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Jadwiga Wanda Urbankowa (1886-1969) mieszka-
ła w Bochni od 1906 roku.  Przyjechała tutaj z Krakowa 
ze swoimi rodzicami - Franciszkiem Dutkowskim i Marią 
z Romańskich Dutkowską - oraz trójką swoich sióstr Mi-

chaliną, Janiną i Julią 
w związku z objęciem 
przez ojca stanowiska 
c.k.radcy budowni-
ctwa do spraw regu-
lacji Raby.  W 1909 r. 
wyszła za mąż za 
Józefa Urbanka pro-
fesora matematyki 
i fizyki w Gimnazjum 
im. Króla Kazimierza 
Wielkiego w Bochni, 
a jej siostra Janina 
kilka lat wcześniej 
(w 1906) za Stanisła-
wa Fischera profesora 
polonistyki i historii 
w Gimnazjum w Wa-
dowicach, Cieszynie, 

a od 1908 r. w Bochni. Ich ojciec wybudował dom rodzinny 
przy ul. Gołębiej, a dla córek Janiny i Jadwigi i ich mężów 
dwa bliźniaczo połączone ze sobą domy przy ul. Czackiego 
7 i 9. W chwili wybuchu wojny rodzina Fischerów miała 
trójkę dzieci - Stasia, Tadeusza i Hanię, a rodzina Urban-
ków syna Włodzia (ur. 1912 r.)

Józef Urbanek zmobilizowany do armii austriackiej udał 
się do Krakowa i w 1914 r. brał udział w obronie Twierdzy 
Kraków. Jego żona pozostała w domu z dwuletnim synkiem 
i służącą Kasią. W razie potrzeby mogła liczyć na pomoc 
mieszkającego niedaleko swojego ojca lub szwagra Stani-
sława Fischera mieszkającego za ścianą.

W chwili wejścia Rosjan (nazywanych powszechnie 
w Galicji Moskalami) rozpoczęła pisanie listu do męża.
I dzięki temu otrzymujemy obecnie niezwykle cenne  i wia-
rygodne pamiętniki, a właściwe reportaż z tego co działo 
się w Bochni w jesienno-zimowych dniach rosyjskiej oku-
pacji miasta.

Rosyjska ofensywa

Na skutek liczebnej niemal dwukrotnej przewagi prze-
ciwnika (ok. 1 mln żołnierzy rosyjskich) armie Państw Cen-
tralnych zmuszone zostały do defensywy.  3 września 1914 
roku ewakuowano stolicę Galicji Lwów, a 26 września roz-
poczęło się oblężenie Przemyśla. Celem ataku Rosjan było 
rozdzielenie cofających się armii - austriackiej od niemie-
ckiej - opanowanie Śląska i wkroczenie na Morawy w celu 
wywołania w Czechach powstania antyhabsburskiego. Wy-
wiad austriacki znał te plany, zdobył rosyjskie szyfry, ale 
armie nie były w stanie przeciwstawić się sile rosyjskiego 
„walca parowego”. Wykrwawiona armia gen. Viktora Dan-
kla oparła się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (13 dy-
wizji piechoty, 2 dywizje kawalerii i I Brygada Legionów 

Jadwiga Wanda Urbankowa

Moskale w Bochni
Polskich) , a carska 9 armia gen. Płatona Leczyckiego (13,5 
dywizji piechoty i 3 dywizje kawalerii) doszła do linii Wol-
brom-Skała-Słomniki-Proszowice-Nowe Brzesko.   Krako-
wa broniła 4 Armia arcyksięcia Józefa Ferdynanda (9 dywi-
zji piechoty 2 dywizje kawalerii), walczyła w dolinie Wisły 
(Skała-Zakliczyn) i cofnęła się na przedpola Krakowa. Zdo-
bycie twierdzy krakowskiej, zajęcie węzła komunikacyjne-
go, składnic materiałów wojennych  miało by ogromne zna-

czenie operacyjne. 
Twierdza utrudniała 
bowiem ruchy wojsk 
carskich, blokowała 
linie komunikacyj-
ne.  Pozostawienie  
niezdobytej twierdzy 
było dla agresora nie-
zwykle ryzykowne. 

Już 9 listopada po-
jawił się tam pierw-
szy patrol kozacki. 
Szturm krakowskiej 
twierdzy rozpoczął 
się w połowie listo-
pada. Powitała ona 
nieprzyjaciela ogniem 
artylerii fortecznej. 
Armie austriackie 

nie pozwoliły zamknąć się w twierdzy. Uderzyły na Rosjan. 
Zażarte walki toczyły się w Jurze Krakowsko-Częstochow-
skiej. 16 listopada wyszła z twierdzy w pole 4 Armia arcy-
księcia Józefa Ferdynanda, aby z flanki odrzucić Rosjan na 
północ. Uderzenie to wzmocnił ogień 14 dział fortecznych, 
a kontratak XIV Korpusu strzelców tyrolskich gen. Rotha 
wyparł Rosjan z tego odcinka. 9 Armia carska gen. Leczy-
ckiego została zagrożona. Ruszył jej z pomocą X Korpus 
3 Armii gen. Radko-Dmitriewa. Armia ta była wtedy koło 
Jasła i dopiero 26 listopada dotarła do Bochni. Na wieść, 

że od wschodu zbliżają 
się oddziały rosyjskie, 
wojska austro-węgier-
skie bez walki opuściły 
Bochnię. Wcześniej, 
bo już 11 listopada, 
wyjechali z miasta Ży-
dzi, wszyscy urzędnicy 
i służba wszelkiej ma-
ści – pisała „Nowa Re-
forma” w numerze 572 
z 29.12.1914 r.  Wy-
sadzono w powietrze 

zwrotnice kolejowe. Od tej chwili rozpoczynają się pamięt-
niki, które prezentujemy niżej.

*   *   *
Informacja prasowa o ucieczce władz miejskich  nie jest 

ścisła, a wręcz krzywdząca.  Jak wynika ze wspomnień Ja-
dwigi Wandy Urbankowej, pozostał na miejscu burmistrz 
miasta dr Ferdynand Maiss, uznając, że nie może opuścić 
miasta w sytuacji, gdy do Bochni zbliżają się oddziały wro-
gich wojsk. Pozostał także z tego samego powodu  ks. An-
toni Wilczkiewicz, infułat, dziekan i proboszcz bocheński. 

Jadwiga Wanda Urbankowa – autorka wspo-
mnień - mal. S. Fischer

Franciszek Dutkowski – ojciec autorki - mal. 
S. Fischer

 Identitätskarte oberleutnanta Józefa Urban-

ka z 6.III.1918 r.
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Z Bochni wyjechał komisarz wojskowy Powiatowego Ko-
mitetu Narodowego dr Władysław Kiernik i Ignacy Bobek 
- komendant Drużyny Bartoszowej, który spalił legionową 
dokumentację mobilizacyjną pozostałą w Bochni, doku-
menty i pieczęcie PKN.

Wejście Rosjan do Bochni

Jadwiga Wanda Urbankowa rozpoczęła pisanie pamiętni-
ka od pamiętnej daty 26 listopada 1914 r. – daty wkroczenia 
Rosjan do Bochni: I nadeszła ta chwila przewidywana, któ-
ra trwogą przejmowała nas od 3 miesięcy, która setki ludzi 
pognała w świat na głód i nędzę, przyszli Moskale. Dzień 
cudny trudno sobie wyobrazić o tej porze roku piękniejszą 
pogodę. Cieplutko, słonecznie. Od świtu świszczały kule ka-
rabinowe, bębniły po dachu, trafiały ludzi przechodzących 
przez ulice. Około 8-mej godziny koło domu naszego prze-
szedł oddział żołnierzy prowadzili konie objuczone karabi-
nami maszynowymi (byli to ostatni żołnierze dwu dywizyj-
nego korpusu gen. Lubiczicza- przyp. red.). Sterani, biedni, 
aż żal brało patrzeć na tych ciągle przeganianych, ciągle 
zwyciężanych, źle odżywianych biedaków. Gorączkowo rzu-
ciłam się do przygotowywania kwater, by kiedy przyjdą nie 
chcieli urządzać ich sobie sami. Gdy tę robotę ukończyłam 
około10-tej uwagę moją zwrócił jakiś ruch na ulicy. Ulicą 
przechodziło kilkunastu żołnierzy moskiewskich z bagneta-
mi, a na końcu zobaczyłam kozaka na koniu. Pognali w trop 
za naszym przed chwilą widzianym oddziałkiem. Co się da-
lej z nimi stało, nie wiem. Co chwila przechodziły grupki 
zwycięzców. Nazywam ich tak, bo miny ich, chód, wreszcie 
buta z jaką się rozglądali wcisnęła mi jakby tę nazwę pod 
pióro. Zza firanki śledziłam ich, a z duszy wyrywał mi się 
jakiś jęk dziękczynny do Boga, że to tak ich przyjście wyglą-
dało, a nie tak jak ludzie opisywali w gazetach. 

Na dalszych stronach pamiętnika autorka opisuje co 
się działo w centrum Bochni. Opowiedziała jej to służąca  
Kasia, która właśnie z miasta wróciła. W rynku odbywał 
się rabunek sklepów polskich i żydowskich. Koło sklepu 
Wachtla jakiś kozak przemocą wepchnął jej do rąk pudło 
z męskimi koszulami, a gdy ona nie chciała brać groził, że 
ją bagnetem przebije. Porównajmy te wspomnienia z rela-
cją wymienionej wyżej „Nowej Reformy”:… „Przed połu-
dniem 26 listopada na ulicach miasta rozległy się strzały 
karabinowe. To żołnierze rosyjscy, wkraczając do miasta, 

strzelali na oślep, na wiwat. Ofiarą kul padło wiele szyb, 
kilka osób poraniono. Jednym z pierwszych poleceń do-
wództwa rosyjskiego, po wkroczeniu do miasta, był nakaz 
wylania do rynsztoków spirytusu, wina i piwa oraz wódek. 
Po mieście chodziła komisja pilnująca wykonania polece-
nia. Niewykonanie rozkazu groziło śmiercią. Zachowano 
jedynie 20 litrów spirytusu na potrzeby szpitala. Mimo tych 
ostrych zakazów, któryś z oficerów rosyjskich, już wyco-
fując się, powiedział, że „austriacka wódka” zabrała im do 
niewoli pod Wieliczką co najmniej dwie dywizje”. Krakow-
ski „Czas” w relacji z 19 grudnia 1914 r. w nr 630 dodał, że  
„nie zważając na te zakazy, żołnierze rosyjscy skierowali 
swe pierwsze kroki w „zdobytym” w ten sposób mieście ku 
sklepom i to tym pozamykanym, przeważnie żydowskim. 
Rozbijano drzwi i wyciągano towary, które Rosjanie dzielili 
między sobą, a te, które im były niepotrzebne, sprzedawali 
za grosze ludności zbiegłej tłumnie na taką okazję”.

Gen. Radko-Dmitriew w Bochni

W południe przyjechał automobilem gen. Radko Dmitri-
jewicz, naturalnie w odpowiednim towarzystwie. Zatrzymali 
się przed magistratem, gdzie ich przywitał i prosił o opiekę 
nad miastem Maiss, a o opiekę nad parafią ks. Wilczkiewicz. 
Generał obiecał, że zapobieże temu, by nie było rabunków. 
Zostawił komendanta miasta oraz 2 lub 3 korpusy wojska 
dla bezpieczeństwa i odjechał dalej by jak się wyraził gonić 
tych, którzy wolniej uciekają, niż oni ich gonią.

Przy spotkaniu z gen. Dmitriewem obecny był Stanisław 
Fischer [w charakterze obserwatora, a może członka dele-
gacji miejskiej] szwagier autorki wspomnień. Krakowski 
„Czas” także odnotował przyjazd do Bochni dowódcy 3 Ar-
mii gen. Radki Dmitriewa, Bułgara na służbie rosyjskiej, 
zwycięzcy spod Kirk-Kilisse i Lule Burgas w czasie woj-
ny bałkańskiej: „ Razem z pierwszymi oddziałami wojsk 
rosyjskich o godzinie 12.30 wjechał do Bochni automobi-
lem generał Radko Dmitriew, dowodzący 3 Armią rosyjską 
nacierającą w kierunku Krakowa. Przybyłej na spotkanie 

deputacji miasta oświad-
czył, że wojska rosyjskie 
przychodzą jako bracia, 
a nie nieprzyjaciele, że 
mają przykazane, by się 
zachowywały spokojnie 
i by za wszystko płaci-
ły, a od mieszkańców 
żądają i oczekują jedy-
nie lojalności. Po jedno-
dniowym pobycie gene-
rał udał się pod Kraków. 
Oddziałami rosyjskimi, 
które weszły do Boch-
ni i później ruszyły pod 
Kraków, dowodził gene-
rał porucznik Parczew-

ski, prawdopodobnie polskiego pochodzenia”.
Po południu tego samego dnia 26 listopada autorka 

wspomnień razem ze swoim  szwagrem Stanisławem Fis-
cherem odważyła się wyjść do miasta, a ten niezwykły 
spacer odnotowała na kartach wspomnień: Wojsko mimo 
nadzwyczajnej buty zrobiło na nas wrażenie wcale dobre. 

Oddział PCK w Bochni w 1914 r. - ze zb. Muzeum im. S. Fischera w Bochni

Gen. Radko Dmitriew (1859-1918)
Dowódca 3 Armii Rosyjskiej
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Weseli, co ostatecznie całkiem naturalne wobec szczęś-
cia, jakie im sprzyja. Żołnierze  chętnie rozmawiają i opo-
wiadają o ostatnich wydarzeniach. Młodzi na rynku koło 
dawniejszej studni zrobili koło, grali na harmonijce, man-
dolinie i gitarze, a dwóch chłopaków „dobrowolców” mło-
dych około 17-letnich tańczyło. Stanęliśmy, by zaczerpnąć 
troszkę weselszego powietrza. Zaraz otoczyli nas żołnierze, 
opowiadali ciekawe historye : jak to u nich  ćma ludzi, że 
podczas, gdy u nas walczą ostatki, u nich jeszcze w kilku 
guberniach wcale branki nie było, że choćby im najgorzej 
poszło, to jeszcze i tu  ludźmi luki zapełnią i dużo takich 
historyjek. Wracając wstąpiliśmy do Taty.

Dom Franciszka Dutkowskiego

Franciszek Dutkowski, ojciec autorki wspomnień 
mieszkał w Bochni od 1906 r. Po studiach na wydziale bu-
downictwa w Technische Hochschule w Wiedniu pracował 
w Biurze ds. regulacji Sanu w Przemyślu, Tarnobrzegu, 
a następnie jako c.k. radca ds. regulacji Wisły w Krako-
wie. Do Bochni przyjechał z całą rodziną jako c.k. radca ds. 
regulacji Raby. Zbliżał się do emerytury, więc postanowił 
zamieszkać  w Bochni na stałe.

Początkowo zamierzał zakupić t.zw. „Koci Zamek”  ka-
mienicę w stylu manieryzmu niderlandzkiego, zaprojekto-
waną przez znakomitego lwowskiego architekta Teodora 
Talowskiego, ale lokalizacja przy ruchliwej drodze mu nie 
odpowiadała, więc nabył parcelę przy ulicy Gołębiej i wy-
budował tam w ciągu 1906 roku piętrowy dom, z przezna-
czeniem na  mieszkanie na piętrze i kancelarię na parterze. 
Tuż przed wybuchem wojny wysłał żonę Marię z najmłod-
szą córką Julią do Wiednia. 

Wstąpiliśmy zatem do Taty i tu nam troszkę miny zrzed-
ły, gdyśmy się dowiedzieli, że Tato już 5-ciu gości moskiew-
skich (żołnierzy) miał, którzy mniej lub bardziej grzecznie 
prosili o wódkę, kapustę, chleb i w ogóle o artykuły spożyw-
cze. Jeden z nich zauważył, że u Taty na stoliku leżą dwa 
zegarki, więc poprosił o jeden „czas” i obiecał, że zapłaci, 
wreszcie powiedział, by mu Tato dał adres to po powrocie 
do domu (do Moskwy, gdzie ma sklep, napisze do Taty czy 
coś w tym guście. W rezultacie ani nie zapłacił, na co Tata 

nie nalegał, ani nie napierał się powtórnie o adres tylko 
odszedł i zdaje się tak mu się Taty gościnność spodobała, 
że polecił Tatę innym kolegom. Od Taty poszliśmy prędko 
do domu zaniepokojeni, co tam słychać. Zastałyśmy wszyst-
ko w porządku, nikt nie był jeszcze. Oby tylko tak dalej. 

Trudno się dziwić, że okupantowi spodobał się dom 
Franciszka Dutkowskiego. Był on wówczas piękną rezy-
dencją. Przy bramie wjazdowej były dwa wysokie słupy na 
których szczycie usytuowane były latarnie. Za budynkiem 
był niewielki staw, w którym pływały karpie, a dalej  aż 
do plant biegł pięknie utrzymany ogród ze szpalerem róż 
pośrodku. Na parterze kamienicy właściciel urządził swoje 
biuro c.k. radcy budowlanego oraz pokoje gościnne. Na-
tomiast mieszkanie znajdowało się na piętrze kamienicy. 
W dużym salonie stał fortepian na którym grała żona właś-
ciciela, na ścianach wisiały obrazy ze szkoły flamandz-

kiej i północno-niemieckiej 
z XVIII wieku o tematyce 
leśnej i morskiej, obrazy 
malarzy polskich Skoczyla-
sa, Czechowicza oraz wyjąt-
kowo piękny perski dywan 
z wkomponowaną w środku 
lampą Aladyna i strzałą ma-
jącą wskazywać kierunek na 
Mekkę. Obok niego portret 
Franciszka Dutkowskiego 
w białym surducie  namalo-

wany przez zięcia Stanisława Fische-
ra. Zapewne więc nieproszeni goście 
byli tylko na parterze w biurze lub 
pokojach gościnnych, znajdujących 
się obok biura i nie widzieli miesz-
kania właściciela. 

W ciągu najbliższych trzech dni 
– pisze autorka wspomnień – spraw-
dziło się to o czym pisano w gaze-
tach.  Rabusie pod osłoną nocy wła-
mywali się do mieszkań i domów 
opuszczonych przez ich właścicieli. 

Ofiarą grabieży padło wiele domów 
m.in. Szmyta, Łopachy i Szwanelo-

skiej. Cała ulica Trudna przedstawia zupełną ruinę. Drzwi, 
okna w sklepach i mieszkaniach prywatnych nie mają fu-
tryn, wszystko zniszczone, a całe mienie tych, którzy uciekli 
zabierają ludzie furami. Ci jeśli wrócą, będą wiedzieli co 
to znaczy rozbestwiony motłoch miasteczkowy.  

Henryk Łukasik, autor książki „Twierdza Kraków. Wo-
kół krakowskiej twierdzy cz.IV, Międzyzdroje-Kraków 
2009 r. na str.172 podaje, że „ wojsko rosyjskie najczęś-
ciej aprowizowało się zabierając żywność mieszkańcom. 
Miejscowego proboszcza, księdza Wilczkiewicza, żołnie-
rze ogołocili zupełnie z żywności, wypili wszystko wino 
zgromadzone w piwnicy plebanii. O zapłacie nie było natu-
ralnie mowy. Kto miał jakąś żywność, musiał oddawać Ro-
sjanom. Żołnierze dopuszczali się  licznych prób rabunku, 
dokonywanych bezpośrednio, dobijali się też do domów, 
grożąc śmiercią, żądali wódki i pieniędzy. W ciągu kilku 
dni Bochnia została kompletnie objedzona. Trudno było 
dostać cokolwiek do zjedzenia: zwłaszcza chleb, cukier 

Dom Franciszka i Marii Dutkowskich przy ul. Gołębiej 3, obecnie budynek Urzędu Skarbowego obok 

właściciel F. Dutkowski
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i nabiał należały do rzadkości. Podobnie było z tytoniem. 
Przemarsze wojsk ogołociły miasto z tytoniu i papierosów, 
a wskutek wielkiego zapotrzebowania i trudności w do-
wozie ceny tytoniu wzrosły niebotycznie. Nawet rosyjską 
„machorkę”, fasowaną przez żołnierzy, można było kupić 
z kilkakrotnym przebiciem cenowym”.

Prawosławna msza na bocheńskim rynku

Ostrzał artyleryjski trwał nieustannie. Odgłosy armat 
słychać było od strony pagórków, biją się podobno gdzieś 
za wodociągami [obecnie rejon ulicy Wodociągowej i ulicy 
Bacy]. 

Niezwykłym w historii wydarzeniem było odprawie-
nie  27 listopada 1914 roku na rynku bocheńskim mszy 
prawosławnej. Zawarty we wspomnieniach J.W. Urbanko-
wej opis jest jedynym śladem tej uroczystości więc warto 
go w całości przytoczyć: A tu w mieście parada. Moskale 
wyciągnęli z Wójtostwa 28 ciężkich haubic, zostawionych 
przez naszych, na rynek, ustawili w szeregu, wynieśli jakiś 
stolik i pop prawosławny odprawia mszę przy dźwięku śpie-
wu śpiewaków, którzy z każdym pułkiem jeżdżą. Wojsko za-
lało cały rynek, a cywile grupkami z boku się przypatrują. 
Na komendę czapki z głowy wszyscy posłusznie zdejmują. 
W czasie mszy parokrotnie gra muzyka hymn carski. Dziwne 
robi wrażenie ta parada, jeśli się wie, że fura magistracka 
zbiera trupy poległych i zamarzniętych rannych i zwozi do 
trupiarni na cmentarz, a jest co zwozić. Na Krzeczowie, 
Krzęczkowie, Murowiance podobno miejscami po czterech 
trupów jeden na drugim. Podobno też okolice Wiśnicza, 
Kurów i okoliczne wioski, o ile tylko gdzie była bitwa, są 
jednym cmentarzyskiem. Ludzie się bawią, a nieboszczyków 
nie ma kto grzebać. Wczoraj całe popołudnie wszyscy księ-
ża chodzili po pobojowiskach i dysponowali rannych. Zwie-
ziono paru do gimnazjum (zamienionym na szpital – przyp. 
red.), a resztę zmarzniętych zwożą dziś fury magistrackie na 
cmentarz. Boże co za nędza.

Po południu wyszłam  ze Staszkiem do miasta. Jakkol-
wiek przed każdym sklepem stoi żołnierz z bagnetem, to 
i tak nie można nawet porównać liczby zrujnowanych skle-
pów wczoraj z liczbą porujnowanych przez noc i dzisiejszy 
dzień. Widziałam kobietę pędzącą bez okrycia, tylko w tym 
w czym w domu była, do magistratu do komendanta na skar-
gę, że całe Wójtostwo kozacy rabują i wszystko pakują na 

fury. Poszedł jakiś oficer z nią, ale widać, tę sprawę jakoś 
łagodnie załatwił, bo widzieć można mnóstwo płaczących 
kobiet i narzekających mężczyzn na to co to się dzieje. Wró-
ciłam prędko do domu i zapowiedziałam Kasi, aby nikomu 
bezwarunkowo nie otwierała, chyba, że zapuka umówionym 
znakiem w okno. Furtkę zamknęłam na kłódkę, a do drzwi 
głównych wkręciłam hak. Skoro tylko ściemniło się, zaświe-
ciłam lampę by jeśli ma ktoś zamiar się włamywać, widział, 
że w domu ktoś jest.

W Tatowej obecności splądrowali wczoraj biuro (w ka-
mienicy przy ul. Gołębiej 3- przyp. red.). Nożami otwierali 
szafy i brali narzędzia miernicze, a jeden kozak uznał, że 
mu się zda instrument do dzielenia i mnożenia i to też za 
cholewę od buta wsunął. Jeśli się o takich zdarzeniach wie, 
co nic dziwnego, że sen z powiek odlatuje, a serce jakiegoś 
dziwnego doznaje ucisku... W nocy wdarli się do piwnicy 
Taty, wykradli zapasy spirytusu i nafty. Tato o ile nafty od 
oficerów, którzy mieszkają na dole nie dostanie, będzie sie-
dział po ciemku, bo nie chce w żaden sposób naszych za-
pasów zmniejszać. Na cudze amatorów teraz nie brak i co 
smutniejsze rabują przeważnie swoi.  

W niedzielę 29 listopada  J.W. Urbankowa była na na-
bożeństwie w kościele i zauważyła, że Polacy pod zaborem 
[służący w armii carskiej] dużo pobożniejsi niż Austria-
cy, bo nie tylko prostych żołnierzy, ale i oficerów w dużej 
liczbie zobaczyła w kościele. Modlą się bardzo nabożnie. 
Śmiało mogliby służyć za przykład innym.

Zwiad lotniczy

Cudna była najbliższa noc. Nie spałam do 3-ciej. Obser-
wowałam ognisko, które  Moskale palili na stawisku. W og-
nisku spalili płot Machnickiej i salinarny parkan. W nocy 
na naszej ulicy był spokój, ale z rynku dochodził donośny 
pijacki śpiew. Rano pojawiły się na niebie austriackie aero-
plany. Armaty pod dwudniowym milczeniu grają coraz głoś-
niej. Masy wojska idą w ulicę Oracką. Tam też jadą armaty 
i amunicja. [Burmistrz] Maiss  zabrania ludziom chodzić 
po mieście i zapowiedział, że to dlatego, że dzisiaj mają 
przejść [w drodze na Kraków]  4 dywizje Karakułów – od-
działy złożone ze znanych na cały świat rabusiów, złodziei 
i morderców. Ludzie się pochowali, a ci których ciekawość 
pognała na miasto, po południu powrócili pokrwawieni od 
uderzeń nahajów. Coraz nam się lepiej zaczyna powodzić.

W nocy ruch był ogromny. Od północy do 4-tej rano 
przez otwór w firance śledziłam przychodzące wojsko. 
Wszystko idzie w ulicę Oracką. Pochodowi towarzyszyło 
jako akompaniament uderzanie  siekier na podworcu gim-
nazjalnym, gdzie zjechały kuchnie polowe. Moskale rąbali 
ławki szkolne wyniesione na podwórze i parkany Romanów. 
Rano znowu przechodziło wojsko w stronę zdaje się Proszó-
wek, a przed kamienicą Romana wołano: Hurra ! Widocz-
nie mieszka tam jakaś wysoka osobistość wojskowa. Dzisiaj 
podobno ma być po mieście rozwieszona nowa odezwa cara 
do Polaków. Co chwilę przerywam pisanie, by obserwować 
ruch aeroplanów krążących nad topolami [na wschód od 
domu autorki wspomnień]. Sympatyczne robią na mnie wra-
żenie przez to, że przypominają mi mewy podczas, gdy nasze 
przez swą ciemną barwę robią grobowe wrażenie. Pisząc 
grobowe przypomniałam sobie, że wciąż jeszcze z pobojo-
wiska zwożą trupy żołnierzy naszego wojska na cmentarz, 

Domy przy ul. Czackiego 7 i 9 (fot. od strony ogrodu) 
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gdzie ich we wspólnych grobach chowają. Moskali chowają 
w masowych grobach, tam gdzie polegli.

Uruchomienie kopalni, eksploatacja soli

3 grudnia 1914 r.: Dzisiaj ogłoszono afiszami, że od jutra 
mają wydobywać górnicy sól dla Moskali. Z ostro  zredago-
wanego  afisza wynika, że jako zakładników wzięto inżynie-
rów [górniczych] Naturskiego (był ojcem pani Marii Ody-
niec- przyp. red)  i Papugę. Ci będą surowo karani, gdyby do 
jutra maszyny nie funkcjonowały, a burmistrz ukarany zosta-
nie śmiercią, gdyby zarządzeń wojskowych nie wykonywał. 
Surowo umieją rozkazywać, ale obietnic co do bezpieczeń-
stwa i spokoju dotrzymywać nie umieją i nie chcą.

4 grudnia 1914 r. pokazał się nad miastem austriacki 
aeroplan. Szedł ogromnie wysoko. Nad dworcem aeronauci 
wysypali masę kartek.  Po dość długim zawiśnięciu w po-
wietrzu zaczęły się powoli rozlatywać i opadać na ziemię. 
Co na nich było nie mogłam się dowiedzieć. Prawdopo-
dobnie jakieś uspokajające nas zapewnienia. Moskale choć 
śledzili go przez lunety pozwolili mu odjechać, co też on 
niezwłocznie po rozrzuceniu kartek zrobił.

Nadjechali uciekinierzy z Wieliczki, skąd im się kazali 
Moskale wynosić. Tam zażarta toczy się walka. Całą noc 
furami przyjeżdżali i rozlokowywali się po opuszczonych 
domach. Miasto przybiera rozpaczliwy wygląd. Moska-
le wyciągają z domów na ulicę meble, piękne, stylowe 
i wszystko rąbią i palą.

Pierwsze bombardowanie Bochni

5 grudnia 1914 r. wyszłam do miasta po tygodniowym 
siedzeniu w domu, aby jakieś głupstwo kupić dla dziecka 
na św. Mikołaja. Zwrócił moją uwagę szum aeroplanu. 
Zanim odnalazłam go na niebie posłyszałam karabinowe 
strzały z podworca gimnazjalnego. Cofnęłam się z ulicy, 
ale zanim weszłam w ogrodzenie domu usłyszałam huk ka-
rabinu maszynowego z aeroplanu tuż nad głową. Po jego 
odlocie poszłam  na górę by Tatkę poprosić o towarzysze-
nie mi do miasta. Z Tatą poszliśmy do Hillebrandta [księ-
garnia w rynku – obecnie stoi tutaj Wiejski Dom Towa-
rowy].  Tam wybierałam książeczkę z obrazkami, gdy na 
rynku usłyszeliśmy krzyki, a następnie strzały.

Nagle powietrze rozdarł huk jakiegom pewno w życiu 
moim nie słyszała. Przerażeni w pierwszej chwili oniemiali 
wybiegli wszyscy ze sklepu na ulice, i tutaj dowiedzieliśmy 
się, że z aeroplanu Austriacy wyrzucili na ulicę Kazimierza 
Wielkiego w kępkę żołnierzy moskiewskich bombę. Dwóch 
zabiła na miejscu, trzeciemu urwała rękę i ogromnie go 
poraniła. Powiedział to przechodzący oficer. Za chwilę 
zrzucono jeszcze jedną bombę, wobec czego wróciliśmy 
pospiesznie do domu. Druga bomba wpadła między konie. 
Zabiła trzy, a dwa musieli żołnierze zastrzelić.

Od trzech dni nieustannie huczą armaty. Podobno Pru-
sacy zajęli Borzęcin, a austriacy odparli Moskali od Wie-
liczki – zupełnie zrujnowanej i dopędzili ich pod Sobolo-
wem i Łapanowem.

6 grudnia 1914 r. po nabożeństwie wedle zwyczaju 
poszliśmy (ja, Janka i Staszek) na drugie śniadanie do 
Taty. Jeszcze na podwórzu zauważyliśmy jakiś aeroplan, 
a ledwie weszliśmy do mieszkania zaczęła się straszliwa 
kanonada. Aeroplan był zdaje się pruski. Moskale by go 

zestrzelić bili do niego z karabinów maszynowych, które 
pospiesznie ustawili w gimnazjum i w wydziałówce (obec-
nie Gimnazjum nr 3 - św.Kingi- przyp. red), na plantach 
i jeszcze sześciu innych punktach na mieście i równocześ-
nie z wszystkich strzelali. Sądny dzień nastał. Aeronauci 
zaczęli ciskać bomby, które jednak trafiane kulami eksplo-
dowały w powietrzu. Co się działo w mieście  tego nie silę 
się opisywać, bo bym nie potrafiła. Moskale się już jaw-
nie przyznają, że uciekają. Wczoraj odjechały ich urzędy, 
a dziś oni grupami odjeżdżają. Wywieźli szpital. W nocy 
z piątku na sobotę stałam w oknie i obserwowałam ten 
ruch na ulicy Czackiego.

Moskale odchodząc rabują jeszcze okrutniej niż dotych-
czas. Tacie zabrali i spalili cały parkan, wszystkie drewnia-
ne graty, jakie były w ogrodzie. Na rynku pali się ognisko 
złożone z samych zarękawków damskich. Na salinarnym 
podworcu koło kurników, w których nie ma ani jednej kury, 
palą się już drugi dzień  akta urzędu salinarnego.

Egzekucja

Autorka wspomina o 15-osobowej grupie jeńców au-
striackich gnanych 6 grudnia przez Bochnię oraz słowach 
jednego z nich, że ich wzięto do niewoli pod Myślenica-
mi. Pisze także o egzekucji sześciu uczniów szkoły śred-
niej posądzonych o szpiegostwo, którzy z figlów puszczali 
światełka, a których uznano za szpiegów i bez żadnych do-
chodzeń rozstrzelali, a także o groźbach Rosjan spalenia 
miasta w przypadku podobnych incydentów.

Odkrycie dołu z winem  

Pod datą 10 grudnia  autorka odnotowała wydarzenie, 
które mogło skończyć się śmiercią jej ojca Franciszka Dut-
kowskiego. Dzień dzisiejszy zapisze się w naszej pamięci 
jeszcze wyraźniej, bo zdenerwowanie nasze doszło do naj-
wyższych granic. Tato wyszedł z domu, a tymczasem Mo-
skale odkryli dół z winem, wódkami, likierami szampanem 
i.t.p. jednym słowem dół w którym była zakopana cała za-
wartość Tatowej piwnicy i zaczęli to wszystko rozbierać.

Gdy Tato nadszedł i dowiedział się o tym, zaczął latać 
od jednego dygnitarza rosyjskiego do drugiego i wreszcie 
wykołatał tyle, że postawili mu na parę godzin żołnierza 
na warcie i to po to, by później w obecności komendanta 
wytłuc resztę butelek, aż do ostatniej. Egzekucji tej ze łza-
mi w oczach przypatrywała się moja Kasia, a w końcu po-
deszła do komendanta i zapytała się dlaczego to wszystko 
tłuką. On odpowiedział : Taki jest rozkaz. Gdybyśmy choć 
jedną flaszkę pozwolili właścicielowi wziąć, nie byłby wo-
bec rozbestwienia żołnierzy pewien życia. W nocy w liczbie 
około kilku setek mogli by napaść na kamienicę właścicie-
la zamordować, a dom podpalić. W końcu doradził jesz-
cze Tacie komendant, by sobie koniecznie na noc zmówił 
kogoś na kwaterę, bo żołnierze mogli by i tak, choć wino 
potłuczone, wpaść do domu, by szukać czy czego jeszcze do 
wypicia nie ma, a wobec obecności w domu wojskowych 
nie będą śmieli.  Tato wystarał się rzeczywiście, tym bar-
dziej, że żołnierze wobec niego zaczęli przybierać groźne 
postawy i wygrażali mu pięściami, gdy ulicą przechodził.   
11 grudnia przyszła kolej i na mnie, bym doświadczyła co 
to znaczy strach.

CDN.
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Tomasz Jastrzębski, Mateusz Jastrzębski

Historia ukryta w korycie potoku
We wrześniu  ubiegłego roku członkowie Bo-

cheńskiego Towarzystwa Historii Militarnej przy 
ścisłej współpracy z Grupą Poszukiwawczo - Eks-
ploracyjną Polskiego Towarzystwa Historycznego 
Oddział Nowy Targ dokonali ciekawego odkrycia. 
Odnaleźli i wydobyli dobrze zachowany, spory 
fragment rosyjskiego działa polowego wz 02/30 kal 
76,2mm konstrukcji rosyjskiej. Odkrycia dokonano 
na terenie wsi Krzywaczka niedaleko Myślenic.

Historia tego znaleziska zaczęła się od otwarcia 
stałej ekspozycji pt. „Lotnicze Ślady Ziemi Myśle-
nickej”  zorganizowanej w ramach” Małopolskiego 
Szlaku Historii Lotnictwa”, w  którego tworzenie 
nasi członkowie są mocno zaangażowani. Podczas 
otwarcia otrzymaliśmy bowiem informację od jedne-
go ze zwiedzających, że posiada  i chciałby  przekazać 
do ekspozycji fragment działa, który był używany w Jego rodzin-
nym domu do celów gospodarczych. Człowiekiem tym okazał 
się pan Stanisław Dziedzic - sołtys miejscowości Koźmice Małe 
koło Wieliczki, społecznik, propagator historii - przewodniczą-
cy koła Światowego Związku Żołnierzy AK Grot w Wieliczce.  
Fragmentem okazała się górna osłona działa rosyjskiego wz 02. 

Po uzyskaniu dalszych informacji na temat historii tego elementu, 
wraz z Panem Stanisławem udaliśmy się do jego rodzinnej miej-
scowości Krzywaczka, gdzie wg. opowiadań w korycie potoku 
w czasach jego młodości, leżał duży fragment tego działa. W re-
zultacie wielogodzinnych poszukiwań, oraz uzyskaniu informacji 
od miejscowych mieszkańców odnaleźliśmy w przepływającym 

przez wieś potoku miejsce, z którego wystawał fragment poszu-
kiwanego przez nas artefaktu. Po uzyskaniu zgody właścicielki 
terenu pani Ireny Dąbrowy oraz załatwieniu wszelkich wymaga-
nych formalności  takich jak zgoda WKZ w Krakowie, nadzór 
archeologiczny nad wydobyciem itp. przystąpiliśmy do wy-
dobycia. Po długiej „walce” z zalewającą wykop wodą oraz 
kamieniami i mułem, po przeszło 70 latach  następny świadek 
historii ujrzał „światło dzienne”. Zaraz po wydobyciu i wstęp-
nym oczyszczeniu podjęliśmy próby dokładnego ustalenia 
wersji działa jak i jego historii.

Po wstępnej identyfikacji, okazało się, że nie była to arma-
ta wz02/26, którą wstępnie typowaliśmy,  czyli działo używane 
podczas Kampanii Wrześ-
niowej przez oddziały Woj-
ska Polskiego (m.in. przez 4 
PSP z Cieszyna, który w tym 
miejscu stoczył potyczkę 
z wrogiem”), a jej odmiana 
02/30. Działo pamiętają-
ce jeszcze Pierwszą Wojnę 
Światową, w 1930 roku zmo-
dernizowane zostało przez 
Sowietów przez zmianę 
długości lufy  i przekonstru-
owanie elementów nośnych. 
Wskazuje to, że „nasza”,  
cokolwiek jak na owe czasy 
przestarzała armata używana 
była przez oddziały sowie-
ckie, walczące na tym terenie 
w 1945 roku, bądź przez oddziały niemieckie, które po klęsce Ro-
sjan w 1941 roku pozyskały dość sporo tego sprzętu i do końca 
wojny używały go w formacjach pomocniczych. 

Pozyskany fragment działa oraz część jego osłony zostały 
następnie wyczyszczone i zakonserwowane. Stanowią świetną 
bazę do dalszej rekonstrukcji. Uzależnione jest to od pozyska-
nia na ten cel  funduszy. Cieszy nas fakt, że dzięki znakomitej 
współpracy wielu ludzi  i instytucji fragment ten został urato-
wany  i  stanowić będzie świadectwo skomplikowanej historii 
naszego regionu.
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„WCIĄŻ PAMIĘTAM LUDZI – WIĘC LUDZKI BYŁ MÓJ ŚWIAT”

Prawie każdy z nas zwłaszcza w późnej starości chętnie wraca 
pamięcią do przeżytych lat, do wspomnień o ludziach i wyda-
rzeniach, które przeminęły. Lata płyną, rozstajemy się z nie-
którymi ludźmi, z innymi się spotykamy, jedni przemijają bez 
echa, inni utrwalają się w naszej pamięci, czasami stają się 
dla nas autorytetami godnymi najwyższego uznania, a nawet 
naśladowania.

Już w starożytności Owidiusz mówił, że „dokonania życia 
i czyny przemijają, ale wspomnienia o nich pozostają”. I ja 
w tym swoim ciekawym życiu napotkałam w różnych sytu-
acjach ludzi, którzy tkwią w mej pamięci i są moimi ducho-
wymi przewodnikami. O niektórych z nich pisałam nawet na 
życzenie przyjaciół w czasopismach w moim rodzinnym mie-
ście Bochni.

Z dystansu wielu lat zwracam się coraz częściej do tych, 
którzy mnie niegdyś otaczali, byli ze mną związani, a prze-
kroczywszy bramę śmierci, stoją przed oczyma mej duszy, a ja 
wspominam ich z wdzięcznością. Tak naprawdę ludzie nie od-
chodzą na zawsze. Dwa światy – żywych i umarłych przenika-
ją się wzajemnie. Można odejść na zawsze i być zawsze blisko 
właśnie dzięki wspomnieniom towarzyszącym starości.

BEZTROSKIE DZIECIŃSTWO

Tę moją gawędę związałam ze wspomnieniami o ludziach, 
których dobrze znałam, a którzy zaważyli poważnie na moim 
życiu, poglądach, postępowaniu, od których uczyłam się zasa-
dy Platona: „myśleć to, co prawdziwe, odczuwać to, co pięk-
ne, kochać to, co dobre”.

Po I- szej wojnie światowej i utracie matki nasze ukła-
dy rodzinne ułożyły się tak, że dom moich dziadków Marii 

i Ludwika stał się moim 
najdroższym miejscem na 
ziemi, a oni najczulszymi 
moimi opiekunami i dobro-
dziejami. I to był najpięk-
niejszy okres mojego życia 
„przystań rodzinna”, który 
doskonale pamiętam.

A kimże był ten uwiel-
biany przez wnuczkę dzia-
dek? Dziadek mój Ludwik 
Stasiak był człowiekiem, 
o którym pragnę opowie-
dzieć z pozycji kochającej 
go wnuczki, żyjącej nie-
gdyś w jego domu, tkwiącej 
w kręgu codziennego, ro-

dzinnego życia oraz działalności artystycznej i cieple miłości, 
którą mnie babcia i dziadziu otaczali.

W ich starym domku urodziłam się, na rękach dziadzia 
byłam wniesiona do naszej cudownej Bazyliki do Chrztu. 
Z dziadziem odmawiałam naszą wspólną, krótką modlitwę: 
„O bojaźń Bożą, o przyjaźń ludzką, o lekkie skonanie”. Dzia-
dziu otaczał swoją wnuczkę wielką miłością, którą dziecko 

Olga Chylowa (Kęty)

Wspomnienia

odwzajemniało. Codziennie siadywałam na małym stołecz-
ku koło sztalugi przyglądając się malowaniu dziadzia, nucąc 
z nim ulubione przez nas kolędy, szczególnie tę o ptaszkach 
śpiewających Jezusowi. Patrząc na obrazy poznawałam pejza-
że, wiele różnych kwiatów, wiele scen historycznych, wnętrza 
naszej kopalni soli, obyczaje górników, autoportrety artysty 
i portrety malowanych ludzi, których znałam. Z biegiem lat 
zaczynałam rozumieć atmosferę panującą u dziadków, gdzie 
tak dobrze się czułam. Panująca w domu Stasiaków miłość, 
ciepło rodziny, płynące od wzajemnego zrozumienia, troska 
wzajemna o siebie, postawa moralna rodziny i gości wpływały 
na spokój panujący tutaj, a także na moje zdrowie i należyty 
rozwój fizyczny i psychiczny.

A kim Ludwik Stasiak był dla sztuki, dla literatury, dla pol-
skiej kultury, dla społeczeństwa, dla rodzinnego jego miasta? 
Rada miejska w Bochni 28 grudnia 2007 roku podjęła uchwa-
łę Nr XV 159/07 ustanawiającą w Bochni 2008r.-„Rokiem 
Ludwika Stasiaka”. W tymże roku przypada bowiem 150-ta 
rocznica urodzin artysty- malarza, literata, badacza sztuki 
średniowiecznej i wydawcy. Artysta pochodził z Bochni ze 
starej rodziny górniczej.

Po ukończeniu gimnazjum św. Jacka w Krakowie stu-
diował na Uniwersytecie Jagiellońskim historię i literaturę, 
a w Szkole Sztuk Pięknych uczyli go rysunku i malarstwa 
prof. Szymalewski, Łuszczkiewicz, Cynk, Loffer, a w szkole 
kompozycyjnej sam Jan Matejko. Dalsze studia odbył w Wied-
niu i Monachium, kończy je w 1885 roku. Na miejsce swej 
twórczej pracy wybiera Ludwik swój skromny, drewniany 
domek w Bochni. Ciągle maluje, ale też z wielką pasją łączy 
pióro z paletą; urządza szereg wystaw malarskich, ale rozwija 
także działalność publicystyczną, dziennikarską, literacką i ar-
tystyczno-edytorską.

Gościnny dom moich dziadków rozbrzmiewał często gwa-
rem znanych gości. Byli to starzy przyjaciele z lat studiów 
krakowskich i monachijskich :Włodzimierz Tetmajer, Jacek 
Malczewski,Wincenty Wodzinowski, Kasper Żelechowski, 
Stanisław Batowski, Stanisław Radziejowski, Stanisław Le-

Ludwik Stasiak z wnuczką Olgą – au-
torką wspomnień

Ludwik Stasiak na portrecie Jacka Malczewskiego i na fotografii.

wandowski i inni.  Ale bywali też u nas poeci, aktorzy, dzien-
nikarze, duchowieństwo i młodzi malarze.

Nie tylko wymieniano poglądy, ale prezentowano wyko-
nywane  prace, tu rodziły się nowe pomysły i koncepcje nie 
tylko malarskie, ale dotyczące sytuacji kraju, spraw społecz-
nych, sztuki itp. Ja niestety tych rozmów nie rozumiałam, ale 
„przycupnięta” przy ukochanym dziadziu bacznie gości obser-
wowałam.

Najlepiej utkwił w mej dziecięcej pamięci znakomity 
Jan Kasprowicz, który będąc już rektorem Uniwersytetu 
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Jana Kazimierza we Lwowie wstępował do nas, aby z dzia-
dziem jechać do Krakowa na obrady czy zjazdy. Ten wspa-
niały poeta lubił mnie i czasem coś do mnie mówił i często-
wał słodyczami.

Pod dachem tego bocheńskiego domu powstało też kilka 
nowel i powieści Stasiaka. Były to powieści zarówno histo-
ryczne, jak i związane tematycznie z górniczą i mieszczańską 
Bochnią. W powieściach Branderburgia-kraina mogił sło-
wiańskich, Bolesław Chrobry czy Gadzina ukazuje autor nie-
bezpieczeństwo germanizacji. Obrona sztandaru i Krwawe 
ręce są powieściami historycznymi. Bocheńska kopalnia soli  
uwieńczona została w utworach Skarby króla Kazimierza 
w przepaściach żupy bocheńskiej, W zapadłym szybie, Ryce-
rze bez plamy i skazy oraz w zbiorach nowel Srebrny dzwon.

W naszej tradycji przechowywany jest epizod z 1890 r. 
Stasiak otrzymał od swojego mistrza Matejki zlecenie ude-
korowania karawanu , który miał wieźć zwłoki Adama Mi-
ckiewicza ulicami Krakowa na Wawel. Dziadek nasz wybrał 
do tego lilie ukochany kwiat poety i wszystkie lilie z bocheń-
skich ogródków przewiezione przez Stasiaka do Krakowa 
ozdobiły ostatnią drogę naszego Wieszcza.

Ale gasło życie mojego ukochanego dziadzia, który jako 
pierwszy zaczął ukazywać mi świat i był moim duchem 
opiekuńczym. W jednej ze swoich powieści Ludwik Stasiak 
mówi o sobie :

”Spracowała się  myśl moja
 i jest jako motyl nocny, który lecąc do
Twej jasności skrzydła opalił”

W GIMNAZJUM I HARCERSTWIE W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

Po utracie matki i przejściu przez bramę śmierci Dzia-
dzia, po beztroskim dzieciństwie w mojej przystani rodzin-
nej ogromnie rozszerzył się krąg otaczających mnie ludzi. 
Rozpoczęłam naukę w 8 – mio klasowym gimnazjum hu-
manistycznym. Weszłam w środowisko, które wydawało mi 
się monolitem złożonym z profesorów i młodzieży, których 
muszę z wielkim trudem poznawać. Na szczęście dzięki at-
mosferze stworzonej przez doświadczonych pedagogów i do-
brej organizacji pracy szkoły wszystko dobrze się ułożyło, 
a w wyższych klasach był już nawet czas na młodzieńcze 
spojrzenie w niebo gwiaździste.

Właściwe podejście do nauki uczniów, swoją posta-
wą i wymaganiami tworzyli przede wszystkim poważni, 
z powołaniem, z wysokim wykształceniem i głęboką wiedzą 
profesorowie. O ich przygotowaniu do zawodu mogą m.i. 
świadczyć chociażby ich naukowe tytuły: Byli to: dr Urszula 
Wińska, dr B .Lustgarten, dr L.Marcoin, ks. dr S.Bochenek, 
prof.dypl.W.Janik, F.Tyczka, prof.Stankiewicz i inni. Czu-
wano też nad kształtowaniem właściwych postaw moralnych 
i charakterów poprzez wychowanie patriotyczne, właściwe 
rozumienie wolności, tolerancję, pogłębianie uczuć religij-
nych, przestrzeganie ideałów harcerskich.

Cała kadra pedagogiczna pracowała nad ukształtowaniem 
przyszłego wartościowego pokolenia i należytego przygoto-
wania młodzieży do podjęcia studiów wyższych. W naszych 
obydwóch gimnazjach wszyscy pedagodzy cieszyli się wiel-
kim uznaniem i szacunkiem. Byli dla nas prawdziwymi auto-
rytetami. Największy wpływ na wszechstronny rozwój mojej 
osobowości wywarła polonistka prof. dr  Urszula Wińska. 
Umiała zostawić silny ślad w mojej pamięci, kiedy ja budo-

wałam swój świat wartości, szczególnie w ostatnich 2 latach 
przed maturą. Była doskonale przygotowana do zawodu , 
uczyła z powołania i była oddana młodzieży. Imponowała 
nam głęboką wiedzą i umiejętnością jej przekazywania. Stu-
dia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskie-
go zakończyła u luminarza naszej literatury prof. Ignacego 
Chrzanowskiego pracą doktorską na temat: ”Poczucie sa-
motności duchowej w życiu i twórczości Juliusza Słowa-
ckiego”.

Dr Wińska pochodząca z Dynowa, osiedliła się  Bochni, 
gdzie przez kilkanaście lat uczyła w Seminarium Nauczy-
cielskim, a potem w gimnazjum. Ceniliśmy ją za poważne 
podejście do życia i pracy, za jej przekonania, a także za peł-
ne godności i taktu zachowanie się w każdej szkolnej nawet 
kłopotliwej sytuacji. Jak dziś widzę prof. Wińską przystojną, 
zawsze elegancką, stojącą przed nami i spokojnym głosem 
tak pięknie wprowadzającą nas w arkana polskiej literatury. 
Szczególnie chłonęliśmy romantyzm no i oczywiście Żerom-
skiego. Ale dalsze bolesne i tragiczne losy tej wspaniałej na-
uczycielki przedstawię w opowiadaniu o wojnie.

Bardzo ważną rolę w wychowaniu w okresie międzywo-
jennym spełniało harcerstwo. Związek Harcerstwa Polskie-
go zorganizowany był w szkołach w drużynach żeńskich 
i męskich. W naszym gimnazjum żeńska drużyna nosiła 
imię Emilii Plater. Młodzież harcerska kierowała się pra-
wem harcerskim była wierna Ojczyźnie, starała się być reli-
gijna, nieść chętnie pomoc bliźnim, kształtować charakter, 
czemu sprzyjała abstynencja i obyczajność.

Drużynami kierowały druhny i druhowie ze starszyzny 
harcerskiej. Całoroczna systematyczna praca w zastępie 
w ciągu roku szkolnego kończyła się miejscem próby sił 
na letnich obozach pod namiotami, wspaniale zorganizowa-
nych często bardzo daleko, nad rzeką, koło lasu i w pięknej 
okolicy.  Komendantami była starszyzna harcerska prze-
ważnie studenci i studentki z U.J., Politechniki Lwowskiej, 
Akademii Sztuk Pięknych, młodzi lekarze, zaś opiekunami 
obozów byli nauczyciele danej szkoły. Nad wszystkim czu-
wały hufce. W czasie mojej nauki w gimnazjum zaliczyłam 
3 obozy:

Lipiec 1933r. Komarniki : lasy w Gorganach u szczytu 
Doboszanki- nad Prutem- w czasie obozu 3-dniowa wy-
cieczka :marsz przez głębokie lasy Szlakiem Legionów 
Polskich 1915r mijając miejsca bitew: Pasieczna, Zielona, 
Rafajłowa, Przełęcz Pantyrska. Lipiec 1934r. Janopol koło 
Ignalina nad jeziorem Dryngis, przez które biegła granica 
z Litwą Lipiec1935r. w Pieninach pod Skałkami.

Zaraz niemal po wybuchu wojny w jesieni 1939r. nasi 
harcerze stanęli do służby Ojczyźnie w organizacjach kon-
spiracyjnych, które tworzyły się w naszej okolicy. Starsi 
druhowie – rezerwiści walczyli bohatersko w szeregach 
żołnierskich. W bitwach obronnych z naszej starszyzny har-
cerskiej polegli druhowie: prof. Jacek Wnęk, Edward Piekło 
oraz brat jego Kazimierz – kilku zginęło bez wieści. Byli 
dla nas wzorami dobrych obywateli. Pamiętajmy o nich!

LATA UNIWERSYTECKIE – 

NAUKA POD KIERUNKIEM ZNAKOMITYCH UCZONYCH

Po ukończeniu gimnazjum i zdaniu egzaminu dojrzałości 
wstępuję na Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, po-
lonistykę. Przy immatrykulacji otrzymuję z rąk Rektora - prof. 



WB nr 4 (84)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE10 ZIMA 2009/2010

W.Szafera - indeks nr1139 pisany jeszcze po łacinie i opatrzo-
ny średniowieczną pieczęcią Uczelni. Postanowiłam oddać się 
całkowicie nauce, słuchać wszystkich wykładów i uczestniczyć 
aktywnie w seminariach i ćwiczeniach. Nawet nie mieszkałam 
w Krakowie, lecz dojeżdżałam codziennie koleją, ponieważ 
w domu miałam lepsze warunki do nauki i czas do czytania.

Nasze studium znajdowało się w wiekowym budynku na 
ul.Gołębiej. Obok sali wykładowej na I-ym piętrze było se-
minarium językowe z urzędującym tu dr S.Urbańczykiem, 
a na parterze literackie, którym kierował dr K .Wyka. Dla nas 
w Collegium Novum wykładał i prowadził seminaria prof. S. 
Kołaczkowski, a obowiązkowy lektorat z greki dr J.Schnayder. 
W budynku na rogu Rynku i ul. św. Anny miał swą siedzibę 
prof. M. Małecki

A studenci ? Zasłuchani i zapatrzeni w swoich mistrzów 
chłonęli ich myśli, każdą wolną chwilę spędzając na studiowa-
niu źródeł w Jagiellonce, która wtedy znajdowała się w średnio-
wiecznych murach przy ul. św. Anny.

Żyliśmy  więc jakby w zaczarowanym kręgu starego Krako-
wa, działającym na nasze umysły i serca.

Jednak wpływ wywierali na nas wielcy koryfeusze wiedzy, 
jakimi byli uczeni, którzy zaszczycali nasz Wydział. Więc i na 
tym etapie mojego życia otoczona byłam całymi dniami zupeł-
nie nieznanymi mi ludźmi; z jednej strony najwybitniejszymi 
uczonymi, z drugiej biednymi, równymi mi mniej więcej „kra-
kowskimi żakami”.

Krótko przedstawię więc poczet tych wspaniałych naszych 
wykładowców, którym tak wiele zawdzięczamy.

Seniorem w zespole profesorów na polonistyce był znako-
mity językoznawca profesor Kazimierz Nitsch. Imponował nam 
głęboką wiedzą i chęcią jej przekazania. Był tytanem pracy, ale 
i od nas wiele wymagał. Czasem był z nas trochę niezadowolo-
ny, ale rozumieliśmy go i byli mu wdzięczni, że był wymaga-
jący. Mieliśmy przed nim ogromny respekt. Przeciwieństwem 
prof. dr Nitscha była osobowość prof. dr Małeckiego. Był to 
człowiek o stoickim usposobieniu, bardzo poważny, pełen spo-
koju, cierpliwości, dobrze oddziałujący na otoczenie, miał miłą 

powierzchowność, łagodność 
twarzy. Dobrze czuliśmy się  
u prof. Małeckiego zarówno na 
wykładach jak i przy egzaminie 
z gramatyki staro-cerkiewno-
słowiańskiej. Profesor Małecki 
położył wielkie zasługi w okre-
sie okupacji dla szkolnictwa 
organizując w Krakowie tajne 
nauczanie w zakresie studiów 
wyższych.

Docent dr Tadeusz Milewski 
przedstawił się nam jako czło-
wiek o wielkiej kulturze, wiedzy, 

ogładzie towarzyskiej, łagodności i delikatności. Wykładał jas-
no, spokojnie, posługiwał się piękną polszczyzną. Los zrządził, 
że do egzaminu z fonetyki opisowej przeznaczono mnie właśnie 
do niego. Był to mój pierwszy egzamin na studiach. Doc. Dr 
Milewski swą cierpliwością i życzliwością stwarzał w czasie 
egzaminu atmosferę sprzyjającą studentowi i pozwalającą mu 
na swobodne przedstawienie swoich wiadomości.

Asystent dr Stanisław Urbańczyk pomagał prof. Nitschowi. 
Bardzo go lubiliśmy. Był młody. Pomagał nam przy wybieraniu 

źródeł w przygotowaniu się na seminaria, do egzaminów itp. 
Był aresztowany w grudniu 1940 roku i przebywał razem z pro-
fesorami U.J. w obozach koncentracyjnych w Sachsenhausen 
i Dachau.

Katedrę historii literatury zaszczycał w tych latach taki lu-
minarz wiedzy, jak prof. dr Stanisław Pigoń. Z jego autobiogra-
ficznego utworu pt ”Z Komborni w świat” wiedzieliśmy o jego 
miłości do ziemi ojczystej, do ludu, przywiązaniu do rodziny, 
ciekawości świata i chęci kształcenia się. Był dla nas autory-
tetem moralnym, cieszył się szczególnie poważaniem, uzna-
niem za wiedzę i prace oraz sympatią. Mówił jasno , szczerze 
i serdecznie o pięknych okresach naszych dziejów oraz historii 
i literatury, szczególnie z serca przedstawiał nasz romantyzm. 
Niekiedy wplatał w piękną, literacką polszczyznę jakieś znane 
nam zwroty gwarowe- podobało nam się to. Było w nim coś 
dobrego, ojcowskiego.

Podczas gdy profesor dr S. Pigoń wspaniale przybliżał nam 
piękno poezji romantycznej – znakomity krytyk i historyk litera-
tury prof. dr Stefan Kołaczkowski zwracał nas do współczesno-
ści. Po 5-letnich studiach estetyki na uniwersytetach niemieckich 
i w Paryżu, rozpoczął 1933 roku swą działalność na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim. Był pod wpływem poglądów Stanisława Brzo-
zowskiego. Pojmował historię literatury jako dzieje prądów ideo-
wo-moralnych i estetycznych na tle ogólno-kulturowym. Zajmo-
wał się między innymi twórczością pisarzy Młodej Polski. Miał 
ciekawe wykłady, które wymagały dokładnej znajomości poglą-
dów filozoficznych, pewnej postawy badawczej, krytycyzmu 
– trudno nam było młodym studentom nadążyć. Mieliśmy 
dla niego ogromny szacunek i podziwialiśmy jego erudycję. 
Przy swoim wyjątkowym bogactwie umysłu był człowie-
kiem  niezwykle skromnym i delikatnym. Mimo niespraw-
ności ruchowej stawał koło nas włączając się w dyskusje, 
zawsze uśmiechnięty, głaszcząc swoją bujną siwą czuprynę, 
a na pewno i bardzo cierpiący. Bardzo go lubiliśmy, ale słu-
chając profesora zdawaliśmy sobie sprawę, jak mało jeszcze 
umiemy.

Profesor dr S.Kołaczkowski uczony wielkiej miary hi-
storyk literatury został uwięziony wraz z profesorami na-
szego Uniwersytetu w czasie wojny i przebywał w obozie 
koncentracyjnym w Sachsenhausen. Zwolniony z obozu, 
schorowany  i zmaltretowany zmarł 16.II.1940r. w Krako-
wie w wieku 53 lat.

Asystent dr Kazimierz Wyka swoją działalność nauko-
wą rozpoczął pod kierunkiem prof. dr Stefana Kołaczkow-
skiego. Prowadził z nami ćwiczenia proseminaryjne z histo-
rii literatury polskiej oraz poetyki i stylistyki. Był bardzo 
przywiązany do swojej pracy. Zawsze można go było zastać 
w czytelni Seminarium zagłębionego w literaturze. Miał bar-
dzo życzliwy stosunek do studentów, chętnie pomagał przy 
wyszukiwaniu lektury, tłumaczył i wyjaśniał. Sam bardzo 
pracowity i dokładny – cenił tę cechę u studentów.

Tak oto przedstawiał się nam poczet wspaniałych ludzi 
całkowicie poświęcających się nauce i jej rozwojowi, przy-
gotowujący rzesze młodzieży, gotowej spełniać swe obywa-
telskie obowiązki dla dobra ojczyzny, swoich gniazd rodzin-
nych i najbliższych.

A my staraliśmy się doceniać wartości duchowe, powagę 
życia, być przygotowanymi do właściwego podjęcia obo-
wiązków nauczycieli i wychowawców, a nawet zdolniejsi do 
pracy naukowej – językoznawczej i badania literatury.

Autorka w latach studenckich
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KOLEDZY – BOHATEROWIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Tragiczna była w dziejach narodu polskiego 5-letnia okupacja 
hitlerowska. Pochłonęła ona miliony istnień ludzkich oraz przy-
niosła ogrom strat materialnych i duchowych. Była równocześnie 
okresem bohaterskiej walki z najeźdźcą o wolność i  niepodległość. 
Klęska  wrześniowa i upadek państwa spowodowały, że niemal na-
tychmiast ukształtowała się nowa forma walki – ruch podziemny.

Z konspiracyjną działalnością Polaków związane było poświę-
cenie, patriotyzm i bohaterstwo.

Wchodząc do westybulu założonego w 1817 roku bocheń-
skiego gimnazjum, ze ściśniętym sercem czytamy na marmurowej 
tablicy nazwiska profesorów i uczniów, którzy swe  życie oddali 
w ofierze za Ojczyznę bądź to na polach walk , bądź w niewoli 
niemieckiej czy rosyjskiej, bądź w łagrach, czy w obozach koncen-
tracyjnych – zawsze w walce o wolność.

Niemal natychmiast po przejściu frontu już w październiku 
1939r. rodzi się w Bochni moim rodzinnym mieście silny ruch 
konspiracyjny. Pierwszą organizacją wojskową tworzą tu ucznio-
wie gimnazjum zamkniętego przez wroga i studenci byli  nasi ucz-
niowie powracający do domów z zamkniętych wyższych uczelni.

Ludzie, którzy rzucili się z całym poświęceniem w wir 
walki, zasłużyli na najwyższe uznanie. Po wojnie poznawali-
śmy dokładnie ich bohaterstwo i tragizm. Z niektórymi byłam 
silnie związana pokrewieństwem, koleżeństwem, zawodem 
czy przyjaźnią.

O pamięć, nie o zemstę proszą nasze cienie!...
Jeżeli ludzie zamilkną, głazy wołać będą   

Fr.Fenikowski

A więc zgodnie z wezwaniem poety niech mi wolno bę-
dzie przedstawić 3 znanych mi bohaterów tej ofiarnej walki 
o wolność, o niepodległość, o Polskę. Pierwszą  organizacją 
wojskową w Bochni był „Związek Walki o Wolność Polski” 
mający sekcje: zwiadowczą, sabotażową, sanitarną, propagan-
dową, którą zainspirował i której patronował Zdzisław Zającz-
kowski. Kim on był?

Mając 16 lat zaciągnął się do Legionów. Został  wcielony 
do III pułku , II baonu IV kompanii. Z Legionami przeszedł 
szlak bojowy od Gorganów przez Piaseczną, Zieloną i Rafaj-
łową: po walkach nad Prutem dostał się do niewoli rosyjskiej 
i został wywieziony w głąb Rosji. Z niewoli wrócił w XII 
1918 roku. Mimo, że był chory, kontynuował naukę w gim-
nazjum, zdał maturę. Ukończył studia wyższe w zakresie 
geografii i geologii i od 1926 roku pracował jako nauczyciel 
w gimnazjum i liceum w Bochni. Prowadził Koło Krajoznaw-
cze, opracował monografię Ziemi  Bocheńskiej, organizował 
wycieczki. Ten piękny i wartościowy tok działalności prof. 
Zajączkowskiego przerwany zostaje wybuchem II-ej wojny 
światowej i okupacją. Nie zadowalało go tylko tajne naucza-
nie, on chce walczyć z wrogiem o wolność zbrojnie. Wraz ze 
studentami, którzy wrócili do domów i aktualnymi uczniami 
bez szkoły tworząc tajną wojskową organizację „Związek 
Walki o Wolność Polski”, w której działają rozmaite sekcje 
do wykonywania akcji zbrojnych na wroga. W lipcu 1940 r. 
wzmaga się terror i gestapo dokonuje aresztowań członków 
ZWoWP, co powtarza się 11.IX.1940, kiedy to w ręce gestapo 
wpada Zdzisław Zajączkowski.

Więźniowie zostają przewiezieni do więzienia w Krakowie 
na Montelupich, gdzie są przesłuchiwani i podlegają ostrym 
rygorom. Zdzisław jako więzień polityczny dostaje się do obo-

zu koncentracyjnego  10.I.1941r. w Oświęcimiu, otrzymuje 
numer 9271.

Tam dzieli los wszystkich więźniów, nie uchyla się od tru-
dów życia obozowego, ale siły jego się wyczerpują. Z wiel-
kim wzruszeniem opowiadali mi po wojnie koledzy o śmierci 
ich profesora. Do pralni obozowej w czasie śnieżycy i mrozu 
wniesiono nieprzytomnego więźnia; był boso, bez płaszcza, 
w cienkim drelichu, skóra jego była pokryta bliznami od ran. 
Wkrótce rozpoznano więźnia, był to ich lubiany i bardzo sza-
nowany nauczyciel. Kiedy odzyskał przytomność i zaopieko-
wali się nim uczniowie, poznał ich i rozmawiał. Z dumą opo-
wiadał o swych uczniach, którzy w czasie oświęcimskiej kator-
gi przesłuchiwani przez gestapo nie załamywali się i dzielnie 
borykali się z wszystkimi okropnościami obozu. Ale był coraz 
słabszy; mówił, że cieszy się , że umrze wśród swoich, a oni 
wrócą już do wolnej Polski. Po kilku dniach umarł ten żarliwy 
Polak na rękach Władysława Cybury, ucznia z klasy , w której 
profesor był wychowawcą.

Nie ma prof. Zajączkowski grobu na polskiej ziemi, ale 
pamięć o nim została utrwalona poprzez utworzenie w starym 
bocheńskim gimnazjum pracowni geograficznej, która nosi 
jego imię i utrwala się w sercach całej szkolnej społeczności.

Spośród ogromnej rzeszy absolwentów bocheńskiego 
gimnazjum muszę koniecznie zwrócić uwagę na osobę Jana 
Marszałka i w najgłębszej zadumie oddać mu najwyższe 
uznanie i szacunek rozważając  tragizm i bohaterstwo jego 
życia. Pochodził z Wiśnicza, maturę zdał w 1935 roku; już 
w konspiracji  ukończył seminarium duchowne w Tarnowie, 
i w marcu 1940 roku przyjął święcenia kapłańskie i objął obo-
wiązki wikarego w Krościenku nad Dunajcem. W maju zosta-
je zaprzysiężony na kapelana Związku Walki Zbrojnej (późnej 
AK). Pomaga w przerzucaniu ludzi przez Słowację na Węgry. 
W grudniu 1940r. organizuje pomoc materialną i szpitalną dla 
Polaków wysiedlonych z Mazur.

Zostaje aresztowany 16. maja 1941r. i przewieziony do Za-
kopanego, do sławnego z okrucieństwa więzienia w willi „Pa-
lace”. Następnie przenoszą ks. Marszałka do Tarnowa, a stąd 
do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu z wyrokiem śmier-
ci. Dostaje się na blok 9 i otrzymuje numer 18857. Od razu 

Jan Marszałek w KL Auschwitz

inni księża biorą go na modlitwy, w których Janek stale bierze 
udział. Często też potajemnie spowiada więźniów. W czerw-
cu 1942 zostaje wywieziony do Dachau, gdzie otrzymuje nr 
30297, mieszka w bloku 26 tylko dla duchownych świeckich 
i zakonnych. Tutaj panował wielki głód i wielu księży zmarło. 
Janek mieszkał w tym samym bloku, co biskup z Wrocławia, 
który idąc na śmierć powiedział, że ofiarowuje swe życie za 
wolność polskiego narodu i wolność więźniów. Biskupa dobi-
to zastrzykiem fenolu. W Dachau powstała też grupa organizu-
jąca recytacje polskich utworów, śpiew narodowy, informacje. 
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Wtedy Polacy czuli się lepiej. Duszą tej grupy był ks. Ziem-
ba i ks. Marszałek. Z kolei jakiś czas pracował ks. Jan przy 
naprawie drogi w Alpach nad doliną Valejgr koło 2 pięknych 
domów Himmlera. Ale po powrocie do Dachau skazany został 
razem ze swym kolegą na 5 tygodni więzienia w bunkrze gło-
dowym. Wbrew wszelkim prawom natury obaj przeżyli.

W pogodną niedzielę 29.IV.1945r. nadeszła wolność. 
Wszystkich więźniów wywieziono do Feimann koło Mona-
chium. Ks. Marszałek zgłosił się na wezwanie ks. Biskupa 
Gawliny do pracy wśród Polaków w Niemczech. Początkowo 
pracował jako proboszcz w Kassel, później jako kapelan Ba-
talionu Polskich Kompanii Wartowniczych w obiektach woj-
skowych.

Ks. Marszałek wraca do Polski w 1947r. i całkowicie 
poświęca się pracy duszpasterskiej najpierw przez 2 lata 
w Ochotnicy, a następnie w Tarnowie, gdzie zbudował koś-
ciół pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej i św. Józefa. 
Ks. Jan, który dotrzymał wiernie w swoim tragicznym i bo-
haterskim życiu swej przysięgi wobec Boga, Ojczyzny i bliź-
nich przeszedł bramę śmierci w styczniu 1994r. Żyje w mojej 
pamięci jako wzór wspaniałego Polaka, obywatela i kapłana, 
którego bronią w tych wojennych latach była modlitwa, szla-
chetność duszy, bezgraniczna ofiarność w czynach.

Z kolei przedstawiam jeszcze jednego patriotę, który nie-
słychaną odwagą narażał się na ciągłe niebezpieczeństwo 
w czasie wojny walcząc z wrogiem zarówno w zbrojnej wal-
ce, jak i prowadząc działalność sabotażową służącą udziela-
niu materialnej pomocy ludności. Był nim ściśle związany 
z Bochnią p. Tadeusz Hargesheimer. Pochodził z Niepołomic. 
Uczęszczał do gimnazjum w Bochni, które zakończył maturą 
w 1922r. Po ukończeniu służby wojskowej w 16 p.p w Kra-
kowie, podjął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego, po czym pracował jako sekretarz Zarządu 
Miasta Bochni. W 1930 roku zawarł związek małżeński z p. 
Teresą Gajewską, kierowniczką szkoły w Nieszkowicach 
Małych, gdzie zamieszkali. Rodzina powiększyła się po kil-
ku latach o 2 synów Andrzeja i Tadeusza.

Ale szczęście ich przerwała brutalna wojna. Ojciec z kar-
tą mobilizacyjną wyruszył na front, ale nie znajdując już 
rozproszonej swojej wojskowej jednostki, wrócił do domu 
i otrzymał stanowisko w Zarządzie Gminy Bochnia w Kola-
nowie. Tadeusza ogarnął wir walki podziemnej. Był człowie-
kiem o silnym charakterze i wielkiej odwadze. Pełnił odpo-
wiedzialną funkcję dowódcy kompanii 12p.p Armii Krajowej 
im. Ziemi Bocheńskiej.

Przez cały okres okupacji prowadził systematycznie szko-
lenie wojskowe mężczyzn w budynku szkoły, gdzie mieszka-
li i gdzie pracowała jego żona. Miał pseudonim „Pantera”. 
Utrzymywał ścisłe kontakty konspiracyjne z wieloma działa-
czami Armii Krajowej. Jako urzędnik Gminy Bochni w Ko-
lanowie miał możliwość prowadzenia działalności sabotażo-
wej w zakresie utrudniania wywożenia ludzi na roboty do 
Niemiec przez fałszowanie ewidencji; niszczył dokumenty 
rolników dotyczące obowiązkowych kontyngentów; wyda-
wał mieszkańcom gminy dokumenty ułatwiające swobodne 
poruszanie się.

Akcje dywersyjne jego oddziału łączyły się z udziela-
niem materialnej pomocy ludności. Takiemu celowi służyło 
rozbicie niemieckiego transportu z żywnością, którą wyko-
rzystano do zaopatrzenia innych oddziałów partyzanckich. 

Wspominając patriotyzm i zasługi w walce o wolność 
Ojczyzny pochylam czoło przed bohaterstwem i odwagą 
Tadeusza Hargesheimera. W uznaniu jego zasług w walce 
z okupantem dowództwo Armii Krajowej awansowało go do 
stopnia kapitana.

Oprócz metody czynnej, zbrojnej walki z okupantem, 
oprócz sabotażu, oprócz podtrzymywania ducha, religijności, 
ofiarności, które cechowały bohaterów 3 poprzednich opowia-
dań – wyłoniło się jeszcze podjęcie jednego ważnego ruchu 
oporu przeciwko najeźdźcy. Była to konspiracyjna działalność 
oświatowa nauczycieli szkół średnich – akcja tajnego naucza-
nia. Była ona skierowana w obronie kultury, nauki i oświaty 
polskiej, przeciw germanizacji i zyskała poparcie społeczeń-
stwa; była koniecznością.

Szczególnie dobrze działała T O N w  Małopolsce o czym 
piszą 2 doskonałe i wyczerpujące opracowane publikacje: 
Emila Języka „Z dziejów tajnego nauczania w Bochni i powie-
cie bocheńskim „ – materiały do dziejów okupacji hitlerow-
skiej oraz Czesława Sterkowicza „Tajne nauczanie w powiecie 
bocheńskim: 1939-1945- Tarnów 2004r.

Organizatorami i kierującymi tajnym nauczaniem byli :
emerytowany dyrektor gimnazjum Emil Język, prof. dr Ur-
szula Wińska i aktualny w 1939 r. dyrektor gimnazjum Piotr 
Galas.

W bardzo zwięzły sposób, skrótowo pragnę przedstawić 
dalszy ciąg – już niestety tragicznych losów pani dr Wińskiej 
w czasie wojny.

Jesień 1939r. mąż bohaterki, zawodowy oficer wyrusza na 
wojnę, szkoła Urszuli zostaje zamknięta. Od 1940 roku pani 
Wińska działa aktywnie w Tajnej Organizacji Wojskowej, w re-
dagowaniu prasy podziemnej : „Polska Niepodległa” i „Polska 
żyje” oraz w organizacji tajnego nauczania. Aresztowana przez 
gestapo, więziona początkowo na Montelupich – 3.IX 1941 zo-
staje przewieziona do obozu koncentracyjnego w Ravensbruck, 
gdzie otrzymuje wyrok więzienia do końca życia. A życie 
w tych obozach „golgotach naszych czasów” ukazywało świat 
człowieka od potwornego bestialstwa po bohaterstwo, poświę-
cenie i miłość. Aby pomóc bliźnim trzeba było wyjść poza sie-
bie, nie zamykać się na swoim tragiźmie, zobaczyć drugą istotę, 
może słabszą, może potrzebującą pomocy.

I profesor Wińska to robiła, niosła pomoc innym, szczegól-
nie opieką otaczała młodzież; chciała ratować człowieczeństwo, 
wzmacniać siły duchowe kobiet wyzwalać poczucie godności, 
rodzić miłość.

Po powrocie z obozu w kwietniu 1945 roku osiedliła się 
w Gdańsku i podjęła pracę naukową na Uniwersytecie Gdań-
skim, w którym została docentem a po 90 roku życia profeso-
rem. Kierowała Katedrą Metodyki Języka Polskiego. Losy więź-
niarek obozu w Ravensbruck utrwaliła w powieściach: Zwycię-
żyły wartości   Więzy     oraz My się bronimy. Zmarła 5.XII 
2003r w Sopocie mając 100 lat. Wstrząsający jest początek jej 
pracy  My się bronimy: Mój 4 –letni pobyt w obozie koncen-
tracyjnym zamyka się bolesną klamką macierzyńskich przeżyć. 
Kiedy gestapo zabrało mnie rankiem, z domu uniosłam ze sobą 
obraz 2 i półrocznego synka – gdy wróciłam zastałam chłopca 
liczącego 6 i pół roku, który nie chciał uwierzyć, że jestem jego 
matką”. I co potem ? Cóż dodać od siebie .

A oto jeszcze krótka wzmianka o mojej rozmowie z dy-
rektorem Emilem Językiem, przewodniczącym Powiatowej 
Komisji Oświaty i Kultury w powiecie bocheńskim z czasów 
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okupacji niemieckiej. Przy naszym jednym, pierwszym i ostat-
nim spotkaniu wywarł na mnie silne wrażenie. Kontrastowe 
spotkanie: on: sędziwy starzec – ja – bardzo młoda nauczyciel-
ka. I oto  on: dusza i mózg tak ważnego przedsięwzięcia. Oku-
pacja. Konspiracja. Niebezpieczeństwo. Odpowiedzialność. 
Żaden chyba z gestapowców nie przypuszczał, że w rękach 
tego unieruchomionego na wózku inwalidzkim człowieka kry-
ją się wszystkie nici tajnego nauczania. A on? Pełen godności 
starzec nie załamywał się. Dyrektor Język nie patrzył wstecz. 
Wiedział, że wojna kończy się, że potrzeba będzie nowych 
szkół i nauczycieli, których wielu poległo na frontach wojen-
nych, czy zginęło w obozach koncentracyjnych.

Dyrektor Język wezwał mnie w roku 1944 i właśnie na 
ten temat mówił. Tłumaczył, że właśnie młodzi nauczyciele 
muszą się tym zająć i że na naszych barkach będzie spoczy-
wać trud tworzenia liceów pedagogicznych i innych zakładów 
kształcenia nauczycieli. Był to dla mnie jakby testament, ten 
problem zapamiętałam na całe życie i zaowocował długoletnią 
pracą w liceum pedagogicznym i studium nauczycielskim.

LOSY KOBIET SKRZYWDZONYCH PRZEZ WOJNĘ

I spełniło się życzenie dyrektora Języka. Wielu nauczycieli 
już od pierwszych miesięcy 1945 r. zaczęło podejmować pra-
ce w liceach pedagogicznych przekształcających się później 
w półwyższe studia nauczycielskie. Ja również na prośbę Ku-
ratorium Krakowskiego zostałam wraz z mężem w 1951 roku 
przeniesiona do takiego zakładu w Kętach. Przejęłam szkołę 
od znakomitego historyka o wspaniałym umyśle dyrektora 
Antoniego Chwieruta, o którym pisałam w „Almanachu Kę-
ckim” rok 2001 nr V.

Tę falę moich wspomnień pragnę zakończyć przedsta-
wieniem losów dwóch koleżanek z naszego grona, godnych 
najwyższego uznania, które powiększyły zastępy unieszczę-
śliwionych i osieroconych w czasie wojny żon i matek; są to 
panie:

Pani Maria Lidia Szczerbowska wierna atmosferze swoje-
go nauczycielskiego domu pragnie pracować z młodzieżą. Po 
ukończeniu studiów i podjęciu pracy nauczycielskiej wstępuje 
w związek małżeński z panem Zygmuntem Reimschusslem.

Ale groźny czas wojny niszczy szczęście tej bardzo miłują-
cej się rodziny. Pan Reimschussl, oficer rezerwy ginie 4 wrześ-
nia 1939 r. na polu chwały w bitwie pod Rajskiem broniąc oj-
czyzny. Osierocił roczną córeczkę i parodniowego synka. Pani 
Lidzia dzielna, wytrwała i ofiarna matka stara się pokonywać 
wszelkie trudności, biorąc samotnie na siebie odpowiedzialność 
za wychowanie dzieci. Po wojnie już 1945 roku zgłosiła się Pani 
Reimschusslowa do pracy w Liceum jako księgowa i sekretar-
ka. Wiedziona była bowiem kobiecym sentymentem; zajęła 
miejsce które przed wojną piastował jej mąż w Seminarium Na-
uczycielskim. Zaczyna kierować sprawami administracyjnymi 
szkoły. Jest wspaniałym pracownikiem, duszą szkoły. Ma wielu 
przyjaciół, troszczy się o każdego potrzebującego, rozumie ból, 
pomaga, pociesza, radzi, jest życzliwa i lubiana.

Bardzo dobrze wychowała i wykształciła dzieci na godnych 
obywateli, które kultywują pamięć o bohaterskim ojcu. Jej po-
legły w kampanii wrześniowej mąż otrzymał pośmiertnie za 
męstwo wojenne Krzyż Virtuti Militari. Jego godnej małżonce 
należy się Krzyż Civili za męstwo życia codziennego.

Drugą osobą, która miała bardzo podobne przeżycia jak 
pani Lidzia była pani Maria Fuskowa. Przybyła do nas z pięk-

nej ziemi sądeckiej, pochodziła z dość zamożnej rodziny, 
w której panowała miłość, życzliwość i wzajemna pomoc. Po-
czątkowo studiowała romanistykę na Uniwersytecie Warszaw-
skim a następnie w Grenoble we Francji. Marzyła po ukończe-
niu studiów o cichym, spokojnym domu przy boku męża.

Wybuch wojny przerywa jej studia i zmusza do powrotu do 
kraju. Tęskni do powołanego do wojska męża oficera rezerwy, 
który nie wraca, rozstrzelany ginie w Katyniu. Panią Marię 
Niemcy wyrzucają brutalnie z domu przy kopalni „Zbyszek”, 
gdzie pracował  mąż, aresztują i z dwojgiem maleńkich dzieci 
Andrzejkiem i Basią wywożą do obozu koncentracyjnego pod 
Łodzią, gdzie przeżywa straszną gehennę. Ale zwycięża serce 
matki – otrząsa się z niedoli zdobywa się na dzielność – sa-
motnie wychowuje dzieci, zmaga się z ciężką biedą i sytuacją 
do końca wojny. 

W 1949 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie 
przydziela pani Fuskowej etat kierownika nowo organizowa-
nego internatu na 150 uczennic w naszym Liceum, gdzie pra-
cowała przez 20 lat do przejścia na emeryturę. To była pięk-
na dusza, miłująca ludzi, rozumiejąca młodzież i otaczająca 
ją swą opieką. Miała talent pedagogiczny, dojrzały charakter, 
zrozumienie dla cudzych stanów psychicznych.

Sprawy wychowawcze leżały jej na sercu, była macierzyń-
ska. Bez ograniczeń czasowych czuwała nieraz dzień i noc 
przy chorej uczennicy zastępując matkę. Była zawsze pogod-
na, pocieszająca, pomagająca. Mimo nawału zajęć jako miłu-
jąca córka otaczała swojego starego ojca opieką i z pietyzmem 
wspominała swoich rodziców.

Bardzo cenię sobie wspólną pracę i przyjaźń tych dwóch 
szlachetnych koleżanek. Były dla mnie wzorami jak należy iść 
prostą, słuszną drogą przez życie.

*  *   *
Przez cały czas pisania tych wspomnień o ludziach, których 

pamiętam, zastanawiając się nad tytułem oraz nad podobnym 
powiedzeniem starego Terencjusza, że „Nic co ludzkie nie jest 
mi obce”; przywoływałam pamięć tych, którzy obdarzali mnie 
nawet nieświadomie cząstką swej duchowości i serca, cząstką 

W Castel Gandolfo 1986 r.
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siebie , ukazywali mi świat, uczyli żyć z jego rytmem i przyro-
dą, uczyli mnie myśleć i odczuwać. 

W obcowaniu z ludźmi ceniłam ich wartości duchowe, 
powagę życia i wszelkie dobro, jakie czynili w cieple swej 
miłości. Wdzięczna im jestem i winna dozgonną pamięć oraz 
wspominanie ich, bo przyjaźń można tylko zmierzyć i wyna-
grodzić wspomnieniem. To właśnie przyjaciele stworzyli hi-
storię mojego życia i sprawili, że mogę spokojnie wkraczać 
w cień wieczności.

Byli to ludzie bliscy mi, których dobrze znałam w upły-
wających okresach mojego życia. Ich poglądy i postawa były 
akceptowane ogólnie i godne najwyższego uznania. Dla mnie 
były to autorytety.

Szczególnie zasługują na wymienienie takich cech ich 
osobowości jak : umiłowanie wolności, ofiarna walka o nie-
podległość Polski, bohaterstwo, pogłębianie uczuć religijnych, 

tolerancja, ratowanie człowieczeństwa, utrwalanie poczucia 
godności, zachowanie tajemnic i wierności, opiekuńczość 
i wiele innych wspaniałych zalet które czyniły ludzi spolegli-
wymi, zwłaszcza w czasach wojny , tej golgoty naszych cza-
sów. Niestety wszyscy, których wspomniałam przekroczyli już 
próg wieczności, a o współczesnych będą wspominać przyszłe 
pokolenia. Matka Teresa z Kalkuty powiedziała:

„Nie wszyscy mogą robić wielkie rzeczy,
ale wszyscy mogą robić małe rzeczy
z wielką miłością”
     Tak starałam się tą skromną pracę wykonać.

Olga Chylowa

Pani profesor Olga Chylowa jest członkiem honorowym Stowa-
rzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Stoimy przed kościołem szkolnym, ciesząc się, że łaskawe Nie-
bo przetrwało potoki deszczu płynące od rana – zaświeciło dla nas 
wrześniowe słońce. My t.zw. maturzyści – rocznik 1959, obchodzą-
cy  5 września c2009 r. 50-le3cie egzaminu dojrzałości. Do Bochni, 
„kolebki naszych młodych lat”  przybyło 42 maturzystów. Były to 
dla nas layta nauki, pracy, mozolnego budowania dorosłego życia, 
lata radości i smutków, wzlotów i upadków. Za to dzień spotkania 
był odświętny, uroczysty i bardzo wzruszający.

Msza św. W kościółki szkolnym, piękne kazanie kolegi księ-
dza, wzajemne rozpoznawanie się, wspólna fotografia, odwiedze-
nie grobów profesorów i kolegów, obiad, a przede wszystkim roz-
mowy, rozmowy i wspomnienia przywołujące na pamięć ważne 
i drobne wydarzenia sprzed lat.

Anna Fischerowa

50 lat minęło jak jeden dzień
Jak wyglądamy po tych 50 latach? Naturalnie zmieniliśmy się 

„nieco”, były nawet pewne kłopoty z rozpoznaniem się, ale w ni-
czym nam to nie przeszkadzało. Radość mąciła jedynie zaduma 
nad faktem, ze nie ma wśród nas nikogo z naszych profesorów, 
a i wiele koleżanek i kolegów spogląda na nas z innego świa-
ta. Ale takie są koleje ludzkiego losu. Spotkanie jubileuszowe 
w „Coldzie” umilały nam piękne melodie i piosenki,  piękne bo 
przypominały nam naszą młodość. Można więc było posłuchać, 
potańczyć. Po sali „krążyły” fotografie, podpisywane a „wieczna 
pamiątkę”. Można wiec z pewnością powiedzieć, że to jubileu-
szowe spotkanie zapamiętamy na długo.     

 Anna Fischerowa   

Fot. Leszek Dąbrowski
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Tradycja uzyskiwania soli z powierzchniowych źródeł 
solankowych sięga – na ziemiach polskich – epoki neolitu. 
Być może już około 5 tysięcy lat temu rozpoczęto warzel-
niczą produkcję soli w okolicach obecnych miast Wieliczki 
i Bochni, wszakże górnicza eksploatacja złóż soli kamiennej 
nastąpiła w Małopolsce, dopiero w XIII wieku – za panowa-
nia księcia Bolesława (zwanego później Wstydliwym).

Młodociany Bolesław (urodzony w 1226 r.) został księ-
ciem krakowsko-sandomierskim, kiedy z pomocą Gryfitów 
– możnego rodu małopolskiego – przepędził z Krakowa 
w 1243 roku księcia Konrada Mazowieckiego. Wcześniej 
– w1239 r. – ożeniono Bolesława z Kingą, młodszą od nie-
go o 8 lat córką Beli IV – króla Węgier. Zawarty związek 
małżeński umocnił partnerskie kontakty polsko-węgierskie, 
co niewątpliwie wywarło korzystny wpływ na przeobrażenia 
rozwojowe w Małopolsce; m.in. w jej gospodarce solnej.

Trzydziestosześcioletnie rządy Bolesława (od 1243 r. aż 
do zgonu) w księstwie krakowsko-sandomierskim zaznaczy-
ły się – już od pierwszych lat jego panowania – działaniami 
reformatorskimi, które zmierzały do pomnożenia dochodów 
z produkcji soli – głównego przemysłu na terenie Małopolski 
w  epoce feudalnej. Szczególnie doniosłe okazały się wy-
darzenia związane z Bochnią, gdzie w połowie XIII wieku 
znaleziono i rozpoczęto wydobywać sól kamienną, nieznaną 
dotąd na ziemiach polskich. Lakoniczna współczesna zapi-
ska w roczniku kapituły krakowskiej odnotowała pod rokiem 
1251, że w Bochni znaleziono sól twardą, której nigdy przed-
tem nie było1.

Wydaje się wszakże nader prawdopodobne, iż natrafienie 
tam na sól twardą mogło nastąpić kilka lat wcześniej, kiedy 
zabiegi księcia Bolesława doprowadziły do przejęcia przez 
niego – z rąk prywatnych – większości terytorium przyszłego 
miasta Bochni, wraz z rejonem warzelni na lewym brzegu 
rzeczki Babicy. Do takiego przypuszczenia skłania hojna da-
rowizna tegoż księcia w 1248 r. dla klasztoru benedyktynek 
w Staniątkach2, ufundowanego przez ród Gryfitów. Zapew-
niała ona mniszkom pokaźny, stały uzysk warzonki z saliny 
bocheńskiej jako wyraz wdzięczności księcia Bolesława oka-
zanej Wierzbięcie Gryficie, proboszczowi klasztornej fary 
w Staniątkach, za wierną służbę i wydatki, jakie poczynił, 
działając na rzecz soli (,,in opere salis”) w Bochni.

Nawet tak ogólnikowe określenie zasług Wierzbięty po-
zwala na domysł, że zarządzał on podówczas saliną bocheń-
ską i własnym kosztem opłacał prace nad zwiększeniem pro-
dukcji soli. Odnosi się również wrażenie, iż nadanie z 1248 r. 
oznaczało w praktyce odprawę dla Wierzbiety na koniec jego 
działalności we wspomnianej salinie, którą właśnie wtedy 
ostatecznie przejął Bolesław Wstydliwy z rąk Gryfitów.

Zważywszy na płytkie zaleganie pokładu soli kamiennej 
w rejonie warzelni nad Babicą, wcześnie mogło tam dojść do 
natrafienia „na sól twardą”, gdy konieczne okazało się pod-
jęcie prac pogłębiających studnie solankowe, w miarę obni-
żania się w nich poziomu solanki wskutek intensywnej eks-
ploatacji. Nie wykluczone, że właśnie takie prace podjął już 

dr Józef Piotrowicz (Kraków)

Początki kopalni soli w Bochni
w świetle faktów, hipotez i legendy o pierścieniu księżnej Kingi

Wierzbięta. Wszakże ówcześnie przekształcanie studzienek 
w głębokie studnie najwidoczniej przekraczało techniczne 
możliwości cieśli saliny w Bochni, skoro zaledwie w rok po 
wspomnianej darowiźnie dla benedyktynek staniąteckich Bo-
lesław Wstydliwy zwrócił się o pomoc do cystersów z opa-
ctwa w Wąchocku.

W dniu 25 lipca 1249 roku opat i bracia z Wąchocka 
otrzymali od księcia Bolesława dokument3, imponujący roz-
miarami nadań dla nich. Książę na prośbę swej matki Grzy-
misławy obdarzył opactwo wieczystą jałmużną w postaci 
dziewiątej części bieżącej oraz przyszłej produkcji soli ksią-
żęcej w Bochni. Z kolei za radą wielmożów małopolskich 
i kierując się dobrem księstwa nadał cystersom wąchockim 
„wolność górniczą” – typowe dla górnictwa średniowiecznej 
Europy koncesjonowane prawo do poszukiwania i eksploata-
cji tak rud metali, jak i soli.

Wystawca dokumentu zaznaczył, że uprawnienia górni-
cze wspomnianych cystersów mają się rozciągać na obszar 
całego księstwa krakowsko-sandomierskiego. Wysokość 
wieczystego udziału opactwa – w razie wdrożenia wydoby-
cia znalezionej kopaliny – określił on na 1/5 dla rud złota lub 
srebra, a 1/3 – dla rud ołowiu, miedzi, względnie cyny.

Wspomniana wyżej szczodra jałmużna solna z warzelni 
bocheńskiej miała wiązać z Bochnią obdarowane opactwo 
tym silniej, im bardziej dzięki jego wysiłkom będzie wzra-
stać produkcja tamtejszej soli, a wraz z nią – również roz-
miary jałmużny. Nie jest też przypadkiem, że w ustępie o na-
daniu „wolności górniczej” dokument z 1249 r. uwzględnia 
na pierwszym miejscu uprawnienia do soli – najwidoczniej 
ważnego bogactwa w ówczesnej gospodarce Małopolski. 
Zgodnie z postanowieniem księcia jeżeli opat i bracia rze-
czonego klasztoru znajdą w jakimkolwiek miejscu księstwa 
nową sól, bądź z pomocą naszą (tj. księcia – J.P.) naprawią 
sól znalezioną4, uzyskają wieczyście jej trzecią część.

Jest nadto wielce wymowne, że książęca koncesja górni-
cza na poszukiwanie rud metali nawet w przypadku rud złota 
i srebra stanowiła, iż mnisi będą prowadzić odpowiednie prace 
na własny koszt i ryzyko. Jedynie w przypadku „naprawienia 
znalezionej soli” książę zaoferował swą pomoc, co w połą-
czeniu z jałmużną z bocheńskiej saliny wskazuje na Bochnię 
jako miejsce, gdzie zaistniała pilna potrzeba usunięcia awarii 
w przedsiębiorstwie salinarnym. Jeżeli nie potrafili sobie z nią 
poradzić ówcześni pracownicy tamtejszej saliny, to jako przy-
czyna awarii wchodziło w grę zapewne pojawienie się „ku-
rzawki”- gęstopłynnej masy gliniastej -–w trakcie pogłębiania 
studni solankowej. Być może już wtedy uświadamiano sobie 
w Bochni zaleganie „soli twardej” poniżej pogłębianej studni, 
która stała się pierwszym szybem po  naprawie jego drewnia-
nej konstrukcji uszkodzonej domniemaną kurzawką. Była ona 
prawdziwą zmorą fachowców zgłębiających szyby i jeszcze 
w czasach nowożytnych zmagano się z nią w górnictwie euro-
pejskim, częstokroć bez powodzenia.

Wielki przywilej dla cystersów z Wąchocka wystawił 
książę Bolesław w obecności najwyższych dostojników 
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swej dzielnicy, a wśród nich Prandoty – biskupa krakow-
skiego, który wraz z kapitułą krakowską i przy poparciu 
Stolicy Apostolskiej miał pilnować przestrzegania postano-
wień dokumentu. Prawdopodobnie właśnie biskup Prandota 
rekomendował księciu usługi opactwa wąchockiego, gdyż 
było ono fundacją biskupa krakowskiego Gedki, w 1179 r. 
Wszakże o nadaniu i jego rozmiarach z pewnością zadecy-
dowało wspólne przeświadczenie małopolskich elit władzy, 
że sprawę gospodarczego podniesienia księstwa przekazują 
w godne ręce.

Opactwo w Wąchocku było filią francuskiego konwen-
tu cysterskiego w Morimond (w obecnym departamencie 
Haute-Marne). Tamtejsi cystersi wyróżniali się w dziejach 
średniowiecznej Francji wszechstronną działalnością gospo-
darczą, m.in. w wytwórczości soli5. Poczynając od pierwszej 
darowizny saliny przez księcia Burgundii w 1173 r., uzyskali 
oni następnie – dzięki nadaniom – kolejne tereny solonośne 
w Burgundii i Lotaryngii. Umożliwiło to cystersom mori-
mondskim produkcję – na dużą skalę – soli warzonej; zarów-
no wykorzystując słone źródła powierzchniowe, jak i solanki 
z pogłębianych studni warzelni.

W ówczesnej epoce w zbiorowościach cysterskich klasz-
torów część zakonników podlegała surowej regule, która na-
kładała na nich przede wszystkim obowiązek znojnej pracy 
fizycznej. Byli to „konwersi” – określani mianem „brodaci 
bracia”. Wśród nich znajdowali się specjaliści o dużej wie-
dzy technicznej. Taką właśnie posiadali w zakresie konstru-
owania oraz naprawy głębokich studni konwersi opactwa 
w Morimond.

Niewątpliwie macierz morimondska skierowała do swej 
filii w Wąchocku również konwersów. Historycy6 są skłonni 
przypisać im wczesny rozwój górnictwa i hutnictwa w rejo-
nie Kielc, Chęcin i Starachowic, a ich umiejętności poświad-
cza wymownie nadanie „wolności górniczej” z 1249 roku.

Dzięki badaniom źródłowym ustalono7, że jeszcze w XV 
w. żaden z cystersów wąchockich nie był Polakiem. Zatem 
jest oczywiste, iż konwersi z Wąchocka o domniemanych za-
sługach dla górnictwa i hutnictwa północnej Małopolski oraz 
dla przemysłu solnego w Bochni – byli Francuzami.

W niecały rok po wystawieniu omówionego przywileju 
donacyjnego cystersom wąchockim – już w dniu 23 czerwca 
1250 r. książę Bolesław wraz z matką Grzymisławą wpro-
wadzili biskupa krakowskiego Prandotę w posiadanie dzie-
sięciny solnej z saliny w Bochni8. Biskup miał pobierać swe 
świadczenie jako co dziesiątą panew, bądź dziesiątą część 
łącznych dochodów saliny, czy też – w postaci „soli więk-
szej”9, czyli bryłowej.

Porównanie dokumentów z lat 1249 i 1250 wykazuje, 
że istnieje zasadnicza różnica między przedmiotem nadania 
w darowiźnie jałmużny dla opactwa w Wąchocku, a ustale-
niem dziesięciny dla biskupa Prandoty. Jałmużna opiewała 
na warzonkę, specyfikując tylko 3 ewentualności jej nali-
czania: w ćwiertniach, korytach, względnie panwiach. Na-
tomiast dziesięcina dla biskupa krakowskiego przewidywała 
już 3 różne rodzaje jej uiszczania: w panwiach (sól warzoną), 
w gotówce lub „w soli większej”.

Najprawdopodobniej owa „sól większa” to najstarsza, po-
świadczona źródłowo, nazwa bocheńskiej soli kamiennej10. 
Utrzymujący bliskie kontakty z dworem książęcym biskup 
Prandota był z pewnością dobrze poinformowany o postę-

pach konwersów z Wąchocka w pracach nad „naprawą soli” 
w salinie nad Babicą. Widocznie miały one pomyślny prze-
bieg i zdawano już sobie sprawę, że w głębi naprawianej 
studni tkwi jakaś nieznana dotąd sól. W tym stanie rzeczy 
wpływowy, a zapobiegliwy biskup już z góry zabezpieczył 
sobie współudział w oczekiwanych, powiększonych docho-
dach skarbu książęcego.

Naprawienie studni solankowej, jakie z chwilą dotarcia 
do pokładu soli „większej” przeobraziło ją w pierwszy szyb 
górniczy – nastąpiło w ciągu około dwóch lat: między lipcem 
1249 r., a rokiem 1251, kiedy w roczniku kapituły krakow-
skiej skrzętnie zanotowano „znalezienie soli twardej w Boch-
ni”. Na tak krótki okres prac znaczący wpływ miała pomoc 
księcia Bolesława (zapewne w postaci pracowników saliny 
oraz dostarczenia budulca) i płytkie zaleganie złoża solne-
go w rejonie dwóch szybów : Gazaris („Wieżnego”) i Suto-
ris („Szewczego”) – uchodzących od wieków za najstarsze. 
Pokład soli pod nimi mógł znajdować się już na głębokości 
kilkunastu metrów11.

Wobec braku jakichkolwiek dokumentów dotyczących 
wstępnego rozruchu kopalni bocheńskiej – snuto na ten te-
mat najrozmaitsze domysły12; m.in. co do wskazania najstar-
szego szybu w Bochni. Warto wspomnieć, że w środowisku 
pracowników żupy bocheńskiej w XVI wieku za najstarszy 
uważano szyb „Wieżny”13. Jego nazwa wskazuje, iż powstał 
on w rejonie wież warzelniczych, czyli na terenie książęcej 
saliny nad Babicą. Natomiast pobliski szyb „Szewczy” do-
tarł do soli kamiennej raczej nieco później – jeśli przyjąć, 
że zgłębiono go już po lokacji miasta Bochni w 1253 r. na 
gruncie nieznanego nam, z imienia, miejskiego szewca.

Nie ma także żadnych dowodów na podjęcie eksploa-
tacji soli kamiennej oraz budowy podziemnych chodników 
w Bochni przez cystersów z opactwa w Wąchocku, względnie 
przez przybyszów z cudzoziemskich ośrodków górniczych. 
Jednakże istnieją wystarczające przesłanki, które w stopniu 
graniczącym z pewnością wskazują, komu przypaść winna 
zasługa zapoczątkowania systematycznej wybierki soli bry-
łowej – niedawno odkrytej w szybie nad Babicą.

Wstępny rozruch techniczny kopalni bocheńskiej wy-
magał zarówno poważnych nakładów finansowych na pod-
ziemny rozwój przestrzenny, jak i sprowadzenia fachowych 
górników. Przerastało to ówczesne możliwości skarbu ksią-
żęcego, toteż Bolesław Wstydliwy sięgnął po pomoc czyn-
nika społecznego, mianowicie osadników z Dolnego Śląska. 
Przybyli oni do Bochni na fali kolonizacji na prawie zachod-
nioeuropejskim (zwanym „niemieckim”) - z pewnością na 
wieść o doniosłym odkryciu tam soli kamiennej.

Wśród osadników znajdowali się m.in. przedsiębiorcy 
dysponujący kapitałem. Wylicza ich imiennie przywilej lo-
kacji miasta Bochni z dnia 27 lutego 1253 r.14 Utworzyli oni 
kilkuosobową spółkę zasadźców tego miasta, której przewo-
dził Mikołaj, syn Volkmara – niegdyś mieszczanin legnicki. 
Książe Bolesław wystawiając spółce przywilej podkreślił, że 
czyni to, by wynagrodzić wielokrotne usługi, jakie mu ona 
wyświadczyła, wyświadcza i – da Bóg! – wyświadczy w przy-
szłości.

Owe nie nazwane „usługi” przedsiębiorców z Dolnego 
Śląska sprzed 1253 r. można z przekonaniem odnieść do 
ich działalności w Bochni na rzecz górnictwa. Dotyczy to 
zwłaszcza Mikołaja z Legnicy15 – ustanowionego przez księ-
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cia Bolesława wójtem Bochni z powodu jego wcześniejszych 
zasług w postaci licznych pożytków, jakie przysporzył księciu 
w stopniu większym, niż inni. Zasługi te polegały najpraw-
dopodobniej na sprowadzeniu, do Bochni, górników dolno-
śląskich z kopalni złota położonych niedaleko od Legnicy16. 
Było to o tyle łatwiejsze, że tamtejsze górnictwo miało wów-
czas okres świetności za sobą.

Koloniści z Dolnego Śląska byli już zniemczeni, toteż  
mieszczaństwo Bochni – miasta lokowanego jako zaplecze 
tamtejszej żupy: państwowego przedsiębiorstwa wytwórczo-
ści soli warzonej i bryłowej – jeszcze w XV w. posługiwało 
się przeważnie językiem niemieckim i określało swą osadę 
mianem Saltzberk, (Salzberg). Także fachowa terminologia, 
używana w górnictwie solnym Bochni – a potem Wieliczki 
– była proweniencji niemieckiej, podobnie jak w całym gór-
nictwie kruszcowym Europy w wiekach średnich17.

Kopalnia w Bochni jest najstarszym na ziemiach polskich 
miejscem uruchomienia systematycznej wybierki soli bry-
łowej. O dynamicznym rozwoju tej produkcji świadczy, że 
już w pierwszym ćwierćwieczu istnienia przystąpiono tam 
do wyrabiania „bałwanów” – dużych, foremnych bloków soli 
kamiennej. Ten niegdyś najwyżej ceniony produkt małopol-
skiego górnictwa solnego w odniesieniu do Bochni po raz 
pierwszy wzmiankowano w 1278 roku18.

W świetle przedstawionych wyżej dokumentów z lat 
1248-1253 inicjatorami przedsięwzięć stymulujących ko-
rzystne przemiany w wytwórczości soli w Bochni byli Bole-
sław Wstydliwy, jego matka Grzymisława i biskup krakow-
ski Prandota. Natomiast w żadnym z nich nie figuruje Kinga 
– małżonka księcia Bolesława.

Nic też nie wskazuje, że sprowadziła do Małopolski gór-
ników z Węgier po rzekomym upadku polskiego górnictwa 
solnego wskutek zniszczeń w czasie najazdów tatarskich19. 
Wiadomo bowiem, że najazd z 1241 r. nie przetoczył się 
przez małopolskie ośrodki przemysłu solnego20, zaś następne 
(z lat 1259-60 i 1287-88) nie zahamowały ich produkcji. Po 
spustoszeniach dokonanych na Węgrzech przez Mongołów 
w 1241 r. to monarchia węgierska odczuwała dotkliwy brak 
fachowej siły roboczej, a króla Bela IV odradzał górnictwo 
swego kraju masowym naborem kolonistów z zagranicy – 
zwłaszcza niemieckich21.

Zasługi księżnej Kingi dla polskiego górnictwa solnego 
są poświadczone jedynie przez źródła hagiograficzne, miano-
wicie jej „Żywoty”. Pierwszy z nich powstał ponoć w latach 
1317-2022, zatem w niespełna 30 lat po jej śmierci. Następne 
„Żywoty” z kolejnych stuleci przedstawiają najstarszą polską 
legendę górniczą w zbliżonej treściowo wersji. Według niej 
podczas wizyty u swego ojca – król Beli IV – Kinga uprosiła 
u niego podarowanie jej jednej z węgierskich kopalni soli, po  
czym wrzuciła do niej swój złoty pierścień. Później, kiedy 
w miejscu wskazanym przez nią w Bochni przystąpiono do 
zgłębiania kopalni, już w pierwszym wykopie – w pierwszym 
bałwanie soli – znaleziono złoty pierścień księżnej Kingi23.

Jan Długosz – najwybitniejszy dziejopis w średniowiecz-
nej Polsce – wyraził w swym Żywocie błogosławionej Kin-
gi 24 zdumienie, ze Kinga poprosiła ojca akurat o sól, której 
w Polsce nie brakowało. Wiedział bowiem dobrze, iż – w od-
różnieniu od Węgier – kraj odczuwał głównie niedobór szla-
chetnych kruszców. Natomiast ani on, ani jego współcześ-
ni w XV w. nie wiedzieli, komu przypisać odkrycie soli 

kamiennej w Bochni. Tym bardziej nie umiało uzasadnić 
związku Kingi z tym doniosłym faktem ponad osiemdziesię-
ciu świadków przesłuchanych przez komisję beatyfikacyjną 
w roku 1629/30. Stwierdzili oni tylko, że tradycja łączenia 
Kingi z cudownym znalezieniem soli twardej w Bochni sięga 
niepamiętnych czasów25.

Odrzucając dosłowność przy interpretacji legendy o pier-
ścieniu księżnej Kingi 26 można pokusić się o wskazanie jej 
przesłania, głęboko ukrytego w baśniowej otoczce. Skoro 
wiadomo, że Kinga nie przyczyniła się bezpośrednio do od-
krycia i uruchomienia ciągłego wydobywania soli kamiennej 
w Bochni, cudowną podziemną wędrówkę węgierskiej soli 
– z tkwiącym w niej pierścieniem Kingi – do Bochni należy 
odczytać jako przeniesienie do Małopolski, dzięki Kindze, 
węgierskich wzorców organizacji gospodarki solnej Króle-
stwa Węgier za Arpadów.

Badania historyków węgierskich27 wykazały, że najważ-
niejsze tereny solonośne (z kopalniami włącznie) znajdowały 
się od pradawna w obrębie posiadłości królewskich, a naj-
większe solne przedsiębiorstwo królewskie złożone z wie-
lu kopalni – miało własną, odrębną administrację z „grafem 
solnym” na czele. Producenci soli kamiennej na Węgrzech 
nie posiadali żadnych praw własności do eksploatowanej ko-
palni i wyrąbywanego produktu, gdyż tereny wytwórczości 
soli, urządzenia do jej produkcji oraz sól w każdej postaci 
były wyłączną własnością króla, podobnie jak uprawnienie 
do obrotu solą.

Odmiennie zatem, niż w całym górnictwie kruszcowym 
średniowiecznej Europy górnicy na Węgrzech byli jedynie 
pracownikami wolnonajemnymi. Wynagradzano ich w akor-
dowym systemie płac.

Uderzające analogie w strukturach prawno-własnościo-
wych węgierskiej i małopolskiej gospodarek solnych każą 
się domyślać, że rozwój przemysłu solnego w księstwie 
Bolesława Wstydliwego dokonał się pod silnym wpływem 
wzorów przejętych z zaprzyjaźnionych Węgier. Już w 1253 r. 
istniała w Bochni żupa z żupnikiem na czele – wyodrębnione 
przedsiębiorstwo książęce produkujące sól kamienną i wa-
rzoną, zaś w następnych , nie określonych latach ukształto-
wał się status górników bocheńskich, a potem wielickich (po 
podjęciu w Wieliczce rytmicznej produkcji soli kamiennej 
w osiemdziesiątych latach XIII wieku).

Zwieńczeniem starań Bolesława Wstydliwego o uczynie-
nie, z małopolskiego przemysłu solnego, źródła bogactwa 
swej dzielnicy – trwających nieprzerwanie przez cały okres 
jego panowania – była kasata wszelkich solnych przywilejów 
osób prywatnych, w celu odciążenia państwowej gospodarki 
solnej28. Książę przeprowadził kasatę bez odszkodowania, na 
krótko przed zgonem. Było już wtedy oczywiste, że raptow-
ny wzrost produkcji soli, a tym samym dochodów kasy ksią-
żęcej czyni z niej cenne bogactwo krajowe.

Nie dziwi zatem, że na łożu śmierci Bolesław Wstydliwy 
uznał odkrycie soli kamiennej w Bochni za najważniejsze 
wydarzenie swego panowania29.

 Józef Piotrowicz

Przypisy :
1 “Sal durum in Bochna est repertum, quod nunquam ante fuit”. 

Zob. Monumenta Poloniae Historica (dalej: MPH), t.t.II, s. 805. 
2 Kodeks dyplomatyczny Małopolski (dalej: K.Młp.), t. II, nr 429.
3 Kodeks dyplomatyczny Polski, t.I, nr 35.
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4  ,,sal de nouo inuenerint, uel inuentum reparauerint cum nostro  
adiutorio”.

5 Podkreśla to Dubois (l’abbe), Histoire de l’abbaye de Morimond. 
Dijon 1879, s. 305-307. Też M. Prinet, L’industrie du sel en 
Franche-Comté avant la conquête française. Paris 1900; passim.

6 np. M. Niwiński, Opactwo cystersów w Wąchocku. Fundacja i 
dzieje uposażenia do końca wieków średnich (w:)  “Rozprawy 
Akademii Umiejętności – Wydział Historyczno-Filozoficzny”, 
t.LXVIII, Kraków 1930, s. 149-151.

7 J. Kłoczowski, Zakony na ziemiach polskich w wiekach średnich 
(w: ) „Kościół w Polsce, t. I. Średniowiecze, Kraków 1968, s. 
425.

8  Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej (dalej: KKKr), cz.I, 
nr 31.

9  Tamże: „sive quod decimam sartaginem habeat, sive decimam 
partem tocius precii, sive ad formam maioris salis”.

10  O istnieniu terminu „mniejsza sól” (sal minus) na określenie 
solanki – innej naturalnej postaci soli – świadczy dokument z 
1270 r. (K.Młp.), t. II, nr 478 – wydany pod mylną datą 1273 r.). 
Zob. J. Grzesiowski i J. Piotrowicz, Sól małopolska w nadaniach 
i przywilejach dla klasztorów (do początku XVI w.) (w:) „Studia 
i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce” (dalej „SMDŻ”), 
t. I, Wieliczka 1965, s. 119 i przyp. 56.

11  Tak twierdzi wybitny znawca geologicznej struktury złoża sol-
nego w Bochni – Józef Poborski. Zob. tegoż Naturalne warunki 
rozbudowy kopalni soli w Bochni (w:) „Studia i Materiały do 
Dziejów Nauki Polskiej”, seria D. Historia techniki i nauk tech-
nicznych, z. 1. Z dziejów górnictwa solnego w Polsce, Warszawa 
1958, s. 210-214.

12  W chronologicznym porządku przedstawił je J. Piotrowicz. Proble-
matyka genezy i najstarszych dziejów górnictwa solnego w Polsce 
(w: ) „SMDŻ”, t. II, 1968, s. 175-189. Też tenże, Górnictwo solne 
w Małopolsce w czasach księżnej Kingi – jego legendarne i rze-
czywiste początki (w:) „SMDŻ”, t. XVIII, 1994, s. 16-19.

13 Lustracja województwa krakowskiego, 1564 (r.), wyd. J. Małecki 
cz. II, Warszawa 1964, s. 120.

14  K.Młp., t.II, nr 439.
15  Upatruje w nim osobę wybitnie zasłużoną dla górnictwa w Boch-

ni S. Fischer, Dzieje bocheńskiej żupy solnej (w:) Materiały 
z prac Państwowej Rady Górnictwa, z.36, seria E (3) – Histo-
ryczna, Warszawa 1962, s. 9.

16  J. Piotrowicz, Żupy krakowskie w pierwszych wiekach rozwoju 
– od połowy XIII do początków XVI wieku (w:) „Dzieje żup 
krakowskich” (praca zbior.), Wieliczka 1988, s. 109-110. Też te-
goż: Problematyka genezy..., s. 217-218.

17  Np. sachta w łacińskim dokumencie lokacji Bochni jest określona 
jako „mons” – odpowiednik staropolskiej „góry” (czyli szybu).

18  KKKr., cz.I, s. 107. Bancus (lub banca)  salis oznaczające bał-
wana solnego w łacińskich tekstach źródłowych tej epoki w Pol-
sce, wywodzą się od niemieckiego terminu bank (czyli „ława”) 
– zapewne z uwagi na kształt bloku solnego wyciętego w spągu 
solnym. Bałwan z kopalni soli w Wieliczce wzmiankowano do-
piero w 1290 r.

19  Jak przypuszczał A. Naruszewicz, Historya narodu polskiego od 
początku chrześciaństwa, t. V, Warszawa 1784, s. 3.

20  S. Krakowski, Polska w walce z najazdami tatarskimi w XIII 
wieku, Warszawa 1956;, szkic nr 5 (po s. 120).

21  J. Piotrowicz, Górnictwo solne w Małopolsce…s.16.
22  MPH, t.IV, s. 677-678.
23  Tamże, t.IV, s. 696 (wg tekstu z 1401 r.).
24  J. Długosz, Opera omnia, t. I (Ed. A. Przezdziecki), Kraków 

1887, s. 183-336.
25  Archiwum SS. Klarysek w Krakowie, rps sygn. B 35; zwłaszcza 

s. 14, 74, 84, 123, 188 i 280.
26 Uczynili to także K. Kowalski i S. Fischer, Żywot bł. Kingi, Tar-

nów 1992, s. 67 i 68.
27  J. Piotrowicz, Górnictwo solne w Małopolsce…, s. 20-21.
28  Omówił ją wnikliwie J. Wyrozumski, Państwowa gospodarka 

solna w Polsce do schyłku XIV wieku (w:) „Zeszyty naukowe 
Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr CLXXVIII: „Prace Historycz-
ne”, z. 21, Kraków 1968, s. 72-76.

29  KKKr.,cz.I, nr 83.

Krzysztof Kwaśniewski (Poznań)

Moje bocheńskie wspominki cz. 3
Osobną kartą była drużyna (jeszcze 11-osobowa) piłki ręcz-

nej BKS, który nazywał się już wtedy Górnik Bochnia. Zakładał 
ją  przede wszystkim  Olek Urban, zapalony sportowiec, zresztą 
wicemistrz biegu przełajowego „Dziennika Polskiego” w 1946 
r., który przez parę lat był dobrym bramkarzem drużyny (wy-
stępował też i w drużynie siatkówki). W związku z tymi druży-
nami, (a była też – słabsza - drużyna koszykówki) zarysowały 
się i sytuacje konfliktowe, bo np. Władek Stawiarski z początku 
grał w siatkówkę i w piłkę ręczną w BKS i to na środku ataku, 
ale potem przeszedł do swojej uczelnianej drużyny AZS. Dru-
żyna doszła aż do puli 4 drużyn walczących o awans do I ligi, 
ale niestety w finale, który rozegrany został w Bochni, zajęła 
tylko drugie, niepremiowane awansem miejsce. Także władze 
BKS opiekowały się głównie piłką nożną, a inne drużyny raczej 
tylko tolerowały, aż doprowadziło to w końcu do ich secesji pod 
skrzydła zrzeszenia Start Bochnia, z siedzibą w dawnym budyn-
ku Sokoła za stadionem. W drużynie piłki ręcznej wyróżniali się 
też Kazimierz Kokoszka, Józef Lysy (na środku pomocy), tutaj 

także bracia Łopatowie, Bolesław Peter (obrona), Kazimierz 
Ślizowski (skrzydło ataku), Aleksander Urban (bramka), Janusz 
Żarek. Była też niezła żeńska drużyna siatkówki, której filara-
mi były wówczas Zdzisława Jordanowska (później Gnoińska), 
Wanda Popielówna, Danuta Stachówna, Anna Urbańska i póź-
niejsza pani Lysy (nie pamiętam jej panieńskiego nazwiska) - 
Nuna Świątek – przyp. red.

Miejscem koleżeńskich spotkań był też czasem zakład foto-
graficzny Foto Studio na ul. Kazimierza Wielkiego, w którym 
zarabiał na życie bocheński artysta malarz Stanisław Broszkie-
wicz1, wówczas student i uczeń Eugeniusza Eibischa na kra-
kowskiej Akademii Sztuk Pięknych, który również należał do 
grona moich bliższych kolegów.

W Bochni mieszkałem, jak napisałem,  jeszcze w pierwszym 
roku mojej pracy naukowej w Zakładzie Etnografii Instytutu Hi-
storii Kultury Materialnej PAN, w 1954 r., dojeżdżając codzien-
nie do Krakowa. Wtedy też zebrałem materiał do jedynej mojej 
ściślej związanej z Bocheńskiem i jednej z pierwszych publika-
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największą osobliwością, jaką udało mi się zdobyć był okrą-
gły, zrobiony z klepek drewnianych ściąganych drewnianymi 
wiciami bukłak na wodę, o którym dotychczasowy właściciel  
mówił, że tylko w Bochni trzeba było wozić do roboty wodę 
do picia, bo w Wieliczce woda  była w kopalni. Wszystko to 
przekazałem do Muzeum Górniczego w Sosnowcu. 

  W 1956 r., jak pisałem,  zmarł także mój Ojciec. Ja już 
w 1955 r. przeniosłem się do Zakładu Etnografii Instytutu Hi-
storii Kultury Materialnej  PAN we Wrocławiu i moje kontakty 
z Bochnią ograniczyły się do świątecznych odwiedzin Dziad-
ka, który i do mnie na parę miesięcy przyjeżdżał. W 1964 r. 
sprzedałem domek po Rodzicach pp. Buczkom (parcelę fron-

tową już wcześniej 
sprzedałem p. Słowi-
kowi – na koszty le-
czenia Ojca). Wtedy 
też dopiero mogłem 
oficjalnie wymeldo-
wać się z Bochni, bo 
przedtem mój meldu-
nek musiał chronić 
nasz dom (którego 
po śmierci Matki zo-
stałem właścicielem) 

przed wielokrotnymi zakusami „władz kwaterunkowych”.  
Dziadek przeniósł się wtedy ostatecznie do Wrocławia, gdzie 
zmarł w 1970 r. Cała moja najbliższa rodzina spoczywa w (za-
projektowanym zresztą przeze mnie) grobowcu na cmentarzu 
przy ul. Orackiej (kwatera XXIII C rząd 2, grób 1). Ja po okre-
sach pracy w Krakowie, Wrocławiu i Opolu szczęśliwym tra-
fem wróciłem do ziemi mojego urodzenia, do Wielkopolski i 
tu już chyba zostanę na zawsze 4. 

Przypisy:
1  (1920-1977). Biogram patrz: Flasza, Kęsek, 1992, s. 103. 
2  ‘Uprawa bru w Małopolsce w XX w.’, „Lud” r. 45, 1960, s. 203-222. 
3 Paleniska i piece w polskim budownictwie ludowym. Studium na pod-

stawie materiałów etnograficznych z drugiej połowy XIX oraz XX wieku, 
„Biblioteka Etnografii Polskiej” nr 7, Wrocław 1963, s. 83.                         

4 Moja biografia i bibliografia do 1997 r.: J. Wisłocki, Od redakcji, 
„Sprawy Narodowościowe”, seria nowa, t. 6, 1997 [zadedykowany mi, wyd. 
1998] z. 2(11), s. 9-21.

Prof. dr hab. Krzysztof Kwaśniewski na naszą prośbę 

nadesłał do redakcji zapis nutowy  zapamiętanego w 1945 r. 

hymnu Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza 

Wielkiego w Bochni, którego tekst zamieściliśmy w W.B. 

nr 1 (80) 2009 na str. 9. Serdecznie dziękujemy. 

Zawody strzeleckie w Liceum Administracyjno-Gospodarczym, zwanym po 
staremu Handlowym, 1954 r.: od prawej komendant PW Jaskuła, Kwaśniew-
ski, z tyłu stoi dyr. Czerwiec i mgr Lustofin, polonistka z Liceum.

„Obcinanie się” wzajemne ze Staszkiem Brosz-
kiewiczem.

Nasz grobowiec rodzinny na cmentarzu przy 
ul. Orackiej, fot. T. Trent.

cji naukowych. Inspiracją było znalezienie  w Wyżycach (z po-
mocą dawnego bursaka, inż. Romana Bawoła, którego ojciec był 
wtedy sołtysem), zapomnianej już uprawy bru, (ber to bardziej 
jeszcze archaiczna odmiana prosa) 2. W Wyżycach też miałem 
interesujące spotkanie z Andrzejem Porębskim, miejscowym 
samotnikiem, uchodzącym nawet we wsi za odludka, który 
jednak udzielił mi obszernego wywiadu, a w dodatku uraczył 
dwoma przysłowiami, których nie ma w Nowej księdze przy-
słów polskich: „Każdy umrzeć musi, choćby go ta z kumina 
upuścili – umrzeć musi” (co  było przyczynkiem do wiedzy 
o magicznym znaczeniu urządzeń piecowych w chałupach 
wiejskich) oraz „Jaki ten świat gorzki – a ja na nim trosz-
ki”. Z Wyżyc, które były stałym punktem badań Polskiego 
Atlasu Etnograficznego, pochodziła też jedna z ilustracji do 
mojej książki z tego zakresu 3 (dopiero w 1963 r. udało mi się 
powrócić z etnografii do socjologii). Pamiętam też spotkaną 
kilka kilometrów  w kierunku Brzeska zadziwiającą figurę 
przydrożną – jak mi powiedziano św. Onufrego – przedsta-
wiająca nagiego mężczyznę, osłoniętego tylko z przodu i z 
tyłu długimi, czarnymi włosami i brodą. A w Kornatce pod 

Myślenicami przeprowadzałem dłuższy wywiad z Francisz-
kiem Biedrawą, członkiem ostatniego Zarządu Powiatowego 
PSL w Myślenicach przed połączeniem  z SL w ZSL, który 
należał do poważanej przeze mnie kategorii ludzi, którzy byli 
więzieni i przed wojną, i w czasie wojny, i po wojnie, a ostat-
nią chyba satysfakcję miał w 1956 r., gdy został umieszczo-

ny – co prawda nie 
na „mandatowym” 
miejscu – na wspólnej 
liście kandydatów do 
Sejmu w wyborach. 
Jeszcze pod koniec 
1953 r. prowadziłem 
też w Bochni badania 
dla Muzeum Górni-
czego w Sosnowcu 
(dyr. Maria Żywir-
ska). Badania polegały 
głównie na wyszuki-
waniu i kupowaniu 
dla Muzeum staroci 
górniczych: lamp, ki-
lofków sztygarskich 
itp. Pamiętam, że 
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Wspomnienia Andrzeja Bajdy trafiły do zbiorów rękopi-
śmiennych Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bo-
cheńskiej  kilka lat temu dzięki uprzej-
mości pani Karoliny Szymaszkiewicz  
i pana Marka Kobieli z Tenczynka, wnu-
ków Andrzeja Bajdy. Jest to  niezwykle 
ciekawa kronika życia jednego z zasłu-
żonych działaczy naszego Stowarzysze-
nia pana Andrzeja Bajdy.

Z okazji 145 rocznicy urodzin An-
drzeja Bajdy, przypadającej w 2010 
roku oraz 40 rocznicy śmierci w 2009 
r. znanego aktora polskiego Bogumiła 
Kobieli wnuka Andrzeja Bajdy, związa-
nego także z Bochnią rodzinnie w czasie 
okupacji mieszkał w Bochni z rodzica-
mi przy ul. Orackiej, w Bochni przystą-
pił do I Komunii Świętej) publikujemy 
te wspomnienia. Jest w nich historia 
życia wiejskiego chłopca z Brzeźnicy, 
który dzięki własnej determinacji i wy-
trwałości, przy wielu przeciwnościach 
życiowych,  stał się osobą ważną w II 
Rzeczypospolitej i wszedł do elity inte-
lektualnej Śląska.

Zanim to się stało zarówno w Gali-
cji, jak i później w II Rzeczypospolitej, 
w kraju w którym toczyła  się bezpardo-
nowa walka polityczna musiał staczać prawdziwe boje o praw-
dę. Kronika życia Andrzeja Bajdy odsłania nieznane kulisy II 
Rzeczypospolitej pokazuje  sposoby knucia politycznych intryg 
i nielegalne sposoby zdobywania wielkich pieniędzy. 

*   *   *

Dzieciństwo i lata młodości

Według księgi metrykalnej w Parafii Brzeźnica powiat Boch-
nia – tak zaczyna się kronika – urodziłem się w Brzeźnicy przysió-
łek Przysieki nr 68 w dniu 25 listopada 1875 roku. Był on dzie-
siątym dzieckiem Pawła Bajdy i  Katarzyny z domu Perz. Przed 
jego urodzeniem dwoje z tych dzieci zmarło. W dniu narodzin 
odbywał się w Bochni mieście odległym od Przysiek o około 4 
km jarmark. Z jarmarku tego rodzice szybko jednak wrócili, gdyż 
matka Andrzeja zaczęła odczuwać bóle przedpołogowe. W dniu 
jego urodzin były już wielkie śniegi i duży mróz.

Kiedy miał 6 lat umarła mu matka w wieku zaledwie 50 lat, 
a 3 lata później ojciec liczący 66 lat. Opiekę nad Andrzejem 
roztoczył brat Karol, który odziedziczył gospodarstwo na Przy-
siekach. Od siódmego roku życia Andrzej rozpoczął edukację 
szkolną, najpierw 3 lata w szkole w Brzeźnicy. Od klasy trzeciej 
chodził już do szkoły powszechnej w Bochni. 

W bocheńskim gimnazjum

Po klasie czwartej brat zapisał go do 8 klasowego gimna-
zjum w Bochni, które ukończył w 1895 roku po złożeniu egza-

minu dojrzałości. Przysieki położone były w równej odległości 
4 kilometrów zarówno od Brzeźnicy jak i Bochni. Tak więc 
zarówno do szkoły w Brzeźnicy jaki i Bochni musiał codzien-
nie pokonywać tę samą odległość 4 km. Jedynie w przypadku 
wielkiego błota lub śniegu brat odwoził go i przywoził wozem, 
a niekiedy na koniu wierzchem. Od klasy 5-tej  mieszkał już na 
stancji w Bochni u państwa Fischbilgerów przy ul. Kazimierza 

Wielkiego razem z trzema ko-
legami. Następnie przeniósł się 
na stancję do państwa Turków. 
Razem z nim mieszkali koledzy 
szkolni Jan Gajek, Adam Mróz 
i Józef Nowak. Spośród 22  kole-
gów z którymi razem zdawał ma-
turę żył jeszcze w chwili pisania 
kroniki Roman Brzeski emeryto-
wany prezes Wyższego Urzędu 
Górniczego w Katowicach.

Egzamin dojrzałości składał 
w Bochni przed komisją której 
przewodniczył hr Stanisław Tar-
nowski, profesor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie. 
Warto dodać, że był to pierwszy 
egzamin dojrzałości Gimnazjum 
im. Króla Kazimierza Wielkie-
go zapisany złotymi zgłoska-
mi w annałach tej bocheńskiej 
uczelni.  Andrzej Bajda przyto-
czył słowa Stanisława Tarnow-
skiego : abiturienci, jesteście 
solą tego powiatu, co było pew-
nego rodzaju aluzją do tego, że 

w Bochni była kopalnia soli, która działa nadal (a chodziło 
o sół attycką - przyp. red.). Spośród 22 maturzystów – kon-
tynuuje Andrzej Bajda –czterech : Dulian, Nowak, Gajek 
i Łopatowski poszło na teologię, ale ukończyło teologie tylko 
dwóch: ks. Dulian i ks. Łopatowski i Nowak. Gajek został póź-
niej urzędnikiem pocztowym. 

Zapamiętał profesorów gimnazjalnych w Bochni: prof. 
Kuca, który uczył łaciny w I klasie, profesora Świtalskiego, 
który uczył języka polskiego, profesora Matwija (uczył greki), 
prof. Szklarzewicza (uczył fizyki), prof. Serwina (uczył mate-
matyki), prof. Grudzinskiego i Schreiera (uczyli jęzka niemie-
ckiego) prof. Waśkowskiego (uczył historii), ks., Foxa (uczył 
religii) i  prof. Machnickiego (uczył geografii). Z okresu lat 
szkolnych opisał  zdarzenie, które mogło zakończyć się więk-
szą chorobą, a nawet śmiercią z przemarznięcia. A było tak. 
Wracałem ze szkoły o godzinie czwartej popołudniu (dzisiaj 
szesnastej), a były wtenczas wielkie zaspy śnieżne i sankami 
nie można było przejechać, bo drogi położone w wąwozach 
były zasypane całkowicie i trzeba było chodzić polami wyżej 
położonymi. Otóż ja jako ,mały 10-letni chłopiec wracając do 
domu wpadłem do rowu zasypanego śniegiem i zmarznięty nie 
mogłem wydobyć się ze śniegu. Dopiero brat Karol wyszedł 
po mnie na spotkanie w drodze powrotnej i zobaczył w oddali 
czarny punkt na śniegu, choć było już prawie ciemno, podążył 
do tego punktu i zobaczył mnie prawie skostniałego. Wyciąg-
nął mnie ze śniegu i doprowadził do domu, gdzie przez kilka 
godzin leżąc w łóżku pod pierzyną nie mogłem się rozgrzać. To 

Andrzej Bajda

Kronika życia
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przeziębienie było powodem tego iż później dość często zapa-
dałem na bóle gardła.

Studia

Po skończeniu gimnazjum chciał wstąpić na teologię i nawet 
otrzymał pismo z Seminarium Duchownego z Tarnowa doty-
czące przyjęcia, ale jednak rozmyślił się i do Seminarium nie 
pojechał, ale udał się na studia w Akademii Górniczej w Le-
oben. W październiku 1895 r. zapisał się na wydział górniczy tej 
uczelni. Obserwując życie akademików w Leoben doszedł do 
wniosku, że nie ma odpowiednich środków na opłacanie miesz-
kania, chodzenie po restauracjach oraz na piwo w tak zwanej 
„Czytelni Polskiej”, w której gromadzili się wszyscy akademi-
cy polscy i przy okrągłym stole pili piwo z naczynia szklane-
go w kształcie buta objętości 5 litrów. Cały sport takiego picia 
z buta polegał na tym, że należność za wypite piwo płacił nie 
ten, kto skończył zawartość lecz jego poprzednik przy stole. Gdy 
zawartość zmniejszyła się tak dalece, że pozostałą resztę można 
było całkowicie wykończyć, każdy uczestnik silił się, aby wypić 
resztę i zmusić do płacenia poprzednika.

Zapisując się na Akademię Górniczą w Leoben Bajda li-
czył na otrzymanie stypendium z Wydziału Krajowego Galicji, 
a ponieważ stypendium to przyznawano dopiero po skończeniu 
I semestru doszedł do wniosku, że do tego czasu zabraknie mu 
pieniędzy. Zdecydował więc opuścić Leoben i przeniósł się do 
Krakowa i zapisał na Wydział Prawa Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Wynajął pokoik przy ul. św. Tomasza i uczęszczał na 
wykłady profesorów : Estreichera,  Ulanowskiego, Zolla, Ka-
sparka, Morawskiego, Piekosińskiego i Fiericha. Po trzech la-
tach słuchania tych wykładów zdał egzamin t.zw. historyczny, 
a po dalszych dwóch egzamin sądowy 25 lipca 1900 r.), a pół 
roku później egzamin polityczny.

Praca w c.k. Urzędzie Wymiaru Należytości

Po egzaminie sądowym podjął praktykę w służbie skar-
bowej w Urzędzie Wymiaru Należytości w Krakowie jako 
bezpłatny praktykant. Dopiero w trzecim miesiącu praktyki 
otrzymał pierwsze miesięczne pobory w postaci t.zw. adjutum 
w kwocie 50 koron miesięcznie. Po rocznej praktyce zdał facho-
wy egzamin dla urzędników wyższej służby skarbowej, a po 16 
miesiącach pracy na stanowisku praktykanta otrzymał posadę 
koncepisty skarbu w X grupie płac. 

Po pięciu latach pracy na tym stanowisku Prezydent Krajo-
wej Dyrekcji Skarbu mianował go c.k. komisarzem Skarbu w IX 
grupie płac. W 1906 przeniesiony został do służby w Dyrekcji 
Okręgu Skarbowego w Rzeszowie, ale po dwóch miesiącach po-
wrócił, ale już do c.k. Dyrekcji Okręgowej Skarbu w Krakowie. 
Okoliczności tego dwumiesięcznego „wygnania” do Rzeszo-
wa wyjaśnił w  kronice następująco :  Dokonując kontroli opłat 
i należytości w Magistracie Miasta Krakowa zakwestionowałem 
uchybienie skarbowe popełnione przez ówczesnego Prezydenta 
m. Krakowa dr Leo, przez to, od chwili wyboru na stanowisko 
Prezydenta nie uiścił należytości skarbowej przypadającej od 
aktu wyboru. Prof. dr Leo był również posłem na Sejm Krajowy 
we Lwowie...Korytowski nie chciał dopuścić do utrwalenia takiej 
opinii, że za gorliwą służbę doznałem krzywdy w postaci przenie-
sienia mnie na inne miejsce służbowe, zarządził wiec przeniesie-
nie mnie z powrotem do Krakowa w przeciągu 2 miesięcy.

W czasie swojej pracy zajmował się m.in. tłumaczeniem 
z języka niemieckiego niektórych ustaw skarbowych z dziedzi-

ny „należytości skarbowych” np. ustawy o ulgach należytościo-
wych przy konwersji długów hipotecznych i wspólnie z Komi-
sarzem Skarbu Mieczysławem Szablewskim wydał ją w języku 
polskim w postaci broszury. Napisał  wtedy rozprawę naukową 
dot. ustawy o progresji podatku spadkowego opublikowaną 
w „Przeglądzie Prawa i Administracji m. Krakowa” redago-
wanym przez prof. skarbowości dr Michalskiego, późniejszego 
Ministra Skarbu w niepodległej Polsce.   Po ośmiu latach pracy 
mianowany został c.k. sekretarzem Dyrekcji Skarbu w Krako-
wie i na tym stanowisku pozostawał aż do wybuchu wielkiej 
wojny w 1914 r. w VIII randze płac. Na polecenie Komendy 
Miasta Krakowa w sprawie częściowej ewakuacji miasta przy-
gotowującego się do roli twierdzy wyjechał w listopadzie 1914 
r. (na okres pól roku ) wraz z żoną, dwiema córkami i służącą do 
Wiednia, gdzie wynajął sobie dwupokojowe mieszkanie z kuch-
nią przy ulicy Lehrcheugartel. Jego teściowie Gołkowscy mieli 
niedaleko podobne mieszkanie. Czynsz wynosił tylko 50 koron 
miesięcznie co stanowiło 1/10 jego poborów.  W kronice opisał 
wzrost cen w związku z wybuchem wojny. W czasie wojny arty-
kuły spożywcze nie wiele podrożały. I tak np. 1 kg ryb kosztował 
2 korony, 1 kg mięsa – 2 korony, 1 kg pomarańcz – 36 halerzy. 
Największa trudność była z nabyciem chleba, który wypiekano 
przeważnie z kukurudzy.

Czas wolny spędzał na zwiedzaniu muzeów i różnych osob-
liwości, wycieczkach na Prater i w okolice Wiednia np. do 
Turkenschenzpark i do Lasu Wiedeńskiego (Neuezwald) itp. 
Do Krakowa powrócił z końcem lipca 1915 roku i pracował 
najpierw dalej jako sekretarz Skarbu, o od maja 1916 r. jako 
Dyrektor obrotów Produktami Rolniczymi w Krakowie, a kiedy 
namiestnictwo powróciło do Lwowa to we Lwowie. Namiestnik 
dał mu kompetencje do udzielania zezwoleń na wywóz towa-
rów poza granice kraju (tj. Galicji), ponieważ obowiązywało 
zarządzenie Ministerstwa Aprowizacji w Wiedniu, że do wy-
wozu towarów żywnościowych poza granice ówczesnej Galicji 
potrzebne było zezwolenie Namiestnictwa.

Walka ze spekulacją

Mając w ręku tak wielką władzę postanowiłem łącznie 
z Drugim Prokuratorem Państwa, który również posiadał 
uprawnia do wystawiania certyfikatów wywozowych z Galicji 
ukrócić spekulantów żydowskich, którzy przeważnie trudnili się 
dostawą towarów żywnościowych z Galicji do większych miast 
Austrii, a przede wszystkim do Wiednia. 

W tym celu zorganizowałem łącznie z dr Langiem i ob. Du-
lębą zasłużonym działaczem w organizacji Kółek Rolniczych 
w Małopolsce, w Składnicy Kółek Rolniczych w Rzeszowie 
specjalny kurs nauki o sposobie konserwowania, wapnowania, 
prześwietlania i pakowania jaj przeznaczonych do wysyłki z te-
renu.... Na terenie ówczesnej Galicji zorganizowano30 skład-
nic jajczarskich, które później złączyły się w Związek Jajczarski 
„Ovum” w Krakowie. Ta placówka otrzymała od Namiestnika 
Huyna uprawnienia do wyłącznego  handlu jajami z zagranicą...
Tak więc dzięki powstaniu spółdzielni jajczarskich, ta gałąź han-
dlu wymknęła się z rąk prywatnych kupców żydowskich. Nie 
dali oni za wygraną lecz szukali sposobu zachwiania Związkiem 
Jajczarskim „Ovum” w Krakowie. Postarali się o popleczników 
dla siebie w gronie socjalistów, którzy w tej prawie podnosili 
głosy krytyczne, że Ovum” wywozi jaja z kraju, a na potrzeby 
miejscowych konsumentów pozostawia się za mało. Zorgani-
zowali specjalną deputację z zażaleniem do Premiera Rządu 
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dr Nowaka w okresie Świat Wielkanocnych, a ten chcąc pójść 
delegacji na rękę odniósł się do dyrekcji „Ovum” z żądaniem, 
aby transport jaj przeznaczonych przed świętami na wywóz do 
Anglii zatrzymać w kraju i rozsprzedać ludności po cenach 
targowych. Ponieważ cena płacona w Anglii była wyższą od 
cen krajowych prawie o 40 %, więc Związek „Ovum” stracił 
kilkadziesiąt tysięcy złotych i skutkiem tego nie był w stanie 
wykupić weksli w Centralnej Kasie Spółek Rolniczych w Kra-
kowie, dotyczących pożyczki na budowę omówionych wyżej 
magazynów jajczarskich.

Weksle zostały oprotestowane i magazyny te zostały 
w drodze licytacji sprzedane, a Związek Jajczarski pozba-
wiony warsztatu pracy został zlikwidowany i Żydzi znów 
chwycili się tego lukratywnego handlu.

Przygotowanie akcji plebiscytowej na Spiszu i Orawie

Po zakończeniu wojny w 1918 r. Andrzej Bajda powró-
cił ze Lwowa do Krakowa, a Polska Komisja Likwidacyjna 
w Krakowie powierzyła mu stanowisko Dyrektora Zakładu 
Obrotu Zbożem w Krakowie, a następnie wytypowała go 
jako delegata do Związku Ekonomicznego Kółek Rolniczych 
w Krakowie w grudniu 1918 r. Był to okres, kiedy społe-
czeństwo polskie przygotowywało się do akcji plebiscyto-
wej w celu przyłączenia do Polski terenów Spisza i Orawy. 
Chcąc pozyskać ludność tych terenów do opowiedzenia się 
za przyłączeniem do Polski – pisze Andrzej Bajda – posta-
nowił Komitet Plebiscytowy dostarczyć mieszkańcom Spisza 
i Orawy żywności  i odzieży. W tym celu zwróciłem się razem 
z ks. Machajem do Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Kra-
kowie z prośbą o udzielenie Komitetowi Plebiscytowemu 
odpowiedniej dotacji. Po jej otrzymaniu w kwocie 350 000 
koron austriackich zakupiliśmy w Związku Ekonomicznym 
Kółek Rolniczych w Krakowie, gdzie piastowałem stanowi-
sko Komisarza Polskiej Komisji Likwidacyjnej odpowiednią 
ilość cukru, kaszy, mąki i ubrań... W ten sposób pomogłem 
Związkowi Ekonomicznemu Kółek Rolniczych do zdobycia 
większej kwoty do obrotu i do zapłacenia długów bankowych, 
a z drugiej strony pomogłem  Komitetowi Plebiscytowemu do 
nabycia towarów po cenach przystępnych.

Były też utytułowane osoby, które w czasie akcji plebis-
cytowej chciały zarobić np. na dostawie ziemniaków i usi-
łowały nawet wciągnąć do tego autorytet księcia kardynała 
Adama Sapiehy, ale dzięki zdecydowanej postawie Andrzeja 
Bajdy, ani transakcja nie doszła do skutku, ani też autorytet 
Ks. Kardynała nie ucierpiał (w kronice podane są nazwiska 
osób zaangażowanych w tę nieuczciwą sprawę, dlatego po-
miniemy ten fragment kroniki). 

W Związku Kółek Rolniczych

W marcu 1919 r. Andrzej Bajda objął stanowisko Naczel-
nego Dyrektora Związku Kółek Rolniczych, który przekształ-
cił się ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę 
akcyjną. Na tym stanowisku piastowany do 1923 r.  zajął się 
sanacją finansów Związku, któremu w związku z zastojem 
w handlu i brakiem podaży na towary nabyte przez Związek 
w czasie wojny groziła niewypłacalność. Po wykorzystaniu 
dotacji na akcję plebiscytową Bajda wyjednał w Minister-
stwie Aprowizacji zgodę na zastępstwo rozprowadzania za 
pośrednictwem kółek rolniczych towarów sprowadzanych 
z Ameryki, a więc różnego rodzaju tłuszczów, mąki, ubrań 

etc. Otrzymana z tego tytułu znaczna prowizja pozwoliła na 
zakupienie przez Związek wielkiej kamienicy przy ulicy Dłu-
giej w Krakowie. Była to t.zw. kamienica „turecka”, dwupię-
trowa, z tureckimi wieżami. Na dodatek sprzedawca – dobry 
znajomy Bajdy – pozostawił kwotę uzyskaną ze sprzedaży 
jako nieoprocentowany depozyt w Związku, co pozwoliło 
Związkowi na prowadzenie dalszych obrotów handlowych.

Walka z drożyzną

W lipcu 1923 r. zamianował mnie Prezydent RP Nadzwy-
czajnym Komisarzem Zwalczania Drożyzny w Warszawie. 
Stanowisko to piastowałem do końca kwietnia 1924 r. to jest 
do chwili, gdy został wprowadzony „złoty” jako waluta pol-
ska. Praca w tym charakterze przypadła na czas postępują-
cej dewaluacji marki polskiej. Będąc przekonany, że postępu 
drożyzny nie zatrzymam drogą stosowania represji policyjnej 
przeciw handlującym i spekulującym, postanowiłem przeciw-
działać gwałtownej zwyżce sposobami ekonomicznymi.

Aby zabezpieczyć wystarczającą ilość mąki i chleba dla 
miast i centrów przemysłowych wyjednał uchwałę Rady Mi-
nistrów, kiedy premierem był Witos, na mocy której Nad-
zwyczajny Komisarz Zwalczania Drożyzny otrzymał kredyt 
na zakup większej ilości zboża, która powinna wystarczyć 
na bieżące zapotrzebowanie konsumentów, a część stanowiła 
rezerwę do ewentualnego przerzucenia jej do miejscowości, 
w których braki chleba okażą się drastyczne.  

Akcję skupu zboża od producentów z wykluczeniem han-
dlarzy powierzył Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Pozna-
niu. Zakupione zboże skierowano do większych młynów do 
przemiału i przechowywania mąki do dyspozycji Komisarza. 
Odpowiednie ilości zboża przydzielał aprowizacjom miej-
skim, robotniczym i urzędniczym i w ten sposób uchronił ich 
od kupowania zboża od paskarzy po wyższych cenach.

Uregulowanie cen pieczywa, węgla, cukru

Uregulował ceny pieczywa zobowiązując piekarzy do 
wypiekania chleba i bułek z przydzielonej mąki i sprzedawa-
nia wypieków po cenach nie przekraczających ceny maksy-
malnej, która Komisarz wprowadził na obszarze Polski. Na 
konferencji z cechem piekarskim ustalił, że z 120 kg mąki 
otrzymuje się 170 kg. pieczywa. Dzięki takim zabiegom eko-
nomicznym uchronił konsumentów od uzależnienia się od 
paskarzy i wytrącił broń z ręki agitatorom, namawiającym 
robotników do strajków pod hasłem braku chleba dla klasy 
robotniczej. W celu odpowiedniego przechowywania mąki 
wyjednał u ówczesnego Ministra Obrony Narodowej hr. 
Szeptyckiego odstąpienie do tego celu silosów zbożowych 
w Warszawie przeznaczonych dla wojska pod warunkiem ko-
rzystania z nich także przez intendenturę wojskową na okre-
ślonych warunkach.

Andrzej Bajda podjął także walkę w celu zaopatrzenia 
ludności w opał, a szczególnie węgiel. Z wyjątkiem kilku 
zaledwie kopalń cały przemysł wydobywczy należał do pry-
watnych właścicieli. Rozprowadzaniem węgla dla ludności 
zajmowały się składy węglowe po cenie ustalaniem przez 
syndykat węglowy.   W wyniku dewaluacji marki polskiej 
ceny węgla ustawicznie wzrastały. Aby zabezpieczyć ludność 
przed wyzyskiem Nadzwyczajny Komisarz zawarł układ 
z Radą Zjazdu Przemysłu Węglowego w Dąbrowie Górni-
czej. Podobny układ po zmianie waluty zawarł z Prezesem 
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Związku Cukrownictwa w sprawie zaopatrzenia ludności 
w cukier. W niedługim czasie produkcja cukru (w 1923 r.) 
była już tak duża, że nie tylko wystarczyła na zaspokojenie 
konsumpcji krajowej, ale nadwyżkę można było sprzedać po 
dobrej cenie do Anglii. 

Na potrzeby konsumpcji krajowej przyjąłem normę spo-
życia 10 kg rocznie na głowę mieszkańca. Zgodę na eksport  
nadwyżek cukru do Anglii oparłem na tym, że cukrownicy 
pobrali od angielskich kupców większe zadatki w postaci na-
sion buraka cukrowego oraz w gotówce i zobowiązali się, 
po zakończeniu kampanii cukrowej do dostarczania im odpo-
wiedniej ilości cukru. Zaraz odezwali się nieodpowiedzialni 
redaktorzy „Robotnika”, gazety stronnictwa socjalistycz-
nego. Krytykowali, że zezwalam na wywóz cukru z kraju, 
a w kraju go brak i robotnicy muszą żywić dzieci saharyną. 
Aby te zarzuty odeprzeć poleciłem organom wywiadowczym 
sprawdzić, czy konsumy, kierowane przez socjalistów obdzie-
lają swych członków cukrem według norm przeze mnie na-
znaczonych i oto wywiad ustalił, że Związek Pracowników 
Kolejowych, którego prezesem Rady Nadzorczej był Mora-
czewski, pierwszy Premier Polski, sprzedał na pasek 10 wa-
gonów przydzielonego cukru Żydom i dlatego dzieci człon-
ków Związku dożywiano saharyną.  Wspomina dalej Andrzej 
Bajda, ze sprawa ta była przedmiotem interpelacji w Sejmie 
i Senacie, a on wezwany do wyjaśnienia powiedział, że za-
rzuty interpelantów były zgodne z prawdą.  

Uregulowanie handlu artykułami spożywczymi

Wyrabiane we Polsce bekony znajdowały za granicą, 
a głównie w Anglii chętnych nabywców. Toteż kupcy krajowi 
z tej branży, widząc w handlu tym artykułem duże korzyści, 
zwracali się do mnie z prośbą o udzielenie zezwolenia na eks-
port bekonów. Andrzej Bajda udzielał tych zezwoleń, ale – jak 
pisze – w miejsce wywiezionego towaru, za który Anglicy 
płacili w dewizach, musieli sprowadzić do Polski odpowied-
nią ilość słoniny i smalcu amerykańskiego. Ponadto w kraju 
ludność miała do konsumpcji z ubitych świń t.zw. wyroby po-
boczne (kiszki, kiełbasy ,salcesony i inne podroby.

W Polsce pod zaborami zawsze była duża produkcja dro-
biu i taka ilość jaj, która pozwalała od dawien dawna na wy-
wożenie ich za granice Galicji czy Kongresówki. W Galicji 
handlem hurtowym zajmowali się wyłącznie Żydzi. Prawie 
w każdym powiecie był hurtownik, któremu dostarczali jaja 
drobni kupcy żydowscy, skupujący jaja na jarmarkach po ni-
skich cenach samowolnie narzucanych dlatego, że nie było 
żadnej konkurencji w tym skupie.

Ten niekorzystny dla producentów stan rzeczy postanowiłem 
zmienić. Udało mi się nakłonić kółka rolnicze do handlu jajami. 

W ten sposób powstały następnie powiatowe spółdzielnie jajczar-
skie z ich centralą w Krakowie pod nazwą „Ovum”. Te spółdziel-
nie objąwszy w swoje ręce skup i sprzedaż jaj miały obowiązek 
dostarczania towaru konsumentom po cenach zatwierdzanych 
przez władze aprowizacyjne. W ten sposób wyeliminowany zo-
stał z handlu jajami niesolidny kupiec hurtowy czyli spekulant-
pośrednik między producentem i konsumentem.

 W tej dziedzinie gospodarczo-handlowej spółdzielczość  
dała ludności poważne korzyści, a w zabiegach zwalczania dro-
żyzny, okazała się dla niego jako Nadzwyczajnego Komisarza 
bardzo pożytecznym aparatem. Produkcja jaj w Polsce w la-
tach 1923-1924, gdy piastowałem to stanowisko, przekraczała 
znacznie zapotrzebowanie we kraju, wobec czego można było 
wywozić za granicę duże ilości. Zezwoleń udzielała Komisja 
Przywozu i Wywozu działająca przy Ministerstwie Handlu lecz 
decyzja tej Komisji stawała się prawomocną dopiero po uzyska-
niu mojej zgody. Otóż korzystając z tego uprawnienia udziela-
łem zezwolenia na wywóz jaj tylko spółdzielniom jajczarskim. 
Prywatnym hurtownikom odmawiałem z zasady pozwolenia na 
wywóz, toteż próbowali oni nakłonić mnie do udzielenia zezwo-
lenia na wywóz drogą przekupstwa. Dowiedziałem się, że dawni 
eksporterzy jaj naradzali się w bóżnicy w Krakowie, czy ktoś 
z ich współwyznawców zna pana Bajdę, czy można by do nie-
go iść z jakimś podarunkiem. Na to odezwał się stary eksporter 
z Chrzanowa, że on zna Nadzwyczajnego Komisarza Bajdę, bo 
on ma swoją willę w Tenczynku w chrzanowskim powiecie, lecz 
wie dobrze o tym, „że Bajdę nie można przekupić ani głową 
złota.” Taką opinię wypowiedzianą przez kupca, który może 
niejeden raz przekupił urzędnika uważam za order najwyższego 
stopnia.

Andrzej Bajda nie stroni od pewnej autoironii w swoich 
wspomnieniach. Opisuje pewne wydarzenie, które wiązało się 
jego działalnością legislacyjną, która – jego zdaniem – miała 
przyczynić się do złagodzenia skutków drożyzny. Jesienią 1923 
r. wydał zarządzenie, aby restauracje wydawały konsumentom 
tylko dwie potrawy mięsne, by przez to ograniczenie zwiększyć 
podaż mięsa między ludność prowadzącą kuchnię u siebie. To 
zarządzenie dało temat jednemu z ówczesnych autorów sztuk 
scenicznych do napisania sztuki pod tytułem „Będzie lepiej”. 
Ten zwrot zamieszczony w tytule zaczerpnięty został przez au-
tora (nazwiska nie pamiętam) z treści moich wypowiedzi, gdy 
omawiając ówczesne stosunki aprowizacyjne powtarzałem nie-
raz do zgłaszających się delegacji, że musimy jeszcze trochę 
poczekać, poczym będzie lepiej. Ta sztuka była grana w teatrze 
„Qui pro Quo” w Warszawie 23 razy, a na 24-tym przedsta-
wieniu aktor grający rolę Nadzwyczajnego Komisarza padł 
trupem na udar serca.
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Wojciech Krajewski [Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa]

Powietrzna walka nad Kłajem cz.2
Łapać szpiega

Pomyślne, choć twarde lądowanie na własnym terenie nie-
stety nie oznaczało końca kłopotów Wacława Króla.

– Źle jest – pomyślałem i zdjąłem kombinezon, by pokazać 
się tłumowi rodaków w stalowym, lotniczym mundurze polskie-
go lotnika z odznaką pilota na lewej piersi. 

– Patrzcie, przebrany za Polaka – dochodziły mnie głosy.
Zrobiło mi się bardzo nieswojo, z tylnej kieszeni spodni 

wyciągnąłem pistolet3. W zbliżającym się powoli tłumie spo-
strzegłem chłopów uzbrojonych w kłonice, sztachety i widły. 
Zacząłem się cofać nieznacznie w kierunku rzeki, oddalonej 
ode mnie o około 50 metrów i postanowiłem, że wycofam się 
za nią ostrzeliwując się. Nerwy na nowo targnęły mną od stóp 
do głowy, ręce trzęsły się jak świąteczna galareta”.

Wacław Król miał jednak szczęście. Odsiecz przyszła nie-
spodziewanie i w ostatnim momencie4:

„Nagle na zakręcie drogi pojawił się w obłoku kurzu woj-
skowy motocykl z trzema żołnierzami uzbrojonymi w karabiny. 
W przyczepie rozpoznałem porucznika piechoty. Zatrzymali się 
na chwilę w tłumie wykrzykujących i potrząsających swoistą 
bronią ludzi, ale gdy krzyknąłem do porucznika przyjaźnie, bez 
wahania podjechali do mnie. Wszystko się wyjaśniło. Do walki 
z krajanami – mieszkańcami osady Kłaj nad rzeką Rabą – nie 
doszło. Gdy przejeżdżałem motocyklem drogą wśród szpaleru 
pokrzepionych na duszy na porannej mszy mieszkańców Kłaja, 
nie umiano ich rozpoznawać – stąd brało się wiele tragicznych pomyłek. Szpiegów 
widziano wszędzie i niemal w każdym – w tym wypadku nawet w dopiero co zestrze-
lonym, w pełni umundurowanym lotniku polskim. W 1939 r. podobne przygody miało 
kilku polskich lotników.
3  W końcu okresu międzywojennego i w 1939 r. lotnicy polscy byli uzbrojeni w pistolety 
różnych typów i kalibrów. Ze względów praktycznych popularnością cieszyły się nie-
wielkie pistolety, lekkie i małego kalibru od 6,35 mm do 7,65 mm. Były to m.in. Mauser, 
Ortgies, Browning m06, Walther-Liliput kalibru 6,35 mm oraz Mauser m10, Ortgies, 
Frommer, Melior, Webley, Browning m10, Walther PP i PPK kalibru 7,65 mm. Wbrew 
powszechnemu mniemaniu słynne pistolety Vis wz. 35 kal. 9 mm nie były wcale wśród 
lotników popularne ze względu na wielkość i ciężar. Mniejsze pistolety w zupełności 
wystarczały jako broń indywidualna do ewentualnej walki (w zasadzie samoobrony) na 
małą odległość. Taki też, zapewne niewielki pistolet, miał Wacław Król skoro zmieścił 
go w tylnej kieszeni spodni.
4  W. Król, W dywizjonie poznańskim, Warszawa 1970 r., str. 56-57.

Stare zakole rzeki Raby niedaleko kościoła w Cikowicach. Wacław Król oba-
wiał się, że wyląduje w jej nurcie. Fot autora z września 2007 r.

Nawet nie przypuszczał, jaki los mogą mu zgotować roda-
cy. Tak o tym pisał1:

 „W moim kierunku biegli ludzie, kilku wyrostków wyrwało 
się do przodu. Lecz głośne okrzyki – Stać! stać! – zatrzymały 
ich rozpęd. Stanęli w odległości 100 metrów ode mnie, tworząc 
zwarty szereg, i z ciekawością przypatrywali mi się. Byli w od-
świętnych ubraniach, przeważała biel koszul. Zdziwiło mnie 
to ich nienormalne zachowanie się, ale wkrótce zrozumiałem, 
co się stało. 

– Szpieg, Niemiec, szwab! – huczało w tym zwartym tłu-
mie ciekawskich2.
1  W. Król, W dywizjonie poznańskim, Warszawa 1970 r, str. 56.
2 Takie zachowanie się ludności było następstwem przedwojennej kampanii propagan-
dowej, uczulającej społeczeństwo polskie na działania niemieckich agentów. Niestety 

Fragment mapy z widocznymi miejscowościami Kłajem, Stanisławicami i Cikowicami, leżącymi na zachód od miasta Bochni. Dalej znajduje się Kraków. 
Poniżej meandrująca rzeka Raba. Niemcy lecieli wzdłuż widocznego toru kolejowego ze wschodu na zachód (nr 1). Polskie myśliwce (nr 2) nadleciały z pół-
nocnego-zachodu, ukosem, znad Puszczy Niepołomickiej. Walka powietrzna rozegrała się pomiędzy Stanisławicami a Cikowicami. Wacław Król lądował na 
spadochronie pomiędzy Cikowicami a zakolem rzeki Raby (nr 3). Miejsce upadku jego samolotu można hipotetycznie lokalizować w lesie (wówczas zagajniku) 
widocznym na mapie pomiędzy Kłajem a Stanisławicami (nr 4), na południe od toru kolejowego.
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widziałem, że nie wszyscy wierzyli, iż byłem naprawdę polskim 
pilotem broniącym polskiego nieba w tej nierównej wojnie. 
Specjalnie ci z kłonicami i widłami spoglądali na mnie spode 
łba. Nie wierzono spadochroniarzom. Plotka, że każdy spa-
dochroniarz to Niemiec, rozsiewana nie wiadomo przez kogo, 
zrobiła swoje. A może wśród tych informatorów był już członek 
piątej kolumny niemieckiej5?”

Patrol motocyklowy znalazł się tam zapewne nieprzypad-
kowo. Walka samolotów w powietrzu była na pewno obserwo-
wana z ziemi i to nie tylko przez zaciekawionych cywilów, ale 
także przez żołnierzy z oddziałów znajdujących się na tym te-
renie. Widząc zestrzelony samolot i skoczka na spadochronie, 
wysłano w ślad za nim patrol. Na pewno z odległości trudno 
było w ogóle ocenić, czy zestrzelony został samolot polski czy 
niemiecki. Patrol liczący aż 3 żołnierzy, ruszył być może z na-
stawieniem, że szuka zestrzelonego pilota niemieckiego, któ-
rego należy schwytać. Tymczasem, odnalezionym lotnikiem 
okazał się, osaczony przez cywilów, polski pilot.

Uratowany

Patrol motocyklowy zawiózł Wacława Króla do Kłaja, 
gdzie miał oczekiwać na jakiś środek transportu na lotnisko 
w Igołomi. Tak to wspominał6: 

„W sztabie jednostki wojskowej, która rozlokowała się w Kła-
ju, dowiedziałem się, że zaatakowana przez nas wyprawa bombo-
wa zrzuciła bomby na lasy tuż za Kłajem. Kilka bomb wybuchło 
w osadzie, ale większych strat nie uczyniły. Dwa samoloty niemie-
ckie spadły w niedalekiej stąd odległości7. Moja „jedynka” leżała 
zdruzgotana i spalona w pobliskim zagajniku”.

Podczas przymusowego pobytu w Kłaju, Wacław Król 
usłyszał podany przez radio komunikat o wypowiedzeniu 
wojny Niemcom przez Anglię i Francję. Bardzo podniosło to 
wszystkich na duchu. Tak to opisywał8: 

„Przystąpienie Francji i Anglii do wojny wprawiło nie-
których mieszkańców Kłaja w błogi nastrój. Byli skłonni do 
5   „Piąta kolumna”, określenie zamaskowanej agentury wroga, wywodzące się z cza-
sów hiszpańskiej wojny domowej 1936-1939, kiedy 4 kolumny wojsk gen. F. Franco 
maszerowały na Madryt, a „piąta” zakonspirowana w mieście miała opanować je od 
wewnątrz. W Polsce przyjęło się takie właśnie określenie dywersyjnej działalności 
mniejszości niemieckiej w okresie międzywojennym. W sierpniu i wrześniu 1939 r. 
oddziały „piątej kolumny” dokonały faktycznie wielu aktów prowokacji i dywersji. Do 
najpoważniejszych należał atak na oddziały polskie w Bydgoszczy 3 września 1939 r. 
– wg Encyklopedia Popularna PWN, Warszawa 1995, str. 634.
6  W. Król, W dywizjonie poznańskim, Warszawa 1970 r., str. 57.
7 Opracowania historyczne polskie i niemieckie nie potwierdzają, by pod Kłajem 
spadły 2 niemieckie samoloty.
8  W. Król, W dywizjonie poznańskim, Warszawa 1970 r., str. 57.

uczczenia tego historycznego faktu lampką wina, do czego 
również i mnie uparcie namawiano. Uwierzono już, że byłem 
polskim pilotem. Chciano mnie w ten sposób przeprosić. Od-
mówiłem jednak, bo przecież zestrzeleniem mnie przez załogę 
niemieckiego bombowca nie można było się przed nimi szczy-
cić. [...]. Burzyły się nerwy, że takie „bombaje” dały sobie ze 
mną radę i zestrzeliły mnie w haniebny dla myśliwca sposób. 
Muszę na nich jak najszybciej pomścić tę zniewagę!”.

W Kłaju Wacław Król nie przebywał długo. Lotnisko 
w Igołomii zostało powiadomione gdzie się znajduje i po 
dwóch godzinach oczekiwania, przyjechał po niego lekarz dy-
wizjonu swoim samochodem9. Przez Kraków ruszyli na lot-
nisko dywizjonu w Igołomii. Tam jednak przybyli spóźnieni. 
Zastali tylko zbierających się do drogi mechaników. Ostatnie 
samoloty były już w powietrzu. Dywizjon przenosił się na 
lotnisko w Podlodowie pod Dęblinem10. Wacław Król wraz 
z kierowcą dotarł tam po 2 dniach przebijania się przez zatło-
czone i ostrzeliwane z powietrza drogi. W Podlodowie został 
serdecznie powitany przez kolegów. Długo i szczegółowo mu-
siał im opowiadać o swym zestrzeleniu i przygodzie na ziemi, 
która mogła zakończyć się dla niego tragicznie.

Straty obu stron w „walce nad Kłajem”

Wacław Król, opierając się na wspomnieniach własnych 
i relacjach kolegów, tak po 30 latach podsumowywał tą walkę: 

„Podczas gdy ja wisiałem na spadochronie [...] koledzy 
moi ostro zaatakowali niemieckie bombowce zwartą groma-
dą. Niemcy nie wytrzymali ataku, wyrzucili bomby na brzegu 
lasu tuż za Kłajem i poszli w rozsypkę, ratując się chaotyczną 
ucieczką. Gonitwa za nimi trwała długo i daleko. 3 Heinkle zo-
stały zestrzelone. Zwycięstwa przypisano zespołom, bo wszy-
scy piloci w walce tej brali udział: 2 dla 122. Eskadry i 1 dla 
121. Eskadry”.

Polskie myśliwce bez zestrzelonego Wacława Króla po-
wróciły na lotnisko w Igołomii około godziny  9:00. Król 
wspominał, że w drodze powrotnej jeden z pilotów (kpr. Mar-
kiewicz ze 122. Eskadry) zaatakował i zestrzelił lecącego sa-
motnie Heinkla He 111, który runął w las. Całe starcie nad 
Kłajem podsumowywał zatem bardzo optymistycznie 4 ze-
strzelonymi Heinklami He 111, ze stratą 1 własnego samolotu 
PZL P.11c. Jeden z zestrzelonych bombowców miał rzekomo 
spaść w Puszczy Niepołomickiej11. 

Biuro Historyczne Lotnictwa działające w czasie wojny 
w Londynie skorygowało te obliczenia. Polskim pilotom przy-
znano zestrzelenie tylko 2 bombowców Luftwaffe, po jednym 
dla 121. i 122. Eskadry.

 Według opracowań historyków niemieckich, obliczenia 
te są i tak zbyt optymistyczne. Jak wynika z najnowszych 
opracowań, Niemcy określili swoje straty z walki 3 września 
„nad Kłajem” na 1 samolot zestrzelony i 1 uszkodzony. Za 
9  Wiadomo, że był to lekarz-cywil, zmobilizowany i przydzielony do dywizjonu wraz ze 
swoim, zarekwirowanym na potrzeby wojska, niedawno zakupionym samochodem.
10 Decyzją Naczelnego Dowództwa Lotnictwa w południe 3 września Dywizjon III/2 
otrzymał rozkaz opuszczenia lotniska w Igołomii i przelotu na lotnisko Podlodów pod 
Dęblinem. Rzut kołowy opuścił Igołomię po południu. Po drodze był kilkakrotnie bom-
bardowany i ostrzeliwany przez samoloty wroga. Samoloty dywizjonu wylądowały pod 
wieczór w Podlodowie.
11  Według: J. Pawlak, Polskie eskadry w Wojnie Obronnej. Wrzesień 1939, Warszawa 
1991, str. 67, 75; B. Belcarz, T.J. Kopański, PZL P.11c, Sandomierz 2003, str. 37-38; 
R. Szubański, W obronie polskiego nieba, Warszawa 1978, str. 71. Osoby dobrze 
poinformowane twierdzą, że w archiwaliach dotyczących Puszczy Niepołomickiej nie 
ma nawet najmniejszej wzmianki by spadł tam niemiecki samolot.

Kabina samolotu PZL P.11c. Na lewej burcie widoczny karabin maszynowy 
Vickers E lub PWU wz. 33 kal. 7,92 mm.
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samolot zestrzelony uznać można Heinkla He 111P, 5J+GH, 
WNr 157512 dowodzonego przez obserwatora Uffz. Waltera 

Pfeiffera. Samolot ten został celnie ostrzelany przez zaciekle 
go atakujących ppor. pil. Franciszka Kozłowskiego ze 122. 
Eskadry Myśliwskiej i kpr. pil. Jana Kremskiego13. Jednak nie 
spadł on natychmiast, tylko poważnie uszkodzony kontynuo-
wał lot powrotny na własne lotnisko. Nigdy do niego nie do-
leciał. Samolot był bardzo postrzelany. Uszkodzony pociska-
mi silnik Heinkla dymił. Dwaj członkowie załogi byli ciężko 
ranni. Pilot Gefr. Walter Dymek musiał wylądować awaryj-
nie „na brzuchu” na polskim terenie w rejonie miejscowości 
Okradzionów na wschód od Dąbrowy Górniczej. Gdy przy 
wraku pojawili się polscy cywile z pobliskiej wsi, Niemcy zo-
rientowali się, że ci zamierzają pozbawić ich życia. Wówczas 
pozostawili swoich rannych kolegów14 i uciekli osłaniając się 
dobytą bronią15. Ruszył za nimi pościg cywilów i żołnierzy 
polskich na koniach. Niemcy mieli szczęście, zmylili pościg, 
ukrywali się i zdołali ujść z życiem. Przedzierali się dalej na 
zachód i w końcu, w nocy 4/5 września dotarli do własnych 
oddziałów. Jeden z niemieckich lotników tak o tym pisał16: 

„W dniu 3 września straciliśmy jeden samolot. Po atakach 
myśliwców zauważono, że jedna maszyna została w tyle z dy-
miącym silnikiem. Po dwóch dniach dwaj z czterech członków 
załogi zameldowało się w niemieckich oddziałach. Pod osłoną 
nocy przebili się przez terytorium wroga do własnych szere-
gów. Pozostali dwaj zginęli. Po raz pierwszy zdaliśmy sobie 
sprawę, jak to jest ponieść stratę w wojnie powietrznej. Jedna 
z załóg nie wraca. Z niepokojem odlicza się czas, na jaki po-
winno wystarczyć paliwa. Wtedy zaczyna się wielkie rozmy-
ślanie: co się stało? W Polsce błyskawiczne posuwanie się sił 
lądowych w głąb kraju pozwalało szybko wyjaśnić okoliczno-
ści każdej straty. Później, w czasie akcji ponad wodami morza 
i na terenie Rosji, sprawy te wyglądały zupełnie inaczej”. 

Tego Heinkla uszkodzonego w „walce nad Kłajem” a odnale-
zionego potem pod Dąbrową Górniczą, Niemcy skreślili ze stanu 
i złomowali go. Był zatem 100% stratą Luftwaffe w tej walce.

12 Skrót WNr to „Werknummer”, czyli numer seryjny.
13  Według J. Pawlaka zestrzelenie to mieli uzyskać plut. pil. W. Majchrzyk i plut. pil. A. 
Markiewicz ze 122. Eskadry Myśliwskiej.
14  Ranni byli: obserwator Uffz. Walter Pfeiffer oraz radiooperator Gefr. Heinz Haibach. 
Zdaniem niemieckiego historyka M. Emmerlinga, lotnicy ci zostali prawdopodobnie 
zamordowani przez rozwścieczoną polską ludność. Nie jest to jednak informacja po-
twierdzona.
15  Uciekali: mechanik pokładowy Ogefr. Paul Kania i pilot Gefr. Walter Dymek. Obaj 
zostali odnalezieni przez kompanię karabinów maszynowych Wehrmachtu nocą 4/5 
września. Dymek wrócił do eskadry 6 września, a Kania 7 września.
16  M. Emmerling, Luftwaffe nad Polską 1939. Cz. II Kampfflieger, Gdynia 2005, str. 70.

Zestrzelenie drugiego bombowca nad m. Łazy zgłosili 
zespołowo dwaj piloci ppor. pil. Tadeusz Nowak i plut. pil. 
Leopold Flanek ze 121. Eskadry Myśliwskiej. Strzelali oni do 
Heinkla He 111P, 5F+FH załogi Lt. von Kalckreutha, raniąc 
jego radiooperatora. Uszkodzenia samolotu nie były poważne 
i powrócił na swe lotnisko, a tym samym nie można go uznać 
za zestrzelonego, a jedynie za uszkodzonego. Zatem niemie-
ckie straty w starciu „nad Kłajem” to 1 samolot Heinkel He 
111 zestrzelony i 1 uszkodzony.

Jednak rozbieżności dotyczą także zestrzeleń zgłoszonych 
przez stronę niemiecką. Jeden ze strzelców pokładowych 
Ogefr. Paul Kania z załogi zestrzelonego He 111 zameldował, 
że zestrzelił 2 polskie samoloty17. Tymczasem zostały one 
jedynie ostrzelane, a nie zestrzelone18. W płomieniach spadł 
tylko PZL P.11c z namalowaną białą „jedynką” na kadłubie, 
pilotowany przez ppor. pil. Wacława Króla. I to jest jedyna 
strata strony polskiej w tej walce. Z najnowszych opracowań 
opartych na źródłach strony niemieckiej wiadomo, że jego 
zestrzelenie przyznano 3 załogom atakowanego przez niego 
klucza Heinkli, ponieważ do polskiego myśliwca prowadziło 
ogień równocześnie kilku strzelców pokładowych i nie było 
wiadomo, kto faktycznie go trafił.

Tropami Wacława Króla po 70 latach

Przytoczona powyżej relacja Wacława Króla ze stoczonej 
„walki nad Kłajem” i opisane następnie ze szczegółami jego 
przygody, zachęcały by pójść śladem tego lotnika. Przecież 
ów „czerwony kościół o strzelistej wieży”, jaki widział pod-
czas opadania na spadochronie, powinien istnieć do dzisiaj. 
Postanowiłem to sprawdzić i odnaleźć opisane miejsca, by 
„dotknąć” osobiście tej historii.

W opisanym tu wypadku interesujące są 3 kwestie, warte 
weryfikacji w terenie. Oto one:

1. Gdzie tak naprawdę doszło do walki powietrznej pomię-
dzy polskimi myśliwcami a niemiecką wyprawą bombową?

2. W jakiej miejscowości znajduje się kościół, który wi-
dział Wacław Król opadając na spadochronie? Gdzie wylądo-
wał na spadochronie? 

3. Gdzie spadł jego samolot?

Ad 1. Można stwierdzić, że do walki pomiędzy polskimi 
myśliwcami a niemiecką wyprawą bombową doszło w rejonie 
zestrzelenia samolotu Wacława Króla. Jego PZL P.11c został 
trafiony od razu na początku walki. Nie doszło do niej jednak 
nad Kłajem.

Określenie „walka powietrzna nad Kłajem” nie jest po-
prawne. Wzięło się stąd, że pierwszą nazwą miejscowości, 
którą Wacław Król poznał po swoim lądowaniu był właśnie 
Kłaj, dokąd przywieźli go polscy żołnierze na motorze. Nazwa 
ta utkwiła mu w pamięci i następnie zamieścił ją w swoich 
wspomnieniach, tu właśnie umiejscawiając kolejne wydarzenia 
jakie przeżył. Walka miała miejsce około 1000 m. na zachód 
od rzeki Raby, czyli zapewne gdzieś niedaleko na zachód od 
Cikowic, być może pomiędzy Stanisławicami a Cikowicami.

17  Potwierdził mu to dowódca eskadry Hptm. Hasso Hammer. Jak to wynika z polskich 
raportów zestrzelenia te nie miały potwierdzenia w rzeczywistości. Polskie myśliwce 
zostały jedynie ostrzelane i to z mizernym skutkiem.
18  Ostrzelane zostały PZL P.11c ppor. pil. Tadeusza Nowaka i ppor. pil. Franciszka 
Surmy ze 121. Eskadry Myśliwskiej oraz plut. pil. Władysława Majchrzyka ze 122. 
Eskadry Myśliwskiej.

Heinkle He-111 w locie nad Polską. Fot. ,,Der Adler”
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Ad 2. W relacji o swym zestrzeleniu i locie na spadochro-
nie Wacław Król wymienia kilka charakterystycznych miejsc 
w terenie możliwych do odszukania i identyfikacji. Są to: 
„czerwony”, czyli ceglany „kościół o strzelistej wieży”, który 
znajdował się niedaleko rzeki Raby; przylegający do kościoła 
plac; zabudowania dużej osady w pobliżu kościoła; pole gdzie 
twardo wylądował na spadochronie przecięte drogą, którą nad-
jechali polscy żołnierze oraz zakole płynącej niedaleko rzeki 
Raby.

Wacław Król określił w swej relacji, że miejsce gdzie wy-
lądował na spadochronie to Kłaj. Jeżeli jednak tam się udamy 
w nadziei odnalezienia wymienionych powyżej charaktery-
stycznych miejsc w terenie, a przede wszystkim „czerwonego 
kościoła o strzelistej wieży” znajdującego się niedaleko rzeki 
Raby, czeka nas srogie rozczarowanie. 

Kościół p.w. św. Józefa Robotnika w Kłaju to nowoczes-
na architektura. Został zbudowany w latach 1958-1966, czyli 
w wiele lat po wojnie. Jak mi powiedziano, kościół dawny, pa-
miętający lata wojny, był drewniany i został już dawno roze-
brany. Nie mógł to być zatem kościół, który widział opadający 
na spadochronie lotnik, gdyż wspomina on wyraźnie o koście-
le „czerwonym” czyli ceglanym, a nie drewnianym.

Jeżeli nie był to kościół w Kłaju, to w rachubę wchodzą 
dwie inne świątynie położone niedaleko koryta rzeki Raby: 
kościół w Łężkowicach p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
(na południe od Kłaja) i kościół w Cikowicach p.w. św. Anto-
niego Padewskiego (na wschód od Kłaja). 

Kościół w Łężkowicach można raczej na pewno wyklu-
czyć. Został on co prawda zbudowany w latach 1919-1921, 
i to z cegły, ale... nie posiada on „strzelistej wieży”. Usytuo-
wany jest w odległości ok. 1 km. od koryta rzeki Raby – raczej 
zbyt daleko, by opadającego na spadochronie lotnika, mogli 
szybko dogonić ludzie wychodzący z kościoła.

Natomiast wprost idealnie w relację Wacława Króla wpi-
suje się kościół w Cikowicach powstały w latach 1914-1919. 
Został zbudowany z cegły, jest zatem „czerwony” i posia-
da, doskonale widoczną z odległości i od razu rzucającą się 
w oczy, „strzelistą wieżę” obitą miedzianą blachą. Przed wej-
ściem głównym do kościoła (od zachodu) znajduje się obecnie 
obszerny parking – zapewne w 1939 r. był to plac, na który 
wylegli z kościoła ludzie i obserwowali Wacława Króla opa-
dającego nieopodal na spadochronie. 

Również pole, wówczas błonie czyli łąka, miejsce lądowa-
nia Wacława Króla musiało być blisko kościoła, skoro uczest-
nicy mszy bez trudności mogli podążyć w ślad za lądującym 
na spadochronie lotnikiem i dogonić go. Istotnie leżące po-
między kościołem a zakolem Raby pole nie jest odległe. Rów-
nież i dziś przecina je rozgałęziającą się, ubita polna droga. 
Uważam za bardzo prawdopodobne, że jest to właśnie ta polna 
droga, którą nadjechali Królowi z odsieczą polscy żołnierze 
na motocyklu.

Za tą właśnie identyfikacją miejsca przemawia według 
mnie także leżące stosunkowo niedaleko od kościoła, bo w od-
ległości ok. 300 m., zakole starej Raby. Jej „żywy” nurt płynie 
ok. 600 m. od kościoła. 

Jestem głęboko przekonany, że Wacław Król wylądował 
nie w Kłaju, ale właśnie w Cikowicach i to mieszkańcy Ciko-
wic zgotowali mu zaskakujące „powitanie” na ziemi. Tylko 
Cikowice przystają do zapisów jego relacji. Nazwy tej Król nie 
wymienia, ponieważ Cikowic nie znał. Wylądował tam twar-
do na łące a zaraz potem, o mało co, nie został zlinczowany 
przez miejscową ludność. Nikt go nie informował gdzie spadł, 
a okazji do czytania drogowskazów naturalnie nie miał. 

Pierwszą nazwą z jaką się zetknął był pobliski Kłaj – pierw-
sza miejscowość, gdzie w sztabie jakiejś jednostki wojska pol-
skiego, znalazł bezpieczne miejsce pobytu i odpoczynku. Nie 
tam jednak stoczył swą walkę i nie tam został zestrzelony.

Ad 3. Najtrudniej jest ustalić miejsce, gdzie spadł samolot 
PZL P.11c Wacława Króla z namalowanym na kadłubie białą 

„Niedaleko […] widniał czerwony kościół o strzelistej wieży, a dalej do-
mostwa dużej osady” – w okolicy, jedynie kościół w Cikowicach nad Rabą 
jest murowany i ma charakterystyczną, już z daleka widoczną, wysoką wieżę. 
Strzałka pokazuje kierunek przelotu ppor. pil. Wacława Króla opadającego na 
spadochronie. Fot autora z września 2007 r.

Kościół w Cikowicach p.w. św. Antoniego Padewskiego z charakterystyczną 
szpiczastą wieżą. Fot. autora z września 2007 r.

Pola pomiędzy kościołem w Cikowicach a rzeką Rabą, na których wylądo-
wał na spadochronie ppor. pil. Wacław Król. Widoczny odcinek polnej drogi, 
którą zapewne nadjechał patrol żołnierzy na motocyklu, ratując lotnika przed 
samosądem ludności. Fot autora z września 2007 r.



WB nr 4 (84)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE28 ZIMA 2009/2010

farbą numerem „1”. Z jego relacji wynika, że walka rozegrała 
się na wysokości 3000 metrów. Samolot spadł w płomieniach i 
rozbił się. O losach białej „Jedynki” Król wspominał w relacji 
dwukrotnie. Pisał: „Długa smuga dymu na niebie wskazywała 
jej ostatnią drogę” oraz dalej, „Moja „Jedynka” leżała zdruz-
gotana i spalona w pobliskim zagajniku”. 

„Długa smuga dymu” to obserwacja typowa, gdy oglądamy 
samolot spadający z dużej wysokości, a było to przecież aż 3000 
metrów. Stwierdzenie, że samolot leżał „w pobliskim zagajniku” 
może sugerować, że Królowi przebywającemu w Kłaju pokaza-
no miejsce jego upadku znajdujące się w pobliżu tej wioski. Jest 
całkowicie wytłumaczalne, że samolot zestrzelony na zachód od 
Cikowic, spadając z wysokości 3000 metrów mógł łatwo oddalić 
się z miejsca walki i uderzyć w ziemię 3 kilometry dalej, koło 
Kłaja. Być może miejscem tym jest las znajdujący się pomiędzy 
Stanisławicami a Kłajem, na południe od torów kolejowych.

Niestety jeżeli żaden z okolicznych mieszkańców Kłaja, a 
ówczesnych świadków, nie będzie wiedział gdzie spadł ten sa-
molot, trudno będzie odnaleźć to miejsce po 70 latach. Tak nied-
uży samolot jak PZL P.11c, na pewno nie pozostawił po sobie 
wielu czytelnych dziś śladów na powierzchni ziemi. Wypalony 
wrak, zapewne bez większego trudu, ściągnięto końmi jeszcze 
jesienią lub zimą 1939 r. Jego resztki rozebrali okoliczni miesz-
kańcy na swój użytek lub Niemcy wywieźli go na złom. 

Dziś mógł po nim pozostać jedynie ślad na ziemi w po-
staci niewielkich, skorodowanych skrawków duralu lub jego 
stopione bryłki, uformowane tak w wyniku pożaru samolotu. 
Biorąc pod uwagę niewielkie gabaryty maszyny, pozostałości 
te mogą zalegać na powierzchni, być może nie większej niż 2 
x 2 metry. Wypatrzeć te, pokryte patyną ziemi, drobne kawałki 
metalu, na pewno nie będzie łatwo. Spróbować jednak warto, 
a czy się to kiedyś uda czas pokaże. Dokładne ustalenie miej-
sca upadku samolotu Wacława Króla w rejonie Kłaja pozostaje 
wciąż sprawą otwartą na lata przyszłych badań.

 Wojciech Krajewski

[Apel do Czytelników na stronie 50]
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              W  160 rocznicę śmierci Juliusza Słowackiego

W chłodny wiosenny dzień 1849 roku ulicami Paryża 
posuwał się z wolna żałobny kondukt w kierunku cmenta-
rza Montmartre, położonego u stóp wzgórza o tej samej na-
zwie. W obecności garstki przyjaciół, emigrantów złożono 
do grobu prochy Juliusza Słowackiego.

Za życia poety przelatujące bociany wzbudzały w nim 
w nim smutek i żal, że nie może, tak jak one , powrócić 
do kraju, wrócił jednak po śmierci. Wkrótce naród polski 
zapragnął mieć i drugiego wieszcza na Wawelu, w związku 
z czym w czerwcu 1927 roku sprowadzono jego doczesne 
szczątki i przy wtórze Dzwonu Zygmunta, żałobnych śpie-
wów,  przemówień złożono trumnę w sarkofagu w podzie-
miach królewskich. Tak uczcił naród pamięć tego, który 
służył mu swą poezją, a któremu nie było dane ani za życia, 
ani po śmierci wrócić do rodzinnego Krzemieńca. Krzemie-
niec. Co nas tutaj przywiodło ? Nas, pielgrzymów z Bochni. 
Tu na rubieże dawnej Rzeczpospolitej, do miasta leżącego 
wśród szmaragdowych wzgórz, mającego bohaterską i rów-
nocześnie tragiczną przeszłość, dziś zapomnianego przez 
Polskę, ale czującego z nią wielowiekową , silną więź.

Krzemieniec. Wokół słyszymy polską mowę. Zakochana 
w swym mieście przewodniczka prowadzi nas do kościoła 
św. Stanisława Biskupa, by opowiedzieć dzieje tej świątyni 
i historię ludzi z nią związanych

Na skutek represji po 1831 roku katolicy nie mieli 
w Krzemieńcu kościoła przez 30 lat. Dopiero w 1854 wybu-

Michalina Pięchowa

Krzemieniec  a Juliusz
dowano świątynię pw. Św. Stanisława w stylu barokowym. 
Od początku swego istnienia była ośrodkiem wiary i patrio-
tyzmu. Szczególnie po 1939 roku, w okresie wojny, okupa-
cji kościół stał się punktem, w którym zbierali się działacze, 
partyzanci, konspiratorzy, jednym słowem patrioci.

O polskości tego zakątka świadczy tablica poświęcona 
Tadeuszowi Czackiemu oraz Hugonowi Kołłątajowi – za-
służonym działaczom  oświatowym 18 wieku. Istniejące tu 
kiedyś kolegium jezuickie po 1773 roku działało pod pa-
tronatem KEN, zaś po III rozbiorze Polski rozpoczął się 
dla Krzemieńca złoty okres w jego dziejach, kiedy Tadeusz 

Rodzinny dworem Słowackich w Krzemieńcu. Obecnie muzeum Juliusza 
Słowackiego
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Czacki w 1805 roku założył Liceum Krzemienieckie. Miasto 
Słowackiego stało się wtedy ośrodkiem promieniującym na-
uką i kulturą, ośrodkiem który wszedł do dziejów narodowych 
pod nazwą Aten Wołyńskich.

W tymże kościele naszą uwagę przyciąga jeszcze epita-
fium wykonane w 1909 roku, w setną rocznicę urodzin autora 
,, Kordiana .’’Epitafium wykonał Wacław Szymanowski, zna-
ny rzeźbiarz, twórca pomnika Fryderyka Chopina w Łazien-
kach. Płaskorzeźba w spiżu poświęcona poecie przedstawia go 
w pozycji siedzącej. Słowacki wsparty na ręce, patrzy w dal 
zadumany, a skrzydlaty geniusz opiera dłoń o jego ramię. 
U dołu widnieją słowa: ,, Lecz zaklinam, niech żywi nie tracą 
nadziei.’’ Wychodząc ze świątyni, dostrzegamy ponad łukiem 
pięknej, barokowej bramy, na horyzoncie, górę zawieszoną 
nad miastem, a na jej szczycie resztki murów zamkowych. 
Obraz ten utrwalił poeta w strofach:

,,Tam – pod okiem pamięci – pomiędzy gór szczytem,
Piękne rodzinne miasto wieżami wytryska
Tam stoi góra, Bony ochrzczona imieniem,
Większa nad inne – miastu panuje cieniem,
Stary , posępny zamek,który czołem trzyma,
Różne przybiera kształty – chmur łamany wirem.’’ 

Idziemy w kierunku Góry Bony. Wspinamy się na jej szczyt, 
skąd roztacza się przed nami wspaniała panorama miasta, któ-
rego domy i kamieniczki, tonące w powodzi kwiatów, krzewów 
i drzew, przycupnęły u podnóża Góry Zamkowej. Przy jednej 
z uliczek usytuowany jest dom matki Jula, biały dworek z gan-
kiem podtrzymywanym przez kolumny. Jego poetycką wizję 
stworzył Jan Lechoń w wierszu ,, Pani Słowacka ‘’:

,, Ona, dama najpierwsza białego Krzemieńca,
W starym dworku z modrzewia, gdy wieczór oddycha
Mokrymi bzu liściami i księżyc się skrada
Przez drzwi ganku, przy czarnym fortepianie siada
I w półmroku salonu gra Szopena z cicha.”

W tym domu mieszkał, a nad brzegiem Ikwy siadywał mło-
dy Juliusz w latach 1809 – 1811, 1816 – 1818, ale także i pod-
czas każdych wakacji, a ostatni raz latem 1830 roku. Przeżyw-
szy gorycz porażki listopadowej, udał się na tułaczkę.

Odtąd wszędzie, gdzie się znalazł: w gwarnym Paryżu, 
wśród ośnieżonych szczytów Alp, pod gorącym niebem Afry-
ki, Krzemieniec zawsze był z nim. Wracał jednak do niego 
jedynie w myślach, listach i poezji. 

    ,, Rozłączeni – lecz jedno o drugim pamięta
 Pomiędzy nami lata biały gołąb smutku
 I nosi ciągłe wieści…”

Kto z nas nie zna tych nostalgicznych, pięknych strof mó-
wiących o oddaleniu, tęsknocie i miłości do matki.

,, Najukochańsza Mamo Moja!
Teraz przy zbliżającym się Bożym Narodzeniu chciał-

bym, żeby mi kto mógł zaśpiewać kolędę taką, jaką słyszałem 
w Krzemieńcu.” Matka była dlań ucieczką i ukojeniem w jego 
tułaczym życiu, dzięki czemu pani Salomea weszła na zawsze 
do literatury polskiej jako ukochana matka. Kiedy prochy Ju-
liusza spoczęły na paryskim cmentarzu, w kilka lat później Sa-
lomeę pochowano w Krzemieńcu.

Wśród mogił jedna wyrasta ponad inne, ma kształt kolum-
ny z urną na szczycie. Ten obelisk kryje prochy dziadków poe-
ty Januszewskich i jego matki.

Od lat przyjął się w tym mieście zwyczaj piękny i nieco-
dzienny, który stał się już tradycją. Oto przychodzą uczniowie 
szkół, dziewczęta i chłopcy, składają kwiaty na mogile, modlą 
się, a następnie jeden z nich odczytuje list do matki od syna przy 
wtórze szeleszczących liści jesienią, a cykania koników polnych 
latem. Warto też nadmienić, że z inicjatywy proboszcza kościo-
ła św. Stanisława wrzesień stał się miesiącem Słowackiego . 
Miejscowi Polacy są dumni z tego, że Krzemieniec dał światu 
Słowackiego,a Słowacki dał światu Krzemieniec.”Gdyby nie 
on, któż by słyszał o srebrnych falach Ikwy płynącej ,,przez łąk 
zielonych kobierce”, o kraju ,, gdzie góry błękitnieją  mrokiem, 
a miasto dzwoni nad szmernym potokiem, gdzie konwaliją wo-
niejące lewady biegną na skały…”

W tym małym zapomnianym miasteczku powstało dziś 
Towarzystwo Odrodzenia Kultury Polskiej, które pieczoło-
wicie szerzy znajomość języka i literatury polskiej, a szcze-
gólnie uczula na piękno poezji autora ,, Kordiana.”

Dworek Salomei zamieniono na bibliotekę i ustawiono 
przed nią popiersie Juliusza, a polskie dzieci uczą się jego 
poezji i tym samym miłości do tego zakątka, który stanowił 
,, małą ojczyznę” Jula. Przy blaskach zachodzącego słońca 
patrzymy na to miasto, żegnając je na zawsze, tak jak ongiś 
uczynił to nasz narodowy poeta.

Po pięciu latach los ponownie skierował moje kroki do 
Krzemieńca, by znowu podumać nad niezbyt szczęśliwym 
życiem Julka. Sierpniowy dzień 2007 roku przywiódł mnie 
tu wraz z grupą nauczycieli emerytów. Patrzymy na miasto , 
o którym Słowacki pisał w ,, Godzinie myśli: ‘’

,, Tam…
Piękne , rodzinne miasto wieżami wytryska
Z doliny wąskim nieba nakrytej błękitem…
Gdy słońce rzędem białe ukazuje domy,
Jak perły szmaragdami ogrodów przysnute.’’

Pomnik Juliusza Słowackiego w kościele p.w. św. Stanisława w Krzemień-
cu dłuta Wacława Szymanowskiego
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Miasto ukryte w długim jarze otacza kilka wzniesień: 
Góra Krzyżowa, Wołowica, Czercza oraz Góra Królowej 
Bony, na której widnieją relikty warownego zamku. Głów-
na ulica ciągnie się 7 kilometrów. Pierwsze wzmianki o tym 
mieście pochodzą z 1063 roku. Odwiedzali je Bolesław 
Śmiały, Władysław Łokietek, Władysław IV i Stanisław 
August. Na przełomie XIII I XIV wieku powstał zamek. 
Dzięki umocnieniom i rozbudowie był nie do zdobycia. 
Zniszczył go jednak pułkownik kozacki Maksym Krzywo-
nos w 1648 roku i odtąd pozostał w ruinie.

W jednym z listów do Zygmunta Krasińskiego Słowa-
cki pisał: ,, Ileż to razy, patrząc na stary zamek, koronujący 
ruinami górę mego rodzinnego miasta, marzyłem, że kie-
dyś w ten wieniec wyszczerbionych murów nasypię widm 
duchów, rycerzy.” Pragnienia te pozostały jednak w sferze 
marzeń. Tymczasem naszą uwagę zwraca wśród dachów, 
wież i wieżyczek gmach Liceum Krzemienieckiego, zało-
żonego przez Tadeusza Czackiego i ks. Hugona Kołłątaja. 
Czasy świetności szkoły minęły, ale mury jej mogłyby wie-
le powiedzieć o roli tej uczelni. Centralna część budynku 
powstała w latach 1731 – 1753, okazały barokowy kościół 
i kolegium służyły po kasacji zakonu celom oświatowym. 
Wyposażenie gabinetów, profesorowie i program były na 
poziomie uniwersyteckim.

Wykładowcami byli : Joachim Lelewel, Aleksander Mi-
ckiewicz – brat Adama i inni. Liceum to stało się na długie 
lata ośrodkiem życia umysłowego Wołynia. Zlikwidowano 
je po klęsce powstania 1831 roku. Obok licealnych budyn-
ków  biegnie ulica J.Słowackiego. Swoje kroki ponownie 
skierowujemy do dworku, którego białe ściany, kolumienki 
ganku kontrastują z soczystą zielenią drzew i krzewów. 

Tu przyszedł na świat i tu upływały mu radosne chwile 
pod czujnym okiem matki. ,, Pełna uroku, żywa, uducho-
wiona, obdarowana niezwykłym talentem towarzyskim, 
wątła, nerwowa skupiła w duszy swej to wszystko, co 
wiek XVIII i początki XIX przyniosły jako sentymentalno 
– poetyczne spojrzenie na świat ‘’ – tymi słowami kreśli 
Juliusz Kleiner sylwetkę pani Salomei. [ ,, Słowacki ‘’ Ju-
liusz Kleiner ]

Była dla Jula zawsze osobą najbliższą i najdroższą. 
I w Krzemieńcu i w Wilnie w jej salonach  gromadziła 

się śmietanka miasta, ludzie uzdolnieni 
i młodzież literacka. W Wilnie bywali 
bracia Śniadeccy, Lelewel, Mickiewicz, 
Odyniec i inni.

Po śmierci dra Beku pani Salomea 
już na stałe wróciła do rodzinnego mia-
sta. Znała miejscowych i przyjezdnych, 
dlatego utrzymywała z nimi ożywione 
stosunki towarzyskie. W dworku bywa-
li poeci, działacze oświatowi i profeso-
rowie liceum, gdyż ,, potrafiła obudzać 
mnóstwo myśli i krzesać z nich jak 
z krzemieni tysiące iskier dowcipu…Je-
śli to działo się u niej w mieszkaniu, 
umiała jako gospodyni, każdego z kim 
rozmawiała, w najkorzystniejszym po-
stawić świetle ‘’ – pisze F.Hosick. Jawi 
się więc przed naszymi oczyma wyob-
raźni smukła postać Salomei o smutnym 

spojrzeniu, kładzie ręce na klawiszach, spod których płynie 
smętna melodia.

Przewodniczka snuje opowieść o dziejach dworku, Jul-
ku i jego matce. My zaś rozglądamy się po salonikach tego 
domu. Znajduje się w nim osiem sal : ,, Krzemieniec,” ,, 
Wilno”, ,, Warszawa”, ,,Podróże”, ,, Listy do matki”, ,, Sa-
lon pani Salomei”.Każda z nich utrzymana jest w odmien-
nej tonacji, kolorystyce , obrazuje inny okres życia poety. 
Stylowe meble, portrety wiążą się tematycznie z dzieciń-
stwem i młodością autora ,, Lilli Wenedy ‘’. Sala ,, War-
szawa ‘’oddaje nastroje przedpowstaniowe stolicy, zawie-
ra teksty rewolucyjnych wierszy, takich jak : ,, Kulig”, ,, 
Oda do wolności”.Opuściwszy kraj, Juliusz kilkanaście 
lat przebywał na obczyźnie, stamtąd pisał  tęskne listy do 
matki i one wypełniają salę noszącą taką właśnie  nazwę. 
Stworzył w nich obraz matki rozumiejącej syna i wierzącej 
w jego wielką przyszłość.

Białe tiulowe firanki z lekka porusza wiatr, a otwartym 
oknem wdziera się do wnętrza zapach kwiatów, kwitnących 
przed rodzinnym dworkiem jak przed laty. W salonie pani 
Salomei przeżywamy ,, godzinę myśli.’’ ,, Godziną myśli 
‘’nazwano też to jedyne w świecie muzeum poświęcone 
poecie romantycznemu, jednemu z trzech wieszczy, a ot-
warte 20 września  2004 roku.

Aby złożyć hołd matce poety, idziemy wąską, stromą, 
kamienistą drogą na cmentarz tunicki położony w sąsiedz-
twie Góry Krzyżowej. Za bramą spostrzegamy na trawia-
stym wzgórku czworokątny, empirowy obelisk zakoń-
czony ozdobną, kamienną urną – grobowiec  rodziny Ja-
nuszewskich. Spoczywają w nim dziadkowie poety, a od 
roku 1850 także Salomea. Szumi nad nimi stary jesion oraz 
śliwka,o którą pytał Juliusz w liście z czerwca 1834 roku  : 
,, Czy posadziliście śliwkę na grobie babuni?’’

Kiedy sprowadzono prochy Słowackiego na Wawel, 
wsypano garść ziemi z mogiły matki do czarnej, marmuro-
wej urny, będącej kopią tej, która jest na grobie rodzinnym 
i umieszczono obok sarkofagu poety. 

Michalina Pięchowa
Fotografie Walentyny Tomczuk z albumu „Krzemieniec”, 2005 r.
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Ofensywa zimowa – największa operacja od początku wojny – ot-
warła Armii Czerwonej drogę na Berlin. Pancerny młot dwóch 
frontów: 1 Ukraińskiego i 1 Białoruskiego, uderzając z trzech 
przyczółków na zachodnim brzegu Wisły, w ciągu kilku tygodni 
dotarł na linię Odry. Lewoskrzydłowe jednostki 1 Frontu Ukr. 
– 59 i 60 Armia, miały oskrzydlić Kraków i zdobywać Górnoślą-
ski Okręg Przemysłowy. Osłonę tej operacji stanowiła ofensywa 4 
Frontu Ukr., a konkretnie działania 38 Armii. Dowództwo radzie-
ckie spodziewało się twardego oporu, stąd dla zmylenia przeciw-
nika kolejne jednostki atakować miały z przesunięciem czasowym 
– 1 Front Ukr. 12 stycznia, a armie 4 Frontu Ukr. kilka dni później 
– 38 Armia 15 stycznia, 1 Armia Gwardii – 18 stycznia (jedynie 
18 Armia, walcząca pod Koszycami, ruszyła 12 stycznia).Linie 
obrony niemieckiej i ugrupowania wojsk w.g. danych sowieckich 
z dn. 1.12.1944 r.

Jednym z zakładanych celów ofensywy było skruszenie przez 
wojska marsz. Iwana Koniewa oporu 4 Armii Pancernej na północ 
od Wisły i opanowanie Krakowa, natomiast 38 A miała przebić 
południowe skrzydło niemieckiej 17 Armii, opanować rejon No-
wego Sącza i zbliżyć się do Krakowa od strony pd. wsch. W tym 
czasie cztery dywizje 60 Armii (1 Front Ukr.) pozostawione na po-
łudnie od Wisły, miały związać walką pozostałe jednostki niemie-
ckiej 17 Armii, uniemożliwiając im szybki odwrót. Wskutek tych 
działań na wschód od Krakowa – w rejonie Niepołomice-Bochnia 
– utworzyłby się kocioł, który miał pochłonąć niemal całą 17 Ar-
mię i niedobitki 4 Armii Pancernej, uciekające przez Wisłę.

Na odcinku od Wisły po łuk Karpat rozwiniętych było sześć 
dywizji Wehrmachtu: 371 Dywizja Piechoty (DP), 359 DP, 544 
Ludowa Dywizja Grenadierów (LGD), 78 Ludowa Dywizja 
Szturmowa (LDS), 545 LDG i 320 LDG. Już 12 stycznia wy-
dzielone bataliony 60 Armii wszczęły tutaj walki, pozorując atak. 
Wcześniej armia ta wykonała gigantyczną pracę, ustawiając pod 
Dębicą liczne makiety czołgów i dział, aby wprowadzić przeciw-
nika w błąd w sprawie głównego kierunku natarcia. 

Rankiem 15 stycznia pięć dywizji strzelców 38 Armii (z pół-
nocy na południe: 140, 183, 70 Gwardyjska, 305 i 241 DS) do-
konało w linii frontu na południe od Jasła wyłomu o szerokości 8 
km. W lukę, której Niemcy nie mieli czym załatać, weszły kolejne 
dywizje i grupa szybka, której trzon stanowiły dwie brygady pan-
cerne (31 Gw. i ciężka 42 Gw.). Zaatakowała również 60 Armia, 
ale dość niemrawo – bo nie miała czym. Z czterech dywizji, któ-
re miały związać przeciwnika na Podkarpaciu, dwie skierowano 
na pomoc jednostkom walczącym pod Nowym Korczynem – tu 
bowiem 13 stycznia dowódca 17 Armii, gen. Friedrich Schulz 
przerzucił 359 DP, która kontratakowała i zahamowała natarcie 
dwóch północnych korpusów 60 Armii. W ten sposób na odcinku 
południowym pozostały Rosjanom tylko dwie dywizje: 148 pod 
Dębicą i 304 na Pogórzu Strzyżowskim. Przeciwnik miał na tym 
odcinku dwukrotną przewagę (trzy pełne dywizje: 371, 544 i 78) 
i nie było mowy o skutecznym przeszkadzaniu w jego odwrocie. 

W 65-tą rocznicę...

Rozgraniczenie między dwiema armiami: 38 gen. Kiryłła 
Moskalenki i 60 gen. Pawła Kuroczkina przebiegało przez Jasło, 
Bochnię (oba miasta włącznie dla 60 Armii) i Niepołomice. 16 
stycznia wojska 38 Armii zdobyły Jasło (mimo, że leżało ono 
w pasie sąsiadki). Za Wisłą dwa korpusy 60 Armii walczyły na 
wysokości Koszyc – Proszowic, a 59 Armia zajęła Słomniki i do-
chodziła pod Skałę. Na południu wojska 38 Armii zajęły Biecz 
i zbliżały się do Gorlic. Gen. Schulz widząc dwa ramiona klesz-
czy, które mogły pochłonąć jego wojska, wydał rozkaz odwrotu za 
Dunajec i dalej, na południe od Krakowa. Dla zabezpieczenia do-
liny Wisły między Niepołomicami a Ispiną oraz do Krakowa ma-
szerowały spod Wojnicza przez Bochnię jednostki 344 DP – jedy-
nego odwodu 17 Armii (dywizja ta przybyła z frontu zachodniego 
w pierwszych dniach stycznia). Odskok oddziałów niemieckich 
z kleszczy przebiegał niemal bez zakłóceń; w ślad za nimi opano-
wywały teren wojska 60 Armii. Jedynie postęp 38 Armii zmusił 
część 78 LDS do pozostania pod Tuchowem do 17 stycznia, a na-
stępnie przebijania się przez Tarnów w kierunku Bochni. 

 Odwrót odbywał się w trudnych warunkach. Panował mróz 
od –10 do –18oC oraz wiał dość silny wiatr, potęgujący uczucie 
zimna i zasypujący drogi śniegiem zwiewanym z pól. Pogoda – 
poza kilkugodzinnymi okresami zamglenia – sprzyjała działaniom 
lotniczym. Dnia 17 stycznia cofające się kolumny niemieckie zo-
stały wypatrzone przez samoloty zwiadowcze 8 Armii Lotniczej 
(4 Front Ukr.), stacjonującej na lotniskach pod Krosnem. W na-
stępstwie przeprowadzono zmasowane ataki z powietrza na drogi 
Tymowa – Bochnia i Czchów – Lipnica Murowana – Dobczyce. 
Wracające z akcji „szturmowiki” Ił-2 i myśliwce Ła-5 zostały za-
atakowane przez samoloty niemieckie. Po zaciętych walkach po-
wietrznych nad doliną Dunajca piloci radzieccy zgłosili zestrze-
lenie kilku samolotów wroga. Naloty w rejonie Bochni, Lipnicy 
Murowanej, Łapanowa i Gdowa kontynuowano przez następne 
dni. Na północ od Bochni operowały w tym czasie maszyny 2 Ar-
mii Lotniczej ze składu 1 Frontu Ukraińskiego. Kilka z nich zosta-
ło strąconych przez niemiecką obronę przeciwlotniczą; najbardziej 
znaną jest historia pilota myśliwskiego „Jaka” mjr. Nikołaja Sza-
randy, który zginął śmiercią lotnika w Gawłówku 19 stycznia.

Wieczorem 17 stycznia wojska gen. Moskalenki zbliżyły się do Du-
najca i uchwyciły dwa przyczółki na wschodnim brzegu: pod Czcho-
wem i Marcinkowicami. Rozpoczęły się walki o Ziemię Bocheńską.

Obszar ten był od lata 1944 r. przygotowywany do obrony. 
Wzdłuż Dunajca, od Starego Sącza przez Świniarsko po Czchów, 
a następnie przez Tymową, Stary Wiśnicz, wschodnie przedmieś-
cia Bochni i dalej wzdłuż Raby po Niedary i Świniarsko przebie-
gał odcinek linii umocnień a2-Stellung. Składała się ona z rowów 
przeciwczołgowych, rowów strzeleckich i schronów drewniano-
ziemnych, ze zgrupowaniami betonowych stanowisk ogniowych 
typu Ringstand. Miejscami punkty oporu wzmocniono schronami 
żelbetonowymi typu Regelbau 668 (dla kilku żołnierzy) i Regel-
bau 701 (dla dział ppanc.). Przez Gnojnik, Uszew, Pomianową 
i Jasień przebiegała nieco słabsza, wysunięta pozycja obronna. 
Jednak podobnie jak w przypadku innych linii umocnień, nie zo-
stały one na czas obsadzone i odegrały w starciach marginalną rolę 
– zresztą rozwój sytuacji na froncie zmuszał jednostki Werhmach-
tu do szybkiego odwrotu.

Z racji uderzenia 38 Armii w ogólnym kierunku na Wieliczkę 
– Kraków, kluczową sprawą dla oddziałów niemieckich stanowiło 
zatrzymanie jej postępu. Armia Moskalenki, uderzająca z połu-
dniowego wschodu, a więc ukośnie w stosunku do kierunku nie-
mieckiego odwrotu, mogła bowiem przeciąć drogi wycofywania 

Piotr Sadowski

Ziemia Bocheńska 

w styczniu 1945
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się pięciu dywizji 17 Armii i zgnieść je wraz z jednostkami 59 
i 60 Armii. Te ostatnie wieczorem 18 stycznia opanowały pół-
nocną część Krakowa i w nocy przystąpiły do forsowania Wisły. 
Napór Armii Czerwonej w południowych dzielnicach Krako-
wa powstrzymywały oddziały 371 i 344 DP oraz szczątkowych 
601 i 602 dywizji do zadań specjalnych. Na południe od Brze-
ska i Bochni takie samo zadanie otrzymała 78 Ludowa Dywizja 
Szturmowa. 

Na szczęście dla Niemców, wojska Moskalenki przez więk-
szość dnia 18 stycznia przeprawiały się przez Dunajec, wezbrany 
po spuszczeniu wody z zapory w Rożnowie. W czołowym rzu-
cie armii szły tylko cztery dywizje, trzy dalsze walczyły o Nowy 
Sącz, dwie zabezpieczały południowe skrzydło – bowiem dopiero 
18 stycznia na Słowacji ruszyła ofensywa 1 Armii Gwardii. Ta 
konieczność trzymania połowy sił na południu była wielką bo-
lączką dowódcy 38 Armii. W celu wsparcia ataku 101 Korpusu 
gen. Aleksandra Bondariewa (dywizje: 140, 183, 70 Gw. i 305) 
w kierunku Raby, wydzielił z grupy szybkiej 42 Gwardyjską Bry-
gadę Pancerną, której czołgi zaczęły posuwać się w kierunku na 
Łapanów – Dobczyce.

W czwartek (18 stycznia) 78 LDS, której powierzono nowe 
i odpowiedzialne zadanie, poniosła bolesną stratę. Podczas nalotu 
na most w Zakliczynie śmiertelne rany odniósł dowódca dywizji, 
gen. Harald von Hirschfeld, najmłodszy, 32-letni zaledwie gene-
rał w armii niemieckiej. Zmarł on w drodze do szpitala w Boch-
ni. Tymczasowe dowodzenie objął gen. Johannes Schröpffer, 
który przybył na miejsce postoju sztabu do Lipnicy Murowanej. 
W trakcie przemarszu z Zakliczyna na zachód, oddziały 78 dywizji 
blokowały przyczółek radziecki pod Czchowem. Po przeprawie-
niu większych sił 183 DS, sowieci zaatakowali. Doszło do walk 
o skrzyżowanie w Jurkowie, a potem pod Tworkową. Batalion 
niemiecki, który stanowił ariergardę dywizji w Zakliczynie, został 
odcięty i był ewakuowany samochodami w kierunku na Bochnię. 

W tym czasie przez miasto wycofały się jednostki 544 LDG 
gen. Wernera Ehriga oraz mniejsze oddziały LIX Korpusu (gen. 
Edgar Röhricht), a dalej na północ – 371 DP gen. Hermanna Nie-
hoffa, oddana wraz z 359 DP pod dowództwo XI Korpusu. W kie-
runku na Rajbrot posuwały się szpice radzieckiej 70 Gwardyjskiej 
DS. Tymczasem na północy oddziały 60 Armii były dobre 20 km 

w tyle: 148 DS zbliżała się do Szczurowej, a 304 DS dopiero szy-
kowała się do przejścia przez Dunajec na wysokości Wojnicza.

W dniu 19 stycznia wstrzymywana przez tylne straże 78 LDS 
radziecka 183 DS walczyła pod Tymową, Lipnicą Dolną i Lipnicą 
Murowaną, kierując 227 pułk na Gnojnik. Większe postępy po-
czyniła 70 Gw. DS, wsparta prawdopodobnie 2-3 czołgami, która 
zajęła Rajbrot i zaczęła zagrażać odcięciem oddziałom niemie-
ckim między Nowym Wiśniczem a Lipnicą Murowaną. Niemcy 
zorganizowali obronę skrzyżowania w Muchówce. Przez cały 
dzień trwał tam niezwykle zacięty bój. Liczniejsze wojska radzie-
ckie przeskrzydliły jednak obronę i dotarły do Trzciany. Od strony 
Lipnicy Górnej pod Muchówkę podeszły również oddziały 183 
DS. Dalej na południe radziecka szpica pancerna przecięła Pogó-
rze Łapanowskie zbliżając się do Dobczyc. Dla obrony tamtejszej 
pozycji skierowano z Bochni zmotoryzowany batalion 78 LDS. 
W tych pierwszych walkach o to miasteczko Rosjanie utracili 1 
zniszczony i 1 uszkodzony czołg ciężki IS-2.

Krytycznym dniem walk była sobota, 20 stycznia. 78 LDS 
wycofała się pod Gdów i Dobczyce, a przez Nowy Wiśnicz prze-
mykały ostatnie oddziały LIX Korpusu. Niemcy pozostawili jed-
nak siły osłonowe pod Ubrzeżem (piechota wsparta przez działa 
pancerne) oraz w samej Bochni, z rejonu której wycofali kilka 
wspierających obronę baterii artylerii. Rankiem pojazdy 99 pułku 
z 42 Gw.BPanc. i piechota 70 Gw.DS, posuwające się z Trzciany 

Ofensywa styczniowa Armii Czerwonej w Małopolsce w.g. sowieckiej mapy.

Ze zbiorów Macieja Famielca
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w kierunku Łapanowa wpadły w zasadzkę pod Ubrzeżem. Według 
różnych relacji, niemieckie działa pancerne rozbiły bądź uszkodzi-
ły kilkanaście pojazdów, w tym dwa lub trzy czołgi IS-2. Rosjanie 
wezwali na pomoc lotnictwo, które miał swój udział w zniszcze-
niu świetnie zamaskowanych pojazdów niemieckich. Oddziały 70 
Gw.DS zajęły Łapanów i parły na Gdów. W Zagórzanach dostały 
się jednak pod zmasowany ogień artylerii strzelającej od Dobczyc 
i karabinów maszynowych, ponosząc bolesne straty. Do wieczora 
dwa pułki tej dywizji wyszły przez kompleks leśny na linię Podo-
lany – Jaroszówka i podjęły atak w kierunku Gdowa – Marszowic, 
który jednak załamał się w ogniu karabinów maszynowych. 

Tymczasem oddziały 183 DS przedarły się z Lipnicy Górnej 
i Gnojnika przez Połom Duży, Leksandrową i Stary Wiśnicz, kon-
centrycznym atakiem opanowując Nowy Wiśnicz. Jeden z pułków 
(285) dotarł do Nieszkowic Wielkich, gdzie rozegrała się niezwy-
kle krwawa bitwa z cofającą się kolumną niemiecką. Operujący 
na styku z 60 Armią 227 pułk posuwał się dalej lasami, osiągając 
Pogwizdów i Dąbrowicę. Stanowiło to duże zagrożenie dla tych 
oddziałów niemieckich, które zaczęły właśnie opuszczać Bochnię. 
Jednocześnie do miasta zbliżyła się 304 DS ze składu 60 Armii 
(106 Korpus gen. Pawła Ilinycha). W ciągu dnia dywizja ta zajęła 
nie bronione Brzesko i atakowała w kierunku Bochni, gdzie spo-
dziewano się obrony w oparciu o przygotowane umocnienia. Od 
strony Krzeczowa w rejon stacji kolejowej zbliżał się 812 pułk 
wsparty przez działa pancerne SU-76, a od strony Brzeźnicy do 
centrum miasta – 807 pułk. Po utarczkach ulicznych Niemcy wy-
cofali się, na pożegnanie ostrzeliwując ulice wylotowe z karabi-
nów maszynowych. W północnej części Ziemi Bocheńskiej obyło 
się bez większych walk – tu w ciągu 20 stycznia 148 DS prze-
kroczyła Rabę, choć jej zwiad dotarł do Świniar już około 22.00 
poprzedniego dnia. 

Niedziela 21 stycznia była dniem ciężkich walk na linii Raby 
między Dobczycami a Marszowicami. Rosjanie podciągnęli ar-
tylerię i ze wzgórz razili rozrzucone na gdowskiej „patelni” od-
działki niemieckie. Wprowadzona do boju 340 DS wraz z czoł-
gami grupy szybkiej przecięła Niemcom drogę odwrotu, zajmu-
jąc skrzyżowanie w Drogini pod Myślenicami. Zaciekłe kontr-
ataki nie przyniosły sukcesu i część 78 LDS musiała przedzierać 
się na zachód bezdrożami. Popołudniowy szturm przyniósł 38 
Armii kolejny sukces – pod Dobczycami czołowe oddziały 305 
DS dotarły na granicę Sieprawia, a 70 Gw.DS opanowała Gdów 
i Bilczyce. Pod Nieznanowicami przeszła Rabę 140 DS (w cza-
sie walk 18-20 stycznia pozostająca w drugim rzucie), a na pół-
noc od niej – 183 i 304 DS. Tego dnia wojska rosyjskie zajęły 
jeszcze Niepołomice, a 22 stycznia – Wieliczkę. 

Wskutek twardej niemieckiej obrony na  południowych 
obrzeżach Krakowa (Swoszowice, Opatkowice, Gaj), a także 
poświęcenia 78 Ludowej Dywizji Szturmowej pod Czchowem, 
Muchówką, Dobczycami i Ubrzeżem, Rosjanie nie zdołali za-
mknąć „worka” z cofającą się 17 Armią. Do planowanej rze-
zi hitlerowców w kotle w rejonie Niepołomice – Bochnia nie 
doszło, dzięki umiejętnemu przerzucaniu wojsk na zagrożone 
skrzydła przez gen. Schulza. Spora w tym również wina radzie-
ckich dowódców, którzy rozproszyli armię Moskalenki, a do-
konane po błyskotliwym opanowaniu Krakowa przez wojska 
gen. Korownikowa (59 A) przegrupowania zajęły sporo czasu 
i w efekcie opóźniły natarcie w kierunku południowym. Wyco-
fane bez większego uszczerbku spod Bochni i Krakowa dywi-
zje niemieckiej 17 Armii (podporządkowane następnie 1 Armii 
Pancernej) walczyły później pod Chrzanowem, Wadowicami, 

Bielskiem i ostatecznie uległy przewadze przeciwnika dopiero 
w maju 1945 r. w Czechach.

Mimo to, w trwających trzy doby walkach na Ziemi Bocheń-
skiej straciło życie kilkuset młodych ludzi. Dokładną poległych 
liczbę trudno ustalić, gdyż część żołnierzy pochowanych na cmen-
tarzach wojskowych w Wieliczce i Bochni zmarła w szpitalach 
polowych. Ogółem na cmentarzu przy ul. Orackiej w Bochni 
złożono ciała 670 żołnierzy Armii Czerwonej (w tym 52 przenie-
siono na cmentarz już po jego wybudowaniu w 1948 r.). Najwię-
cej ciał ekshumowano z mogił wojennych w Muchówce – 154, 
Marszowicach i Nieszkowicach Wielkich – po 42, Niegowici – 34 
czy Ubrzeżu – 28, co świadczy o skali walk w tych miejscowoś-
ciach. W Bochni pogrzebano 77 żołnierzy (w tym około 25 pole-
głych w czasie walk o miasto). Z Rajbrotu ekshumowano 40 ciał, 
z Trzciany – 29; w tych miejscowościach znajdowały się radzie-
ckie punkty opatrunkowe. Poległych w Zagórzanach 54 żołnierzy 
(głównie 70 Gw.DS) pochowano w Dobczycach, kilkudziesięciu 
zabitych nad Dunajcem spoczywa obecnie na cmentarzu wojsko-
wym w Tarnowie-Krzyżu. Jeszcze trudniej ustalić liczbę pole-
głych Niemców, gdyż ich szczątków po wojnie nie ekshumowano, 
a spisy grobów wojennych z pewnością nie obejmują wszystkich 
pochówków. Dla dawnego powiatu bocheńskiego (w granicach 
z 1946 r.) podaje się liczbę około 250 poległych, w tym w Boch-
ni 111 (są to pochówki z lat 1939-45) i w większych zespołach 
mogił w Muchówce – 16, Nieszkowicach Wielkich – 14, Starym 
Wiśniczu – 8, Lipnicy Murowanej, Nieprześni i Sobolowie – po 7, 
w Nieznanowicach nad Rabą ponoć aż 42.

Wskutek dość szybkiego przetoczenia się frontu, straty ludności 
cywilnej nie były wielkie. W granicach dawnego powiatu według 
powojennych ankiet zginęło niestety co najmniej 28 osób cywil-
nych (najwięcej w Bochni – 5 i w Muchówce – 4). Liczby te wyma-
gają jednak weryfikacji w oparciu o archiwa parafialne. Najwięcej 
ucierpiała Muchówka, w której spłonęły 32 domy oraz Marszowice 
(łącznie 36 budynków podpalonych w nocnym boju). W innych 
miejscowościach, w których toczyły się walki zniszczonych zo-
stało po kilka gospodarstw, liczniejsze były natomiast uszkodzenia 
od bombardowań i ognia artylerii. Choćby dlatego warto pamiętać 
o wydarzeniach ze stycznia 1945 r., które w dziejach Ziemi Bo-
cheńskiej stanowiły krótki, ale jakże burzliwy epizod. 

dr. Piotr Sadowski jest wykładowcą Podhalańskiej 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, 

działaczem Polskiego Towarzystwa Historycznego i członkiem 

Bocheńskiego Towarzystwa Historii Militarnej 

Ze zbiorów Macieja Famielca
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W dniu 6 września 2009 roku 
odbył się w Chybiu zjazd Zarzeczan 
z okazji 55 rocznicy  ich wysiedlenia. 
Zjazd zorganizowało Towarzystwo 
Miłośników Zarzecza z przewodniczą-
cą panią Herminą Przemyk na czele.

Zarzecze, wioska nad Wisłą nieda-
leko Chybia istniejąca od XIII wieku 

została zlikwidowana w 1954 roku w związku z budową zapory 
wodnej  na Wiśle zwanej Zaporą Goczałkowicką. Pomysł budo-
wy zbiornika wodnego na Wiśle, właśnie w tym miejscu, powstał 
jeszcze przed wojną, ale zrealizowany został w połowie lat 50-tych 
XX wieku. W pamięci i sercach Zarzeczan pozostanie na zawsze 
dramat wysiedlenia, rozbiórka 
domów rodzinnych, kościoła 
i szkoły, ekshumacja cmentarza, 
rozpacz z powodu opuszczenia 
na zawsze ukochanego miejsca 
na ziemi.

Kiedyś to miejsce nad Wi-
słą, w północno-wschodniej 
części Śląska Cieszyńskiego, tą 
podmokłą dolinę ciągnącą się 
wzdłuż rzeki zwano Żabim Kra-
jem. Największą wsią w tej doli-
nie było Zarzecze. Obraz tej wsi, 
pięknej i zielonej, jej mieszkań-
ców, historię i tradycję zarzecką 
utrwalił w swych opowiadaniach 
i powieściach Ludwik Kobiela rodowity Zarzeczanin, nauczyciel 
gimnazjalny na Śląsku. W jednym z opowiadań pisał (…) Istotnie 
dziwna to okolica, pozbawiona uroków górskiej przyrody i dale-
kich widoków... , ale za to jakie tu łąki i jakie lasów wonie! I lilja 
wodna umiłowała te strony i tędy obrała sobie drogę najzacniejsza 
rzeka płynąca w królewskim majestacie (…)

W 1954 roku ostatecznie społeczność tej wsi została  roze-
rwana. Władze PRL dały mieszkańcom Zarzecza rekompensatę 
w postaci nowych działek po budowę domów na dogodnych wa-
runkach w 72 różnych miejscowościach dawnych powiatów: biel-
skiego w (12 miejscowościach), pszczyńskiego (20 miejscowości) 
i cieszyńskiego (40 miejscowości). Wielu Zarzeczan wyjechało  
na Górny Śląsk lub za granicę do Niemiec, Czech. Przyjeżdżali 
jednak co jakiś czas nad  Jezioro Goczałkowickie na jedyny mały 
kawałek Zarzecza, który nie został zatopiony. Przyjeżdżają popa-
trzeć, powspominać: (…) Dzisiejsze Zarzecze to tylko mały kawa-
łek ziemi ( ok. 320 ha) z niewielką liczbą domów (74) zamieszki-
wanych przez 367 mieszkańców. To niewielkie sołectwo przynależy 
obecnie do gminy Chybie i stanowi zaledwie 1/9 obszaru oraz li-
czebności mieszkańców dawnego Zarzecza. Na mapach widnie-
je Zarzecze, jednakże przede wszystkim rzuca się w oczy wielka, 
niebieska plama o nazwie Jezioro Goczałkowickie, które swymi 
wodami „pochłonęło” wspaniałe tereny i jeszcze wspanialszą hi-
storię i kulturę mieszkającej i żyjącej tu społeczności.(...)

W 1994 roku z inicjatywy państwa Herminy i Edwarda 
Przemyków powstało Towarzystwo Miłośników Zarzecza 

Janina Kęsek

Zjazd Zarzeczan w 55-lecie ich wysiedlenia       
i w tym samym roku zorganizowany został I zjazd wysiedlo-
nych Zarzeczan.

Od tej pory co kilka lat odbywają się zjazdy na tym małym, 
ocalałym skrawku Zarzecza, które dziś administracyjnie  należy 
do Chybia. Naczelnym zadaniem statutowym Towarzystwa Miłoś-
ników Zarzecza jest : (…) Organizowanie i wspieranie wszelkich 
działań zmierzających do ochrony i ocalenia od zapomnienia warto-
ści kulturowych poprzez organizowanie działalności informacyjnej, 
wydawanie publikacji o charakterze kulturalnym, współdziałania 
z samorządem w zakresie rozwoju twórczości ludowej (…)

TMZ oprócz zjazdów Zarzeczan dokumentuje historię i kul-
turę nieistniejącej już Małej Ojczyzny, spisuje teksty gwarowe, 
wydaje kwartalnik „Gazeta Zarzecka” w nakładzie 1750 egzem-

plarzy . 
Wydało też drukiem osiem 

tomów „Pamiętników Zarze-
ckich” oraz okazjonalnie  „Biu-
letyny Zjazdowe” i śpiewniki 
pieśni śląskich. Antoni Ferfecki 
opracował historię Zarzecza, 
a Edward Przemyk napisał 
monografię kapliczek i krzy-
ży przydrożnych w Zarzeczu. 
TMZ wydaje też sukcesywnie 
opowiadania i powieści Ludwi-
ka Kobieli, wznawiając przed-
wojenne wydania. Publikuje też 
biografie autora „Żabiego Kra-
ju”.  Z inicjatywy TMZ  w1999 

roku Szkole Podstawowej nr 2 w Chybiu nadano imię Ludwika 
Kobieli. Towarzystwo Miłośników Zarzecza organizuje dla swo-
ich członków wycieczki nie tylko do różnych miejscowości Śląska 
Cieszyńskiego, ale też i w dalsze strony. W 2006 roku odwiedzili 
Bochnię, miasto gdzie spędził lata okupacji  Zarzeczanin, autor 
Żabiego Kraju.

Pierwszym prezesem TMZ był pan Edward Przemyk. Po jego 
śmierci stanowisko prezesa Towarzystwa Miłośników Zarzecza 
powierzono  pani Herminie. Obecnie oprócz niej w składzie za-
rządu działają: 

W. Herok, L. Przemyk, A. Nikiel, B. Nowak, K. Folek i B. 
Mikołajczyk. Godna podziwu jest praca szczupłego grona ludzi 
organizujących zjazdy Zarzeczan, dbających o podtrzymywanie 
pamięci o zatopionej wsi rodzinnej. Oby pamięć o Zarzeczu nie 
zanikła, trzeba dzieci i wnuki wychowywać w świadomości i mi-
łości do tej Małej Ojczyzny, która istnieje już tylko w ich sercach.

Od red. W zjeździe uczestniczyła kol. Janina Kęsek przed-
stawiciel Zarządu Głównego naszego Stowarzyszenia. W czasie 
zjazdu nadano godność członka honorowego Stanisławowi Ko-
bieli prezesowi naszego Stowarzyszenia, za co obecnie serdecznie 
dziękuje, uznając, że jest to także symbol wzajemnej współpracy 
obu stowarzyszeń. Dziękujemy także za wszelkie przysyłane do 
nas wydawnictwa i periodyki Towarzystwa. Towarzystwu Miłoś-
ników Zarzecza gratulujemy i życzymy sił do dalszej działalności 
oraz radości i satysfakcji z tej pięknej pracy.
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Kilka lat temu, będąc w Gawłówku  zainteresowałem się  
pomnikiem sowieckiego pilota pochowanego na cmentarzu 
w Mikluszowicach . Pomnik ten był zdewastowany, a do 
tego jeszcze ktoś ukradł tablicę z inskrypcją. W literaturze 
opisującej historię naszego powiatu niewiele można było się 
o zdarzeniu dowiedzieć. W przewodniku po upamiętnionych 
miejscach walk i męczeństwa lata wojny 1939-1945 wyczy-
tałem : „Gawłówek – obelisk na miejscu śmierci radzieckie-

go lotnika. 19.01.1945 
r. w tym miejscu hitle-
rowcy rozstrzelali ra-
dzieckiego lotnika M.M. 
Szarandę” .  Notatka 
prasowa z Dziennika 
Polskiego z 1970 roku 
informowała o odsło-
nięciu pomnika i obec-
ności na uroczystoś-
ciach rodziny z Mińska 
białoruskiego. Znalazły 
się też u kolekcjonerów 
zdjęcia z odsłonięcia 
pomnika. Dalej nie było 

wiadomo nic więcej o  pilocie, samolocie i samym zdarze-
niu. Należało zaprzęgnąć do poszukiwań internet. Wybra-
łem rosyjską stronę internetową zespołu akrobacyjnego 
„Striżi”(Jeżyki) latającego na pięknych Migach- 29, gdzie 
na łamach forum uruchomiłem temat p.t. Szaranda info. 
Temat spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem internau-
tów ze wschodu . Tamara Wołodina z Nowosybirska i  pani 

W latach czterdziestych sowieckich pilotów myśliwskich nazywano „Sokołami Stalina”. 
W owych czasach „Ziutek Słoneczko”(przezwisko Józefa Stalina używane m.in. przez Mar-
ka Hłaskę) starał się być „ojcem” wszystkiego, co nowoczesne i spektakularne w sowieckiej 
armii, a szczególnie upodobał sobie lotnictwo. Stąd też piloci myśliwscy stali się szybko jego 
pupilami. Jeden z „Sokołów” zakończył swój lot w podbocheńskim Gawłówku i temu zdarzeniu 
w 65- tą rocznicę, jest poświęcony ten artykuł. 

Jarosław Kucybała

Major Mikołaj M. Szaranda
1916-1945

ukrywająca się pod 
pseudonimem Dart 
down birt z Moskwy 
zaczęły aktywnie po-
szukiwać informacji 
o Szarandzie. Byłem 
zszokowany napływa-
jącymi informacjami, 
licznik czytających 
temat po roku zbliżył 
się do czterech tysię-
cy, miłośniczki  lotni-
ctwa  znalazły kontakt 
z rodziną z Mińska,  
wnuk Władymir prze-
słał zdjęcie dziadka, 
a na dodatek zgłosił 
się na forum pan An-
drej Wachłajew – Wysocki z Ukrainy, wnuk przyjaciela Sza-
randy  A. Wachłajewa, który zgromadził archiwum pamiątek 
i dokumentów 32 IAP(istriebitelnyj awiacjonnyj połk- pułk 
lotnictwa myśliwskiego), w którym obaj służyli. Materiały 
były obszerne i bardzo precyzyjne. W międzyczasie zaczę-
ły się wakacje 2008 roku i pewnego dnia na progu mojego 
domu zupełnie niespodziewanie pojawił się Władymir Sza-
randa z żoną! Przyjechali odwiedzić grób dziadka i spotkać 
się ze mną. W miłej rozmowie, dowiedziałem się wiele o ro-
dzinie, która ciągle mieszka w Mińsku. Ojciec Władymira, 
który był na odsłonięciu pomnika w Gawłówku (razem ze 
swoją matką i bratem pilota) był filologiem na uniwersy-

tecie w Mińsku. Wnukowie zostali leka-
rzami, Władymir stomatologiem a siostra 
neurologiem.

 Po tym przydługim wstępie wy-
jaśniającym sposób dochodzenia do 
źródeł(CHWAŁA INTERNETOWI!) pora 
na przedstawienie głównego bohatera arty-
kułu . Mikołaj Mikołajewicz Szaranda uro-
dził się w 1916 roku, pochodził z Mińska 
na Białorusi. Karierę wojskową rozpoczął 
przed wojną, jako słuchacz szkoły pilotów. 
Od pierwszych dni wojny niemiecko – so-
wieckiej, będąc w stopniu lejtnanta latał 
myśliwcem Polikarpowa I-16 w składzie 
32 IAP. Samolot ten był bardzo trudny 
w pilotażu z racji małej stabilności, posia-

Pomnik stan obecny

Polikarpow I-16 
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dał wciągane ręcznie podwozie i bardzo niską jakość wy-
konania. W kwietniu 1942 roku pułk zostaje przeniesiony 
na Krym, gdzie walczy mając na wyposażeniu 21 samoloty 
Jakowlew  Jak-1. Z dniem 6 sierpnia 1942 roku Szaranda 
jako starszy lejtnant obejmuje dowództwo pierwszej eskadry 
pułku. Walczy nad frontem stepowym i nad łukiem kurskim. 
Dzięki wspomnieniom opublikowanym po wojnie dowiadu-
ję się, że specjalnością pilota staje się nawigacja, potrafi on 
perfekcyjne orientować się z mapy, co owocuje awansem 
na nawigatora pułku w listopadzie 1943 roku. Pułk w 1944 
roku przezbraja się na samoloty Jak-3. Samolot ten był 
najbardziej zwrotnym myśliwcem Jakowlewa, dobre osią-
gi uzyskano kosztem zmniejszenia czasu lotu, starannemu 
opracowaniu aerodynamicznemu i ograniczeniu wyposaże-
nia do minimum. Był to typowy, dzienny myśliwiec fronto-
wy, wyjątkowo lekki w sterowaniu. Wadą było spartańskie 
wyposażenie i drewniana konstrukcja skrzydeł ogranicza-
jąca prędkość maksymalną do 650 km/h, po przekroczeniu 
której, odpadały skrzydła! Warto w tym miejscu przytoczyć 
dane z 1943 roku odnoszące się do zjawiska fascynującego, 
jakim była ekonomika Kraju Rad: myśliwiec Jak kosztował 
około 111 tyś. rubli, litr samogonu 1000 rubli, a skromny 
obiad 500 rubli. Abstrakcyjna cena samolotu powodowała 

tak kuriozalne sytuacje jak ta, że kołchoźnik 
tow. Gołowatow z kołchozu „Stachanow” 
ufundował samolot oddając do skupu 42 kg 
miodu z pasieki!  W październiku  1944 roku  
pułk będący częścią 256 IAD(istriebitielno 
awiacjonnej dywizji) wchodzi w skład 1 
Frontu Ukraińskiego i bazuje na lotniskach: 
Jasienki(do 28.10.44), Kozodża(do 2.12.44), 
Zaczerne(do 10.01.45), Borowa(11.01.45), 
Ruszcza(do 24.01.45).Lotnisko polowe 
Ruszcza zostaje utworzone na przyczółku 
sandomierskim w okolicach Osieka Sando-
mierskiego.Z tego lotniska 19 stycznia 1945 
roku  Szaranda w parze z Aleksandrem Wa-
chłajewem startuje do swego ostatniego lotu. 

Jak ustaliłem, piloci lecieli wzdłuż Wisły, odległość do Ga-
włówka wynoszącą ok. 90 km pokonali w 17 minut przy 
prędkości ekonomicznej wynoszącej dla Jaka - 320 km/h na 
wysokości 1000m. A. Wachłajew w swoich wspomnieniach 
pisze, że Szaranda został zestrzelony przez obronę przeciw-
lotniczą podczas atakowania kolumny samochodów. Mała 
wysokość lotu nie pozwoliła na skok ze spadochronem. 
W dzienniku lotów  Wachłajewa  czytamy , że celem lotu 
była: „Swobodnaja Ochota” czyli polowanie na samoloty 
wroga. Szaranda zginął na miejscu. Był na pewno świetnym 
pilotem, świadczy o tym jego długa lotnicza kariera. Żona 
ewakuowana do Nowosybirska widziała się z nim podczas 
wojny tylko raz w Moskwie. Po tym spotkaniu pozostało jej 
tylko zdjęcie (zamieszczone w tytule art.), wspomnienia od-
żyły w 1970 roku, kiedy zobaczyła na własne oczy miejsce 
śmierci męża.

Źródła:
      -     Z. Luranc  Jak-3 Gdańsk 1997
- R. Michulec Stalinowskie sokoły Kampanie lotnicze nr 7
- M. Masłow Istriebitel I-16 Armada
- Materiały będące w posiadaniu rodziny 
- Archiwum A. Wachłajewa – Wysockiego Ukraina.
- Forum internetowe www. Strizhi.ru
- Zdjęcia z kolekcji B. Wacnika

Jakowlew Jak-3 

Odsłonięcie pomnika, na zdjęciu rodzina  Szarandy 1970 rok Autor artykułu z Władymirem Szarandą i jego żoną 2008 rok
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W grudniowym numerze „Kroniki Bocheńskiej” (nr 
12/2009) ukazał się obszerny  i ciekawy artykuł pana Irene-
usza Sobasa p.t. „Krwawy Adwent 39”. Autor  przedstawił 
w nim pierwsze miesiące okupacyjne w Bochni  i przebieg 
dramatycznych wydarzeń  grudniowych, począwszy od tra-
gicznej nocy z  16/17 grudnia 1939 r. kiedy to w starciu 
z policją niemiecką zginęli Fryderyk Piątkowski i Zygmunt 
Krzyszkowski, a ich ciała nad  ranem powieszono na latarni 
w rynku przed domem, w którym mieścił się posterunek 
policji niemieckiej, aż do krwawego odwetu  okupanta  na 
miejscowej ludności  – czyli zbiorowej egzekucji   50  osób 
na wzgórzu Uzbornia  w dniu 18 grudnia 1939 r.  

Wielostronicowy artykuł obficie uzupełniony licznymi, 
także nieznanymi do tej pory fotografiami świadczy, że au-
tor włożył wiele pracy w poszukiwaniu materiałów do arty-
kułu, że starał się w miarę precyzyjnie odtworzyć nie tylko  
chronologiczny  przebieg wydarzeń, ale także ustalić wiele 
szczegółowych okoliczności sprawy i wywołać dyskusję na 
ten temat. Nie ulega wątpliwości, że była to praca trudna, 
wobec faktu, że wielu świadków  tamtych wydarzeń sprzed 
70 lat nie żyje. W większości udało mu się pokazać praw-
dziwy obraz tamtych tragicznych wypadków. 

SS, gestapo czy  niemiecka Policja Konna ?

Na przestrzeni 70 lat wokół wydarzenia „Krwawego Ad-
wentu w Bochni 39” narosło  wiele legend deformujących 
prawdziwy obraz sytuacji.   Jan Kaczmarczyk  przewodni-
czący Komisji Grobownictwa Oddziału ZBOWiD w Boch-
ni  w opracowaniu  z 1966 roku p.t. „Ziemia Bocheńska pod 
okupacją hitlerowską – Straty” pisze, że napadu dokonało 2 
członków organizacji  „Biały Orzeł”. Opisuje szczegóły tego 
napadu i wskazuje, że samochodami ciężarowymi przyjecha-
ły do Bochni oddziały SS i gestapo w sile jednego batalionu, 
obsadziły Rynek i zakończyły walkę na posterunku.  Twier-
dzi, że egzekucję na Uzborni wykonał oddział SS.

Monografia Bochni „Bochnia. Dzieje miasta i powia-
tu” pod red. Feliksa Kiryka i Zygmunta Ruty w rozdziale 
zatytułowanym „W czasach II wojny światowej i okupacji 
hitlerowskiej” autorstwa  Jacka Chrobaczyńskiego i Jerze-
go Gołębiowskiego, w ślad za w/w materiałami ZBOWiD, 
zupełnie bezkrytycznie powtarza to samo, co napisał Jan 
Kaczmarczyk  (jedyna zmiana dotyczy odwrócenia kolej-
ności słów w nazwie organizacji konspiracyjnej - „Orzeł 
Biały” - s.436). 

Dobrze, że Ireneusz Sobas  nie poszedł tym fałszywym 
tropem.  Wskazał (cytuję:), że walkę w kamienicy dr Kroni-
ka toczyli żandarmi z posterunku policji niemieckiej (Schut-
zpolizei-Schupo). O godzinie 23.30 do krakowskiego 3 
szwadronu Policji Konnej, wchodzącego w skład Pułku Po-
licji „Kraków”, z którego wywodzili się policjanci, pełniący 
służbę w Bochni dotarła wiadomość o strzelaninie w mie-
ście. O godzinie 1.30 nad ranem wyładowała się na bocheń-
skim Rynku grupa szturmowa w sile co najmniej kompanii 
pod dowództwem majora Wilhelma Albrechta – dowódcy 3 

Stanisław Kobiela

„Krwawy Adwent 39”
Polemika z artykułem Ireneusza Sobasa

szwadronu oraz kapitana Zuschrotta ( a więc nie oddział 
SS i nie gestapo). Masowych zbrodni  na ziemiach polskich 
dokonywała nie tylko SS i Gestapo, ale także Wehrmacht 
i niemiecka policja i o tym trzeba także pamiętać.  

Autor nie przytaczając źródła informacji wspomina, że 
przysłano także z Krakowa pociąg pancerny i jeszcze jakiś 
oddział, ale posiłki te przybyły do Bochni już po zakoń-
czeniu akcji  i to wskazuje na kompletny brak rozeznania 
Niemców  w siłach przeciwnika.  To prawda, Niemcy byli 
całkowicie zaskoczeni napadem i liczyli się z możliwością 
eskalacji walk. 

Warto podkreślić, że  w  IPN w Warszawie pod sygnatu-
rą II 785 znajduje się ważny dokument niemiecki informu-
jący o tej akcji.  Jest to  „Raport niemieckiego Dowództwa 
Policji Konnej w Krakowie z dnia 18 grudnia 1939 r”. Tłu-
maczenia na język polski dokonała społecznie dla potrzeb 
naszego kwartalnika pani Izabela Gass z IPN w Warsza-
wie i pełny tekst tego Raportu zamieściliśmy w nr 1 (28) 
1996 „Wiadomości Bocheńskich” w artykule S. Kobieli 
p.t. „Między Uzbornią a Katyniem”.  W rozdz.II Raportu 
(Przebieg akcji) czytamy :  O godzinie 23.00 przekazano 
meldunek o napadzie w Bochni do dowództwa policji kon-
nej w Krakowie. Na skutek alarmu odjechały natychmiast 
dwa wzmocnione plutony konnicy pod dowództwem majo-
ra Albrechta i kapitana Zuschrotta i przybyły do Bochni 
o godz. 1.30. Dowództwo Pułku Policji Kraków, któremu 
natychmiast został przekazany meldunek, wysłało pociąg 
pancerny pod dowództwem kpt. Manna, który przybył do 
Bochni o godz. 3.30 oraz kompanię  92 batalionu policji 
pod dowództwem kpt Weissa (?), która o godzinie 4.00 była 
w Bochni do dyspozycji.  W rozdz.III (Akcja odwetowa) 
Raport informuje, że akcję przeprowadził 3 szwadron kon-
nicy, przydzielono dodatkowo do przeprowadzenia (akcji) 
5 Batalion Policji oraz  kompanię pancerną. Rozstrzelanie 
20 zakładników i 30 więźniów przeprowadzono w godz. 
12.00 – 13.30. Imienna lista w załączeniu. Z rozdz.IV (Za-
rządzenia zamykające sprawę) Raportu dowiadujemy się, 
że rannego policjanta Schindlera umieszczono w polskim 
szpitalu w Bochni, skąd 19 grudnia miał być przewieziony 
do szpitala wojskowego w Krakowie, albo do Wiednia na 
specjalne leczenie. A co stało się z zastrzelonymi policjan-
tami ? (Zwłoki ich) przewieziono 18 grudnia do prosekto-
rium szpitala wojskowego w Krakowie, obdukcję przepro-
wadzono 19 grudnia, a następnie złożono je na katafalku 
w gmachu pułku przy ul. Piłsudskiego 4, z zachowaniem 
ceremoniału żałobnego odbyło się przewiezienie zwłok do 
Wiednia 22 grudnia 1939 r. o godz. 10.00 celem ponownego 
ich zbadania. 

Okoliczności zakończenia nierównej walki

Opis tej nierównej walki przedstawiony w artykule 
„Krwawy Adwent 39”  różni się nieco od informacji po-
danej w Raporcie, w części końcowej, przedstawiającej 
śmierć Krzyszkowskiego. Według I. Sobasa Krzyszkow-
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skiemu zaciął się karabin i dlatego schronił się w piwnicy 
następnego domu… i tam schowanego za belką wypatrzył 
przodownik policji Leopold Keller i zabił dwoma strzałami. 
Z Raportu zaś wynika, że Krzyszkowski schowany w piw-
nicy pod balkonem w chwili kiedy spostrzegł, że go odkry-
to próbował zerwać się, ale został natychmiast powalony 
dwoma strzałami przez Pol. Hauptwachtmeiestra Kollera I. 
Leopolda. Jest  jeszcze dodatkowa informacja, że w chwili 
rzucenia granatu wyrzucił on na podwórze karabin, ponie-
waż nie mógł od razu usunąć zacięcia. Może w ten sposób 
sygnalizował, że  chce  się poddać, ale tego wątku I. Sobas 
nie podejmuje.  Chociaż przeszukano wszystkie pomieszcze-
nia z dachem włącznie, ani jednego bandyty nie znaleziono 
więcej – informuje niemiecki Raport. Pozostali zbrodnia-
rze (dla Niemców – byli bandytami i zbrodniarzami – S.K.) 
mogli prawdopodobnie uciec licznymi wyjściami jeszcze 
przed zarządzeniem blokady kompleksu budynków. O godzi-
nie 4.00 obaj zbrodniarze zostali publicznie powieszeni na 
Rynku w Bochni. O godz. 8.00 zakończono przeszukiwanie 
budynków. Z Raportu nie wynika bezpośrednio czy przed 
godziną 4.00 Fryderyk Piątkowski i Zygmunt Krzyszkow-
ski jeszcze żyli. Śmiało można jednak przyjąć, że w tym 
czasie byli już martwi.

„Organizacja Białego Orła” ? 

Najwięcej kontrowersji budzi  jednak podtrzymana przez I. 
Sobasa hipoteza, że Fryderyk Piątkowski i Zygmunt Krzysz-
kowski mogli należeć do konspiracyjnej „Organizacji Orła 
Białego”.  Wskazuje, że obaj byli aktywnymi działaczami 
Związku Strzeleckiego, a po rozpoczęciu okupacji wielokrot-
nie akcentowali w rozmowach, prowadzonych w zaufanym 
gronie, konieczność  zbrojnej walki z Niemcami.  Dodaje, że 
według niektórych źródeł byli jednymi z pierwszych bocheń-

skich członków tworzonej oddolnie struktury konspiracyjnej 

„Organizacji Orła Białego”…. Już 7 września zaczął ją two-
rzyć w Krakowie mjr rez. Kazimierz Kierzkowski, korzystając 
z istniejących jeszcze przed wybuchem wojny siatek dywersji 
pozafrontowej i wywiadu. 

Nie możemy jednak wykluczyć, że I. Sobas dając taką diag-
nozę stanu wiedzy na ten temat  czyni to świadomie, aby w tu-
tejszym środowisku wywołać dyskusję, której do tej pory nikt 
nie podjął. Pisze bowiem, że nikt nigdy do końca nie zweryfiko-
wał prawdziwości ich udziału w tej siatce konspiracyjnej.  Może 
właśnie w tym celu zakłada,  że taka organizacja konspiracyjna 
działała, nie wiadomo tylko czy Piątkowski i Krzyszkowski do 
niej należeli.   

Podejmując zatem dyskusję muszę przeciwstawić się tezie 
(już nie hipotezie),  że w Bochni taka organizacja istniała.  Je-
żeli w artykule z „Kroniki Bocheńskiej” czytamy, że byli oni 
jednymi z pierwszych bocheńskich członków tej organizacji , to 
konsekwentnie należy wskazać, gdzie byli pozostali „bocheńscy 
członkowie”,  jak się nazywali, z jakiego środowiska pochodzi-
li, jaki mieli program ideowy, czy żyją i dlaczego nikt o nich 
ani w czasie okupacji ani po wojnie nie słyszał. Czytelnikom  
należy także wyjaśnić, co to znaczy „tworzyć organizację od-
dolnie” 

Jakie były początki bocheńskiej konspiracji ?

Takiej organizacji w Bochni – moim zdaniem – nie było, 
ani w 1939 r. ani później, a przemawiają za tym twierdze-

niem dowody, które niżej przedstawię.  Fryderyk Piątkow-
ski i Zygmunt Krzyszkowski nie żyli w pustce. Mogli nie 
wiedzieć o dobrze  zakonspirowanych organizacjach pod-
ziemnych: Tajnej Organizacji Wojskowej (TOW) utworzo-
nej przez mjr Jana Mazurkiewicza ps.”Zagłoba”, „Sęp”, 
„Radosław”,  której placówka powstała w Bochni w jesieni 
1939 r., o Służbie Zwycięstwu Polski (SZP) na której cze-
le w Bochni stał Leonard Pawlik-Dobrowolski ps.”Jeż” i  
ppor. rez. Józef Kaczmarczyk ps.”Turoń”, o Związku Od-
budowy Rzeczypospolitej (ZOR), którą w listopadzie 1939 
r. kierował nn. oficer o pseudonimie „Karaś” z Chodenic.  
Musieli jednak orientować się, że w Bochni istnieje duże 
środowisko młodzieżowe, które nie pogodziło się z agresją 
niemiecką na Polskę i okupacją jej terytorium. Ci młodzi 
ludzie już wczesną jesienią, a dokładnie w październiku 
1939r. przystąpili do budowania struktur podziemnej orga-
nizacji do walki z wrogiem. Na ich czele stanął Tadeusz 
Lech ps. „Sowa” z Brzeźnicy i Włodzimierz Podgórzec 
ps.”Ryś”, „Pantera”  z Bochni.  Organizacja ta nazywała 
się Związek Walki o Wolność Polski  (ZWoWP). Podgórzec 
i Lech dokonywali zaprzysiężenia nowych członków, wy-
dawali podziemną prasę („Wiadomości” i „Biuletyn”) dru-
kowaną u Władysława Cybury ps.” Podhalański” w domu 
jego rodziców w Łapczycy.  F. Piątkowski i Z. Krzyszkow-
ski gdyby szukali kontaktów konspiracyjnych, zapewne 
znaleźni by drogę do tej organizacji.

Wiadomość  o istnieniu podziemnej organizacji (ZWo-
WP) rozeszła się szybko po Bochni i zaktywizowała  tak-
że bocheńskich volksdeutschów. Już 4 grudnia u matki 
Włodzimierza Podgórca byli funkcjonariusze niemieckiej 
żandarmerii.  Akcje dokonywane przez ZWoWP nie miały 
celu efekciarskiego, ale stricte konspiracyjny. Z drukarni 
„Secesja” – wspominał prof. dr Władysław Cybura w wy-
wiadzie dla redakcji Wiadomości Bocheńskich” w 1998 r. 
– wynieśliśmy 2 wiadra czcionek z myślą drukowania ulo-
tek. Edward Podgórzec w relacji z 6 kwietnia 1971 r. na-
pisał, że oprócz maszyny do pisania i powielacza zabrano 
także radio. Sprzęt ten ukryliśmy w domu naszej matki tak 
zręcznie i pomysłowo, że żadna z kilku skrupulatnie prze-
prowadzonych kontroli przez żandarmerię, a następnie ge-
stapo nie zdołała ich wykryć. Jan Kaczmarczyk wspomina 
o zdobyciu broni z taboru samochodowego zaparkowanego 
pod drzewami na bocheńskich plantach a także o akcji na 
samochód osobowy oficera niemieckiego, stojący przed 
domem adwokata dr Gustawa Müllera przy ul. Kazimierza 
Wielkiego (naprzeciwko Placu Turka). Aby nie odchodzić 
zbyt daleko od tematu zaznaczę tylko, że Tadeusz Lech roz-
począł już w jesieni 1939 r. budowę podziemnego magazy-
nu broni w lesie Słączka w Brzeźnicy, do którego ściągał 
broń z całego powiatu1.

Tadeusz Lech i Włodzimierz Podgórzec  działacze pod-
ziemnej struktury konspiracyjnej jaką był ZWoWP byli tak-
że wśród pierwszych bocheńskich ofiar tej świadomej walki 
z hitlerowskim okupantem. Tadeusz Lech rozstrzelany zo-
stał pod ścianą śmierci w KL Auschwitz w dniu 11 listopa-
da 1941 r. Włodzimierz Podgórzec zginął w szybie Floris 
w czasie próby ucieczki 12 listopada 1940 r2.  Resztki tej 
organizacji konspiracyjnej o ideowym obliczu, które oca-
lały po fali aresztowań w lipcu, sierpniu i wrześniu 1940 r. 
weszły w skład Związku Walki Zbrojnej, powołanego do 



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  39ZIMA 2009/2010

WB nr 4 (84)

życia przez gen. Władysława Sikorskiego już w listopadzie 
1939 r.. Emisariusz ZWZ Stanisław Nowak ps.”Tygrys” syn 
bocheńskiego adwokata przyjechał do Bochni z Krakowa już 
w jesieni 39 r. i podejmował działania na rzecz scalenia bo-
cheńskich organizacji podziemnych pod szyldem ZWZ. Ta-
kie były początki konspiracji antyhitlerowskiej w Bochni.

Dyskusja na ten temat, zainicjowna artykułem I. Soba-
sa, jest potrzebna, aby nie utrwalać błędnej wersji, która  
zmienia bieg historii. Utrwalona wersja sugeruje bowiem, 
że przed ZWoWP, TOW, SZP, ZOR, które weszły następnie 
w skład ZWZ byli w Bochni inni konspiratorzy oddolnie 
tworzonej „Organizacji Orła Białego” o nieokreślonym ob-
liczu ideowym.  Ani Józef Kaczmarczyk ps.”Turoń” zastęp-
ca komendanta Obwodu ZWZ-AK „Wieloryb”, ani Julian 
Migdał ps.”Dąb”  szef kontrwywiadu ZWZ-AK, ani też 
prof. Władysław Cybura ps.”Podhalański” z którymi prze-
prowadzałem wywiady na ten temat nigdy nie słyszeli, aby 
w Bochni istniała organizacja „Orła Białego” lub „Białego 
Orła” i proponowali spuszczenie w tej sprawie przysłowio-
wej zasłony milczenia. 

Przypadek czy świadoma deformacja ?

Informacja o tym, że F. Piątkowski i Z. Krzyszkowski 
należeli do organizacji konspiracyjnej „Biały Orzeł” wyszła 
w latach 60-tych z biura Oddziału Bocheńskiego Związku 
Bojowników o Wolność  i Demokrację (ZBoWiD). Zasta-
nówmy się,  czy komuś mogło zależeć na takiej deformacji, 
czy był to tylko przypadkowy błąd wynikający z niestaran-
nej selekcji źródeł przez zbowidowskiego historyka?  Czy 
chodziło o zakłócenie czytelnego obrazu historii tamtych 
lat, polegające  na pokazaniu na przykładzie Bochni, że 
przed gen. Sikorskim, który powołał ZWZ i przed organiza-
cjami, które wyżej wymieniłem, a które weszły następnie do 
ZWZ, były inne, o nieokreślonym obliczu ideowym, może  
lewicowe, może proletariackie, których celem była  walka 
z hitlerowskim agresorem już w okresie  sojuszu pomiędzy 
Stalinem i Hitlerem.  Zasianie takiej możliwości mogło być 
celem samym w sobie.     

Pamiętajmy, że to nie Krzyszkowski i Piątkowski wy-
myślili sobie „Organizację Orła Białego”, a fałszywa legen-
da narodziła się w latach 60-tych.  Jan Kaczmarczyk eta-
towy pracownik Oddziału Bocheńskiego ZBOWiD praco-
wał  w Komisji Grobownictwa i Komisji Historycznej tego 
Oddziału. Jego artykuły były cenzurowane podwójnie. Po 
raz pierwszy przez zarząd oddziału, na czele którego stał 
pogromca „Ognia” mjr Marian Kowal i drugi raz przez ów-
czesną kierowniczkę Wydziału Spraw Wewnętrznych PRN 
w Bochni,  która odpowiedzialna była za emisję materia-
łów ZBOWiD-u w bocheńskim radiowęźle (materiał ten był 
emitowany w tej lokalnej rozgłośni).  Maszynopis opraco-
wany 8 września 1966 r. znajdował się  w Archiwum  Od-
działu ZBOWID w Bochni. Dolepiane do niego karteczki 
i dopiski świadczą, że autor uzupełniał zawarte tam infor-
macje już po napisaniu tekstu, albo że miał polecenie, aby 
wprowadzić nawet do napisanego już tekstu odpowiednie 
zmiany. Nie ulega bowiem wątpliwości, że materiały syg-
nowane były przez ZBOWiD, a więc mogły a nawet musia-
ły mieć ideologiczny i polityczny wydźwięk.3 Za tym, że 
organizację „Białego Orła” wymyślono w lokalu bocheń-
skiego ZBOWiD świadczy inny przypadek przekłamania 

(zdemaskowany po latach przez naszą redakcję),  ukarto-
wany w biurze bocheńskiego ZBOWiD, na temat rzekomej 
największej w Małopolsce akcji Gwardii Ludowej w nocy 
z 25/26 lutego1943 r. polegającej na wykolejeniu trzech po-
ciągów w Rzezawie, a kłamstwo to funkcjonowało przez 
wiele lat w literaturze popularnej, wspomnieniowej i bele-
trystyce4.

O tym, że nazwa organizacji została wymyślona dla 
zafałszowania historii i narzucona Kaczmarczykowi, mo-
żemy łatwo się przekonać z samego tekstu maszynopisu. 
Nieskomplikowana nazwa mogła zostać przetransponowa-
na z nazwy znanej miejscowej apteki „Pod Białym Orłem”. 
Nie można wykluczyć, że jeśli w Krakowie jakieś ślady or-
ganizacji o takiej nazwie istniały, to bezdyskusyjnie przyję-
to, że była także i w Bochni, ale Kaczmarczyk na ten temat 
nic nie pisze. Każdy, kto czytał ten maszynopis z łatwością 
zauważy, że autor był wyjątkowo oszczędny w słowach i te-
matu tego ani wtedy, kiedy to pisał, ani też później – a pi-
sał przecież o tworzeniu się środowiska konspiracyjnego 
– nigdy  nie rozwinął. W czasie okupacji był w wywiadzie 
ZWZ-AK Obwodu „Wieloryb” i niewątpliwie napisał by 
coś więcej na tak ciekawy temat, gdyby o takiej organizacji 
cokolwiek słyszał. Ten rzucający się w oczy brak wskazuje, 
że Jan Kaczmarczyk  wyraźnie się od tej sprawy dystansuje, 
a zamieszczoną informację usprawiedliwia powołaniem się 
w przypisie na mało wiarygodne źródło tej informacji, któ-
re mu podsunięto.  W czasach, kiedy to pisał, nie mógł bar-
dziej wyraźnie pokazać swojego stanowiska w tej sprawie. 
To jasna wskazówka, że należy do tego tekstu  podchodzić 
z dużą ostrożnością. 

Nie wykazali tej ostrożności historycy, którzy z pomi-
nięciem analizy historycznej powielili zbowidowski prze-
kaz i w ten sposób zrobił on zupełnie niezwykłą karierę nie 
tylko w Bochni. Z maszynopisu  J. Kaczmarczyka  informa-
cja o organizacji konspiracyjnej „Białego Orła” (względnie 
„Orła Białego) wprowadzona została do monografii  Boch-
ni w 1980 roku „Bochnia. Dzieje miasta i regionu” pod 
red. F. Kiryka i Z. Ruty (str. 436), a stamtąd poszła w świat 
na portale internetowe i do dnia dzisiejszego nieistniejąca 
w Bochni organizacja jest wykazywana nawet w języku 
angielskim jako underground organization „White Eagle”5. 
O tym, że jest to fałszywka zorientuje się każdy czytelnik, 
nawet wspomnianej wyżej monografii Bochni, po przeczy-
taniu rozdziału autorstwa Aliny Fitowej „Ruch oporu-Walka 
zbrojna” str. 449-465, w którym nie ma już żadnej, choćby 
wzmianki,  o „Organizacji Orła Białego”, ani o organizacji 
„Biały Orzeł”6. Nie wymienia takiej organizacji Zbigniew 
Siudak w wydanej w 2008 r. książce poświęconej dziejom 
bocheńskiej konspiracji Niepodległościowej 1939-19457 . 
Jan Flasza w książce „Rynek bocheński„ także wymienia-
jąc nazwiska dwóch śmiałków dokonujących napadu  nie  
wspomina o organizacji „Białego Orła” vel „Orła Białego”.8 
Natomiast w „Przewodniku po Bochni” z 2005  roku pisze 
(za monografią Bochni), że napadu dokonali członkowie or-
ganizacji „Orzeł Biały”, wywodzący się z przedwojennego 
Związku Strzeleckiego. To zapewne sugestia opracowań K. 
Pluty-Czachowskiego i A. Przybyszewskiego na temat śla-
dów takiej organizacji w Krakowie, która jednak nie wy-
kształciła struktur terenowych, aby można było ją przenosić 
do Bochni. Przypuszczam, że taka właśnie późniejsza ana-
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liza skłoniła niedawno pana Jana Flaszę na stronie interne-
towej www.muzeum.bochnia.pl , do zamiany tezy na hipo-
tezę na temat jej istnienia na tym terenie. Dlatego dyskusja 
jest dzisiaj potrzebna.  Trzeba nadto zauważyć, że żadna 
odpowiedzialna organizacja konspiracyjna nie wydała by 
rozkazu napadu na posterunek niemieckiej żandarmerii dla 
nikłego efektu zabrania kilku sztuk broni przy przewidywa-
nej skali represji okupanta hitlerowskiego.

Zgadzam się z panem Ireneuszem Sobasem, iż krążą-
ce gdzieniegdzie pogłoski, że Fryderyk Piątkowski i Zyg-
munt Krzyszkowski dokonali napadu rabunkowego, a ce-
lem ataku nie był wyłącznie posterunek policji, ale raczej 
nieczynna kancelaria adwokata Kronika są nieprawdziwe.  
Adwokat Kronik, opuszczając Bochnię być może jeszcze 
przed wybuchem wojny, musiał zabrać ze sobą pieniądze 
w gotówce oraz w papierach wartościowych, a nie zosta-
wiać w kancelarii pod opieką służącej. W jego kancelarii 
mogły pozostać meble, dywan, jakieś przedmioty potrzeb-
ne w kancelarii, nie nadające się do wyniesienia, choćby 
ze względu na gabaryty. Czy młodzi ludzie organizowali-
by napad rabunkowy na budynek, w którym mieści się po-
sterunek niemieckiej policki? Nie! To niemożliwe. Szli po 
broń. Może chcieli zaimponować innym. Może dopiero ze 
zdobyczną bronią chcieli dołączyć do ZWoWP lub innej ist-
niejącej już organizacji konspiracyjnej?

Był to czyn szalony, nieodpowiedzialny, ryzykowny, ale 
nie pozbawiony odwagi. Może ryzykując własnym życiem 
nie przewidywali tragicznych konsekwencji swojego czynu,  
które nastąpiły na  Uzborni dwa dni później, a następnie 
w lesie kopalińskim. Wszak egzekucja 50 zakładników na 
Uzborni była jednym z pierwszych na ziemiach polskich 
tak  krwawych odwetów na ludności cywilnej od chwili wy-
buchu wojny.

Ilu zginęło ?

Jan Kaczmarczyk w  cytowanym  maszynopisie wymie-
nia taką samą ilość 52 mężczyzn i podaje listę z nazwiskami 
i adresami ofiar, oraz wskazuje, którzy wymienieni na tej 
liście zostali zabrani z domów (23 osoby) a którzy z aresztu 
Sądu Grodzkiego w Bochni (29 osób w tym 10 osób podej-
rzanych o zabójstwo Rafała Mazura wójta w Zabierzowie 
i jego żony, zamieszkałych w Woli Batorskiej). Na liście tej 
jest oczywiście wymieniony Zygmunt Wilgocki (poz.37), 

któremu udało się zbiec z miejsca egzekucji,  ponadto Ma-
rian Kukla (poz. 12) i nieznany Żyd, podający nazwisko 
Wójcik (poz.52). Poza tymi dwoma nazwiskami  najbar-
dziej prawdopodobna lista zamieszczona w artykule „Krwa-
wy Adwent 39” nie różni się od listy z opracowania Jana 
Kaczmarczyka (drobne różnice dotyczą imienia Kazimierz 
lub Franciszek Górka  oraz imienia Konstanty lub Walenty 
Ryncarz.  Natomiast jest całkiem możliwe (i tutaj zgadzam 
się z Ireneuszem Sobasem),  że w rejestrze wydanym przez 
GKBZH w 1984 r. mogą być błędy. Monografia Bochni wy-
mienia tylko liczbę 52 osób (bez nazwisk) przepędzonych 
ulicą Kazimierza Wielkiego i rozstrzelanych na Uzborni 
z wyjątkiem Zygmunta Wilgockiego.

Błędy są także na różnych portalach internetowych. Na 
portalu Yad Vashem w podpisie pod zdjęciem podano, że 
na Uzborni rozstrzelano Żydów  i dokonali tego członkowie 
Einsatzgruppen (Jews executed by Members of the Einsat-
zgruppen)9. Dobrze, że I. Sobas wspomina haniebną książkę  
niejakiego Jurija Muchina ze zdjęciem  egzekucji na Uzborni, 
w której kłamie, że w Katyniu żołnierzy polskich rozstrzelali 
Niemcy. Pisałem na ten temat w WB nr 1 (28) 1996 Między 
Uzbornią a Katyniem. Liczba rozstrzelanych podawana na 
portalach internetowych waha się od 50 – 58 osób. 

Słusznie podkreśla Ireneusz Sobas, że o ile sprawa aresz-
tantów z Sądu Grodzkiego w Bochni  nie budzi wątpliwości  
(większości z podejrzanych nie udowodniono jeszcze zarzu-
canych im przestępstw i wykroczeń), to postawić należy py-
tanie w jaki sposób powstała lista zakładników, a więc kto tę 
listę tworzył i jakimi kryteriami się kierował.  Czy miejscowi 
volksdeutsche działali istotnie na rzecz uratowania niewin-
nych ludzi wpisanych wcześniej na listę zakładników ?  Listę 
pytań można by jeszcze powiększyć o pytanie czy proboszcz 
bocheński ks. dr Władysław Kuc podejmował interwencje za 
pośrednictwem  pastora ewangelickiego z Gawłowa Zygfry-
da Grubera, który mieszkał w Bochni przy ulicy Węgierskiej, 
czy może osobiście10 i dlaczego w księdze parafialnej nie od-
notowano nazwisk rozstrzelanych. Tłumaczenie, że rozstrze-
lanych nie pochowano w myśl obrządku liturgicznego wyda-
je się niewystarczające. Na pytania te zapewne już nigdy nie 
otrzymamy odpowiedzi.   

Jak uratował się Zygmunt Wilgocki ?   

Znajdował się w pierwszej grupie kilku lub kilkunastu 
mężczyzn ustawionych nad dołem wykopanym w kształ-
cie rowu.  W pewnej chwili on i jeszcze dwóch mężczyzn 
z tej grupy – pisze I. Sobas - zerwało się do ucieczki. Biegli 
w górę w kierunku krzaków porastających zbocze.  Niem-
cy rzucili się w pościg za nimi. Dwóch rannych w czasie 
strzelaniny schwytano, doprowadzono na miejsce egzeku-
cji, dołączono do grupy stojącej nad grobem i zastrzelono. 
Według powołanej w artykule relacji pana Leona Kozłow-
skiego Wilgocki kluczył między bezlistnymi drzewami 
i krzewami parku, wśród gradu kul pokonał w sprinterskim 
tempie solidne wzniesienie Uzborni i skrył się na terenie 
Kurowa. Gdy poszukiwań zbiega zaniechano, przedostał się 
w rodzinne strony i ukrywał się w okolicach Łapanowa, do 
kolejnego aresztowania w 1942 roku.

Faktyczny przebieg wydarzeń mógł jednak wyglądać nie-
co inaczej. Mówił o tej szczęśliwie zakończonej ucieczce sam 
Wilgocki. Zygmunt Wilgocki został ponownie aresztowany 
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rzany. Szczątki  włożono do jednej trumny, prze-
wieziono do Bochni i pochowano w zbiorowej 
mogile zamordowanych w latach 1940-1945 na 
cmentarzu komunalnym w Bochni przy ulicy 
Orackiej.

Podsumowanie

Artykuł pana Ireneusza Sobasa „Krwawy 
Adwent 39” opublikowany dokładnie 70 lat 
po wydarzeniach tamtych tragicznych dni  był 
bardzo potrzebny. Otworzył drogę nie tylko do 
przypomnienia tego dramatu, który jest częścią 

historii naszego Miasta, ale do dyskusji  na ten temat,  po 
to, aby wydobyć prawdę i nie powielać w nieskończoność 
utartych wyobrażeń  i pojęć oderwanych od faktów, któ-
re przedostają się nawet do poważnych opracowań nauko-
wych. Przysłowie łacińskie mówi : Verba volant, scripta 
manent (słowa ulatują, napisane pozostają). Na omawianym 
przykładzie widać jaką siłę magiczną mają słowa napisa-
ne, zwłaszcza w sprawach dotyczących przeszłości lokalnej 
i jak łatwo można nimi  manipulować, a także bezkrytycz-
nie je powtarzać przez całe dziesiątki lat.  Oczywiście nie 
wszystko zależy od uczciwości historyka i jego warsztatu 
naukowego, należy znać okoliczności tworzenia zmanipu-
lowanych faktów.  Obecnie trudno uwierzyć młodemu po-
koleniu Polaków, że nie tylko Piłsudski, czy gen. Anders 
albo Okulicki byli wówczas na indeksie, ale nawet o gen. 
Sikorskim mówiło się i pisało mało i niechętnie. W latach 
60-tych, największego państwa podziemnego w Europie 
czyli akowskiej konspiracji  nie można było już z historii 
wymazać, ale deformowania  historii nie zaprzestano.

Stanisław Kobiela

Przypisy :

1 S. Kobiela, Tajemnica podziemnego magazynu broni, Wiadomości Bo-
cheńskie nr 4-5 (63-64) 2007,

2 Jerzy Pączek. Tadeusz Lech (1913-1941) W 60.rocznicę śmierci. Wia-
domości Bocheńskie nr 1(49) 2001,  S. Kobiela. Dramat w szybie Flo-
ris, Wiadomości Bocheńskie nr 4 (40) 1998,

3 Świadczą o tym artykuły o zbrodniarzach hitlerowskich panoszą-
cych się w NRF (z 5.12.1968) albo o syjonistach w Polsce i Izraelu 
(z 10.12.1968).

4 S. Kobiela, Akcja której nie było. Wykolejenie pociągów czy wartości 
? Wiadomości Bocheńskie nr 4 (17) z 1993 r. str.12-17.

5 np. portale Wikipedii, Yad Vashem, edux.pl, e.historia.org, .www.ency-
klopedia.urb-ex.pl/,  www.sciaga.pl

6 Bochnia. Dzieje miasta i regionu, Bochnia 1980 por. s. 436 i s. 449-465
7 Zbigniew Siudak. Powstań Polsko! Skrusz kajdany. Z dziejów bocheń-

skiej konspiracji niepodległościowej 1939-45. Bochnia 2008
8 Jan Flasza. Rynek bocheński. Szkice o dziejach i zabytkach. Mu-

zeum im. St. Fischera. Bochnia 1989.  s.63 Autor wprowadza 
natomiast, mylącą informację, że po północy przybył z Krakowa 
batalion SS-Wafen i oddział specjalny gestapo likwidując walkę, 
a nieco dalej, że całą grupę zgromadzono koło pomnika Kazimierza 
Wielkiego, a następnie wszystkich popędzono z rękami uniesionymi  
do góry na Uzbornię, gdzie dokonano krwawej egzekucji.  Z całą 
pewnością należy przyjąć, że grupa przeznaczona na rozstrzelanie 
nie była gromadzona na bocheńskim rynku.

9   Tego błędu nie powtarza Jewish Historical Institute Eduction.

10 Wojciech Krajewski. Powietrzna walka nad Bochnią. Bochnia 
2006.  s. 135

w 1942 r. Osadzony był najpierw w więzieniu Montelupich 
w Krakowie, stamtąd  przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 
następnie zmarł. Współwięźniem był bochniak mec. Wincen-
ty Hein i on usłyszał  ten niesamowity przebieg wydarzeń na 
Uzborni z ust samego uciekiniera. Mecenas  Hein przekazał 
tę relację niżej podpisanemu i Ninie Kęsek, kustoszowi Mu-
zeum im. prof. St. Fischera w Bochni. Oddajmy zatem głos 
Zygmuntowi Wilgockiemu: 

Kiedy wyprowadzono mnie na rozstrzelanie z aresz-
tu sądowego miałem na sobie porządny, niedawno uszyty 
płaszcz.  Jeden z Niemców zauważył go, gdy ustawiano nas 
nad grobem wykopanym na Uzborni. Polecił mi zdjęć go 
i położyć na skraju polany.  Przeszedłem przez odsłonięte 
miejsce i kiedy byłem w okolicy krzaków uznałem, że nada-
rza się okazja ucieczki.  Widziałem, że Niemcy nie mają ze 
sobą psów, co zwiększa szanse udanej ucieczki. Skoczyłem 
pomiędzy krzaki. W tej samej chwili ktoś z tej samej grupy 
widząc, że ja uciekam, także rzucił się do ucieczki. Nie miał 
szans, bo biegł w stronę krzaków po odsłoniętej polanie  
i szybko dosięgły go strzały. Biegłem przed siebie, a Niemcy 
za mną. Wiedziałem, że w gradzie kul nie zdołam pokonać 
całego wzniesienia. Zobaczyłem wywrócone drzewo z oblo-
dzonymi i pokrytymi śniegiem korzeniami. Skoczyłem do tej 
jamy.  Niemcy nie zauważyli mnie i pobiegli w górę. 

Nie należałem do ludzi zbyt religijnych, ale wtedy za-
cząłem się żarliwie modlić, błagając Boga o pomoc.  Słowa 
i myśli więzły mi w gardle. W pewnej chwili zobaczyłem 
niemieckiego żołnierza w mundurze. Zbliżył się do jamy 
w której siedziałem i wzrok mój zetknął się z moim wzro-
kiem. Byłem pewny, że mnie poprzez oblodzone korzenie 
i gałęzie zauważył. Stał chwilę i patrzył na mnie, po czy 
odwrócił się o odszedł. 

Ekshumacja zwłok brata Krzyszkowskiego

Pan Ireneusz Sobas  pisze także o zemście Niemców 
na Zbigniewie Krzyszkowskim - bracie Zygmunta, który 
był leśniczym w Baczkowie. Możemy dodać,  że w cza-
sie ekshumacji  jesienią 1964 r. w kopalińskim lesie był 
obecny brat mgr Cyprian Krzyszkowski (członek Oddziału 
Warszawskiego naszego Stowarzyszenia). Na miejsce po-
chówku po długich poszukiwaniach natrafiono po śladach 
krzyża wyciętego na korze świerka. W odkrytej mogi-
le znajdowały się zwłoki trzech osób ; dwóch mężczyzn: 
Zbigniewa Krzyszkowskiego i Jana Wesołowskiego z Woli 
Zabierzowskiej i kobiety Marii Dziury z Wolicy koło Nie-
połomic ułożone w środku w odwrotnym kierunku. Rozbite 
czaszki wskazywały sposób ich zamordowania. W grobie 
znaleziono obuwie, resztki zmurszałej odzieży, pasek skó-

Tragedia w lesie kopalińskim w 1939 r. Leśniczy Zbigniew Krzyszkowski z Baczkowa. Ślad 
krzyża wyciętego na korze świerka pomógł w odnalezieniu mogiły. Rozbite czaszki ofiar wska-
zują na rodzaj męczeńskiej śmierci,
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Recenzja albumu o bocheńskiej bazylice
Uwieńczeniem jubileuszu 75 le-
cia koronacji Cudownego  Obrazu 
Matki Bożej Różańcowej w Boch-
ni stało się wydanie pięknego, je-
dynego w swoim rodzaju albumu, 
noszącego tytuł ,, Bazylika św. 
Mikołaja w Bochni. ‘’Dziś, kiedy 
rynek księgarski zarzucony jest 
brukowcami, wspaniałą rzeczą 
jest fakt, że są jeszcze ludzie, któ-
rzy nie szczędzą zabiegów, pracy 
i funduszy na wydanie publikacji 

przybliżającej wiernym z Bochni i spoza miasta piękno 
i wartość zabytku , jakim jest Dom Boży, pełniący funkcję 
bazyliki mniejszej.

Myśl o albumie długo towarzyszyła naszemu Probosz-
czowi i zarazem kustoszowi bazyliki dr.  Zdzisławowi Sadce, 
w końcu wcieliła się w ostateczny, realny kształt dzięki auto-
rom, absolwentom  I Liceum: Adamowi Famielcowi i Janowi 
Flaszy oraz dzięki sponsorom, do których należą Starostwo 
Powiatowe, Gmina Bochnia, Biuro Tłumaczeń ,, Translex ‘’i 
Przedsiębiorstwo Budowlane ,, Mateo ‘’.

Jan Flasza znany historyk, zasłużony autor i edytor 
wielu ciekawych pozycji, dyrektor muzeum, który czuwa 
również nad formą i realizacją spotkań czwartkowych, bę-
dących strawą duchową dla wielu mieszkańców Bochni, 
we wstępie ,, Trudno pozostać obojętnym na piękno tego 
miejsca ‘’we właściwy sobie sposób przedstawia powstanie 
i historię bocheńskiego kościoła, ze znawstwem wypowiada 
się na temat jego architektury, malarstwa oraz detali deko-
racyjnych.

W komentarzu tym podkreśla, iż troska parafian w cią-
gu wieków o stan i wygląd świątyni była i jest dowodem 
ich religijności. Pisze : ,, Wnętrze tej świątyni jest niczym 
zwierciadło religijności wielu pokoleń…jest odbiciem wiary, 
a także zamożności i hojności mieszczaństwa bocheńskiego. 
‘’ Wiele uwagi poświęca wystrojowi kościoła poszczegól-
nym ołtarzom, malowidłom i rzeźbie. Podkreśla, iż wyjąt-
kowe miejsce wśród ikon zajmuje wizerunek św. Mikołaja, 
patrona parafii, św. Kingi, fundatorki pierwszej murowanej 
świątyni w Bochni, opiekunki kopalni i górników.

Klejnotem, sercem zaś tego miejsca jest kaplica Matki 
Bożej Różańcowej z szesnastowieczną ikoną Pani Bocheń-
skiej, przed którą nieustannie klęczą wierni, prosząc o łaski.

Tekst Jana Flaszy przetłumaczony na język włoski, an-
gielski, niemiecki poprzedza ,, Słowo Biskupa Tarnowskie-
go Wiktora Skworca, w którym czytamy :,, Ufam, że niniej-
szy album przybliży czytelnikom materialny i duchowy wy-
miar dziejów bocheńskiej bazyliki mniejszej i sanktuarium 
maryjnego.” 

Na uwagę zasługuje też wstęp  Proboszcza ks. Zdzisława 
Sadko :,, Poprzez wieki do tego świętego miejsca przyby-
wali nasi ojcowie, aby oddać hołd i uwielbienie Bogu…to 
miejsce jest nadal miejscem świętym, do którego przyby-
wają nie tylko parafianie, ale i pielgrzymi… Niech więc 
wydanie albumu o Bocheńskiej Bazylice przyczyni się do 

większej chwały Boga i czci  Matki Bożej, a także do po-
znania tego miejsca przez tych, którzy jeszcze tu nie byli 
‘’- pisze ks.Dziekan. 

Z zainteresowaniem przeglądam sporych rozmiarów 
książkę, w której ilustracją do tekstu Jana Flaszy są zdjęcia. 
Na przestrzeni stu trzydziestu kilku stronic znaleźć można 
ponad  dwieście kolorowych fotografii w mistrzowski spo-
sób utrwalających piękno zaklęte w kamieniu, bogactwo 
barokowo – rokokowego wystroju, wspaniałe ,zabytkowe 
ołtarze, ciekawe freski i inne detale. Autorem tych zdjęć jest  
p. Adam Famielec, właściciel znanego studio fotograficzne-
go, które istnieje od 65 lat. Założycielami tego atelier byli ro-
dzice Janina i Stanisław Famielcowie, obydwoje obeznani ze 
sztuką fotograficzną. Obecnie prowadzi je syn Adama – Ma-
ciej współautor wykonanych zdjęć. Ta wielopokoleniowość 
fachu przemawia za rozmiłowaniem się poszczególnych 
członków rodziny w fotografice i wtajemniczeniu w arkana 
tej sztuki.

Praca pana Adama nad albumem jest wynikiem i owocem 
wieloletniego doświadczenia, a więc czasu. Większość zdjęć 
wykonał jednak ostatnio i podporządkował idei publikacji. Za-
wsze był zauroczony architekturą, tym razem z pokorą i sza-
cunkiem do przedmiotu, zabrał się do robienia i kompletowa-
nia fotografii. Położył też nacisk na to, by obok architektury 
wprowadzić na plan również , a może przede wszystkim ludzi, 
w których modły wsłuchują się mury świątyni – staruszki, 
przekazując je Bogu.

Biorę więc do ręki album i podziwiam sylwetkę bryły 
gotyckiego, jednego z najpiękniejszych w Polsce, kościoła 
p. w. św. Mikołaja w dzień, w pełnym  słońcu, oświetloną 
w nocy, wiosną wśród kwitnących głogów, zimą z czapą 
śniegową, jesienią poprzez gałęzie drzew na plantach, zrzu-
cających złote liście. Dostrzegam piękno średniowieczne-
go frontonu ze starą dzwonnicą i posągiem naszego Ojca 
Świętego Jana Pawła II. W ten sposób artysta sugeruje sym-
boliczny charakter ram czasowych: od powstania  gminy 
chrześcijańskiej i Domu Bożego do XXI wieku. Uwraż-
liwia nas na piękną wieżyczkę, strzelającą w niebo, uro-
czystą procesję wiernych wokół kościoła oraz na samotnie 
umierającego na krzyżu Chrystusa w Ogrójcu, usytuowa-
nym przy wschodniej absydzie.  Wskazuje na drzwi jubile-
uszowe z 2000 roku, przez które wielokrotnie bezmyślnie 
przechodzimy, nie przyglądając się poszczególnym scenom, 
wykutym w spiżu. Obiektyw artysty niczym przewodnik 
wiedzie nas do wnętrza, oddaje modlitewny nastrój, sprzy-
jający skupieniu, utrwala ważne momenty z odbywającej 
się Eucharystii, zatrzymuje nas w najstarszej części – prez-
biterium, rejestruje czar odnowionych barokowych stal-
li. Zwraca uwagę na postaci świętych, figury, malowidła. 
Szczególnie wiele miejsca poświęca Cudownemu Obrazowi 
Matki Bożej i Jej kaplicy, a także św. Kindze i św. Mikoła-
jowi. Uwzględnia epitafia , tablice, wśród których wyróżnia 
się tablica poświęcona generałowi Janowi Henrykowi Dą-
browskiemu, wielkiemu synowi Ziemi Bocheńskiej.

Artyzm w ujęciu obiektów, żywość barw, subtelne po-
traktowanie szczegółów, staranna edycja , jednym słowem 
walory poznawcze, wychowawcze i artystyczne decydują 
o tym, że album ten winien znaleźć się w każdym domu, 
jeśli jego mieszkańcy pragną znać przeszłość swego miasta, 
w tym historię świątyni, z którą związani są od narodzin do 

BOCHNIANA
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śmierci, w której króluje Matka Różańcowa, jeśli bliskie 
i drogie jest im wszystko to, co wiąże się z Bochnią.

Artykuł autoryzowany
Michalina Pięchowa

Artykuł ten ukazał się w „Zwiastunie Maryi” 
nr 10/2009.  Drukujemy go za zgodą autorki.

Historia krakowskiej medycyny
Z końcem  2009r. ukazała się na-
kładem Oficyny Wydawniczej 
Anabasis interesująca książka au-
torstwa Katarzyny Siwiec, Mie-
czysława Czumy i Leszka Mazana 
przy współpracy autorskiej i kon-
sultacji naukowej prof. dr hab. Mi-
chała Rożka pod niezwykłym tytu-
łem  Madame, wkładamy dziecko 
z powrotem! To historia krakow-
skiej medycyny podana w sposób 
atrakcyjny, przystępny, pełna nie-

znanych faktów z przeszłości Krakowa i środowiska lekar-
skiego, różnych przypadków medycznych: tajemniczych, 
śmiesznych, sensacyjnych i tragicznych, uzupełniona aneg-
dotami, opowiedzianymi dowcipnie, a jednocześnie z pełną 
elegancją.  Autorzy przy pomocy krakowskich luminarzy 
medycyny (wśród których jest także działacz naszego Sto-
warzyszenia dr Zbylut Twardowski), wdarli się w tajemni-
czy świat medycznych terminów, skomplikowanych przy-
padków i wynalazków medycznych na skalę światową, 
które zrodziły się w Krakowie. Pokazali wiele postaci ze 
świata lekarskiego ich karierę zawodową i pozazawodowe 
zainteresowania literaturą (Tadeusz Boy-Żeleński) muzyką, 
dziełami sztuki, kolekcjonerstwem, sportem (dr Władysław 
Krupa)  i polityką (dr Józef Dietl) .

Książka zaczyna się od tajemniczej śmierci legendarnego 
założyciela Krakowa Krakusa, który został prawdopodobnie 
otruty. Dowiadujemy się co jedli nasi władcy mieszkającym 
na Wawelu, jakie choroby ich nękały, czym się leczyli i na 
co umierali. Czytamy o epidemiach grasujących w Krakowie 
na przestrzeni wieków, wstydliwych chorobach, pierwszych 
przytułkach, szpitalach dla psychicznie chorych, o sprawie 
śmierci w letargu ks. Piotra Skargi, o dziwnych sposobach 
leczenia, pierwszych przeszczepach skóry, o lekarzach mor-
dercach, lekarzach-wampirach, o astrologach, mistrzach bia-
łej i czarnej magii, o alchemikach, cudotwórcach, wizjone-
rach, o piciu moczu, o kołtunach, o uwięzionej zakonnicy 
Barbarze Ubryk.  Jak widać tematów powiązanych z krakow-
ską medycyną jest tak wiele, że trudno je choćby w części 
wymienić.

W książce natrafiliśmy na interesujące bochniana.   Naj-
pierw dowiadujemy się, że dr Józef Dietl, późniejszy rek-
tor Uniwersytetu Jagiellońskiego, poseł na Sejm Galicyjski 
i do austriackiej Rady Państwa, pierwszy prezydent Krako-
wa doby galicyjskiej miał w 1829 roku propozycję pracy 
w Bochni. Leczył w tym czasie dotkniętego częściowym 
paraliżem ciała prymasa Królestwa Polskiego, arcybiskupa 
warszawskiego Jana Pawła Woronicza. Lukratywna posada 
(15 dukatów miesięcznie), bezpłatne mieszkanie i utrzyma-
nie skłoniły go do rezygnacji z planowanego małżeństwa 
i posady lekarza w Bochni.

Gwiazdą europejskiej medycyny sądowej – jak czyta-
my – był krakowski lekarz prof. dr med. Jan Stanisław Ol-
brycht. Należy dodać, że był on absolwentem Gimnazjum 
im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni, a z końcem lat 
30-tych członkiem-założycielem Oddziału Krakowskie-
go Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bo-
cheńskiej.  Jako młody absolwent Wydziału Lekarskiego, 
czytamy w książce był jednym z lekarzy Twierdzy Kraków 
(Festung Krakau) w czasie I  wojny światowej. Zapamiętał 
meldunek, jaki złożył mu austriacki szef izby chorych: Mel-
duję posłusznie, wszyscy chorzy zdrowi, z wyjątkiem tego 
symulanta pod oknem, który dziś w nocy zmarł. (s. 348). 
W latach 30-tych XX w. dochodzi do konfliktu pomiędzy 
genialnym mistrzem prof. Wachholzem i genialnym jego 
uczniem prof. Olbrychtem, który zamierza odejść  na ka-
tedrę Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Ostatecz-
nie zostaje w Krakowie, a Uniwersytet Jagielloński zakłada 
specjalnie dla niego (ad personam) drugą Katedrę Medycy-
ny Sądowej i w ten sposób Kraków staje się obok Moskwy 
drugim miastem na świecie, w którym są dwie Katedry Me-
dycyny Sądowej. Dopiero po przejściu prof. Wachcholza na 
emeryturę (1933), ten stan ulega zmianie, a kierownikiem 
nowego Zakładu Medycyny Sądowej zostaje prof. Jan Ol-
brycht. Rychło też – piszą autorzy książki – wzniesie się na 
absolutne wyżyny w swojej specjalności, pozostając wier-
nym zasadzie, że medycyna sądowa stanowi pomost łączący 
nauki przyrodniczo-lekarskie z naukami humanistycznymi, 
a w szczególności z nauką prawa (s. 366-367). 

W czasie Sonderaktion  Krakau prof. Olbrycht zgłasza 
się Władz Policyjnych Krakowa. Przekonuje je, aby mógł 
być dołączony do aresztowanych kolegów. Otrzymuje jed-
nak polecenie kierowania Zakładem Medycyny Sądowej 
i wykonywania obowiązków biegłego przed niemieckim 
sądem specjalnym i sądami polskimi. Dzięki temu Olbrycht 
ma prawo wstępu do więzienia Montelupich i więzienia 
św. Michała. Nowy kierownik Zakładu Medycyny Sądo-
wej znany gestapowiec Werner Beck, psychopata, gorliwy 
sługus Hitlera wysyłający swoim przyjaciołom w Rzeszy 
popielniczki z ludzkich czaszek i piszczeli spreparowanych 
w Zakładzie nienawidzi prof. Olbrychta i nie potrafi tego 
ukryć. W paroksyzmie nienawiści strzela do profesora, ale 
chybia. (s. 420)

30 czerwca 1942 r. Gestapo aresztuje prof. J. Olbrych-
ta, który (za zgodą Polski Podziemnej pracuje w krakow-
skim  Zakładzie Ekspertyz Sądowych) za odmowę podpi-
sania fałszywego orzeczenia z przeprowadzonej przez dr 
Becka sekcji zwłok ofiar niemieckiej policji politycznej. 
Beck faktycznie, mordując ludzi, przeprowadza ekspery-
menty medyczne, których celem jest określanie szybkości 
zanikania cech życiowych. 13 lipca prof. Olbrycht zostaje 
wywieziony do KL Auschwitz-Birkenau z sygn. RU (Ruck-
kehr unerwunscht - powrót niewskazany) oraz NN (Nacht 
Und Nebel – powinien zniknąć bez śladu). Prof. Olbrycht 
na terenie obozu prowadzi aptekę w bloku 28 i na polece-
nie lekarzy niemieckich przeprowadza sekcje zwłok mor-
dowanych przez nich – głównie przez pielęgniarza Klehra 
więźniów (w książce błędnie napisano dr Klehra, zamiast 
dr Kremera,  Klehr był pielęgniarzem, który uśmiercał wy-
branych do eksperymentów więźniów zastrzykiem fenolu 
a prof. dr Johann Kremer przeprowadzał na zwłokach eks-
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perymenty medyczne – zob. ,,Wiadomości Bocheńskie” nr 
1 (76) 2008 -  www.bochniacy.pl). Na stronie 425 i 426 
omawianej książki opisany jest przypadek wykonania przez 
prof. Olbrychta sekcji zwłok niemieckiego konfidenta 
uśmierconego przez polskiego więźnia - sanitariusza. Niem-
cy nie wierzą w zawał serca, nie spuszczają oka z ruchów rąk 
profesora, ale Olbrycht myli ich czujności i własnoręcznie 
wykonuje na sercu denata ślady wskazujące na przebyty za-
wał serca (s.426). Prof. Olbrycht był świadkiem na procesie 
załogi KL Auschwitz-Birkenau w Krakowie w 1947 r. i  wy-
dawał opinię na temat systemu głodzenia więźniów w obo-
zie (s. 445) – por. „Wiadomości Bocheńskie” nr 2-3 (77-78) 
2008  w 5-częściowym cyklu artykułów „Proces załogi KL 
Auschwitz-Birkenau w Krakowie w 1947”.(nr 76/2008 – nr 
82/2009)

Na tej samej stronie pod datą 28 stycznia 1948 jest cieka-
wy tekst zatytułowany : Prawa noga Oberaufseherin Mandel  
uzupełniony fotografią tej zbrodniarki hitlerowskiej, infor-
mujący, że na jej zwłokach studenci  medycyny wykonywali 
ćwiczenia anatomiczne (relacja prof. med. Zdzisława Marka), 
a  zwłoki członków załogi oświęcimskiej straconych w stycz-
niu 1948 r. służyły studentom  do ćwiczeń anatomicznych 
przez wiele jeszcze lat. Nie myliliśmy się zatem,  analizując 
relację studenta z tamtych lat - dr Jerzego Ludwikowskiego 
mieszkającego w Wiśniczu, który zdawał egzamin z anato-
mii na jej zwłokach w 1949 r. (Wiadomości Bocheńskie nr 
80/2009 s.20-21 – www.bochniacy.pl).

Autorzy książki piszą jeszcze o tym, że prof. Jan Ol-
brycht badał w 1949 roku szczątki królowej Jadwigi. Na 
podstawie jej szkieletu stwierdził, że była wysoką, urodziwą 
ciemną blondynką i że zmarła w wieku 28 lub 30 lat. Są tak-
że inne przykłady sekcji dokonywanych przez prof. Jana S. 
Olbrychta.  Nie ma niestety informacji o sekcji kawałka mię-
sa zakwestionowanego na rynku kleparskim w 1947. Prof. 

Olbrycht stwierdził, że jest to ludzkie mięso, które miało być 
wprowadzone do nielegalnego obrotu spożywczego (handel 
ludzkim mięsem w Krakowie). Protokół z tej sekcji znajdu-
je się w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie przy ul. 
Grzegórzeckiej. W podziemiach tego budynku znajduje się 
drugie - najstarsze po wiedeńskim - Muzeum Medycyny Są-
dowej utworzone przez prof. Leona Wachholza.

W omawianej książce jest jeszcze krótka informacja o nie-
zwykle barwnej postaci, światowej sławie farmaceucie prof. 
dr Marku Gattym-Kostyalu, który po 1956 r. był prezesem 
Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Bochniaków i Mi-
łośników Ziemi Bocheńskiej i obszerniejsza o znanym leka-
rzu bocheńskim pulmonologu dr Władysławie Krupie, który 
był piłkarzem krakowskiej „Wisły” na pozycji pomocnika, 
a w 1935 r. posłem na Sejm. Do tej informacji zaopatrzonej 
fotografią możemy dodać, że w sezonie 1923/24 gazety za-
chwycały się grą wysokiego (182 cm. wzrostu), rosłego (74 
kg wagi), niezwykle szybkiego, wytrzymałego i skocznego 
zawodnika obdarzonego doskonałą techniką. Obok nazwiska 
Kuchara z Lwowskiej „Pogoni”, Reymana z „Wisły” i Ka-
łuży z „Cracovii” entuzjastycznie pisały o grze pomocnika 
„Wisły”, który mimo studiów na UJ w Collegium Medicum 
ma czas na treningi i grę. Był w polskiej drużynie olimpij-
skiej na VIII Olimpiadę w Paryżu w 1924 r. Piękną kartę za-
pisał dr Krupa w czasie hitlerowskiej okupacji w Bochni. We 
wrześniu 39 r. przy pomocy drużyn PCK organizował akcję 
ratunkową, od 1940 r. był szefem RGO w Bochni, a jedno-
cześnie związany z ZWZ-AK Obwód „Wieloryb” (utworzył 
szpital polowy 12 pp AK w lesie w Lipnicy). Ratował mło-
dych ludzi przed wywózką na roboty przymusowe, ratował 
Żydów, a po wojnie uratował przed aresztowaniem ukry-
wającą się w Bochni żonę słynnego „Ognia”. Był znanym 
w Bochni kolekcjonerem dzieł sztuki.

Stanisław Kobiela

Na te i podobne pytania można było znaleźć odpowiedź 
w czasie spotkania poświęconego zagadnieniom lotniczym, 
które miało miejsce 20 listopada 2009 roku w Domu Boch-
niaków. Dzięki życzliwości i zaangażowaniu Pana Jarosława 
Kucybały, w siedzibie Stowarzyszenia Bochniaków i Miłoś-
ników Ziemi Bocheńskiej zorganizowane zostało spotkanie 
z bocheńskimi spotterami w osobach: Mirosława Zagórskiego, 
Dominika Świegody i Wiesława Świątka, którzy zaprezento-
wali sprzęt służący do obserwacji i fotografowania samolotów 
oraz wystawę wykonanych przez nich fotografii samolotów 
pasażerskich lecących na wysokościach przelotowych. 

Kim jest spotter? Najprościej mówiąc, jest to osoba zaj-
mująca się obserwacją, a nierzadko także fotografowaniem 

Niebo nad nami… ileż to razy spoglądaliśmy w górę na poprzecinany smugami błękit albo poszukując wzrokiem „buczącego” 
głośno samolotu. Może czasem zastanawialiśmy się skąd nadlatuje czy dokąd zmierza, może przypominaliśmy sobie wówczas na-
sze własne podniebne wojaże, a może po prostu intrygowało nas jak to jest możliwe, że ważąca kilkaset ton metalowa konstruk-
cja, jest w stanie oderwać się od ziemi i bezpiecznie przetransportować w najodleglejsze zakątki ziemi kilkuset pasażerów? 

Wiesław Świątek

Bochnia na lotniczym szlaku? 

samolotów latających kilka lub kilkanaście kilometrów ponad 
naszymi głowami. Hobby to jest najprawdopodobniej tak stare 
jak samo lotnictwo, bo od  początków awiacji istniały oso-
by, które czy to przy pomocy pióra i kartki papieru, czy też 
wykorzystując dobrodziejstwa fotografii, przekazywały opinii 
publicznej i dokumentowały ważne wydarzenia w dziejach 
szybko rozwijającego się lotnictwa. Wraz z upływem czasu 
i rosnącą liczbą różnorakich modeli samolotów i powstających 
linii lotniczych, pasjonaci lotnictwa fotografowali przylatujące 
na lotniska maszyny, „polując” szczególnie na nowe czy niety-
powe malowania samolotów znanych linii lotniczych, bądź na 
nowe modele statków powietrznych albo rzadko pojawiające 
się w danym rejonie. Jedną z „gałęzi” spottingu -  w odróż-
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nieniu od oglądania samolotów na lotniskach -  jest obserwo-
wanie i  fotografowanie samolotów lecących na wysokościach 
przelotowych (czyli na wysokości ok. 8-12 km, z prędkościami 
rzędu 800-900 km/h). Dysponując lornetką albo lunetą i odro-
biną wprawy można rozpoznać linię lotniczą na podstawie ma-
lowania, a nierzadko także model samolotu, gdyż praktycznie 
każdy ma jakąś charakterystyczną dla siebie cechę. Dociekliwi 
potrafią uzyskać dużo więcej informacji, korzystając z różnych 
internetowych baz danych, gdzie znając na przykład znaki re-
jestracyjne konkretnego samolotu, można w ciągu kilkunastu 
sekund poznać jego bieżącą destynację, godziny startu i lądo-
wania, czy trasy jakie obsługiwał w przeciągu ostatnich kilku-
dziesięciu dni. Nieocenioną pomocą są także strony internetowe 
z „wirtualnymi radarami”, dzięki którym można na bieżąco śle-
dzić ruch samolotów pasażerskich m.in. nad Polską, Czechami, 
Słowacją, Skandynawią, Belgią czy Holandią. Swoje dokonania 
fotograficzne miłośnicy lotnictwa prezentują najczęściej na fo-
rach internetowych, których duża ilość pozwala na swobodny 
wybór czegoś dla siebie, a służą one także wymianie informacji 
i wzajemnej pomocy w rozwijaniu pasji. To właśnie od zapo-
znania się z informacjami na forum dotyczącym lotnictwa, naj-
łatwiej zacząć i złapać spotterskiego bakcyla.

Do rozpoczęcia przygody z obserwowaniem samolotów 
na początek wystarczy średniej klasy lornetka lub luneta, tro-
chę zapału, wolny czas i  przede wszystkim pogodne błękit-
ne niebo, bo tylko wówczas będzie można podziwiać statki 
powietrzne w całej okazałości. A jest co podziwiać ponieważ 
nad Bochnią i w jej okolicach przebiegają ważne drogi lotni-
cze, po których poruszają się samoloty lecące z Azji, Australii 
czy Półwyspu Arabskiego do najważniejszych europejskich 
portów lotniczych, m.in. do Frankfurtu nad Menem, Paryża, 
Londynu, Amsterdamu, a od czasu do czasu pojawiają się 
również samoloty lecące zza oceanu: Nowego Jorku, Atlanty 
czy Chicago. Na podniebnych trasach można dostrzec różne-
go rodzaju maszyny pasażerskie, samoloty typu cargo (czyli 
transportowe), a czasem nawet małe prywatne odrzutowce, 
których z roku na rok przybywa na naszym niebie. Najwięcej 
samolotów można zaobserwować latem, kiedy już od godziny 
4 rano na niebie pojawiają się największe maszyny takie jak 

Boeing 747 (popularny JumboJet), Airbus A380 (największy 
pasażerski samolot świata), smukłe Boeingi 777, czy równie 
piękne Airbusy A340 Zaprezentowana na spotkaniu mnogość 
linii lotniczych, które częściej lub rzadziej pojawiają się na 
bocheńskim niebie jest zdumiewająca, a jako przykład niech 
posłuży fakt sfotografowania przez Mirka Zagórskiego 154 
różnych linii lotniczych w ciągu zaledwie 14 miesięcy. Jeżeli 
sama obserwacja to dla nas zbyt mało, zawsze można pójść 
o krok dalej i zacząć fotografować przelatujące samoloty. Na 
początek wystarczy zwykła kompaktowa „cyfrówka”, którą 
wedle przysłowia „potrzeba jest matką wynalazków” trzeba 
przystawić lub przymocować do okularu lornetki czy lunety 
i próbować uchwycić przelatujące maszyny. Za stosunkowo 
niewielkie pieniądze można czasem na aukcjach interneto-
wych kupić używane lunety, teleskopy, czy nieco bardziej 
zaawansowane lustrzanki cyfrowe (najlepiej oczywiście od 
spotterów wymieniających sprzęt na lepszy) i w ten sposób 
skompletować zestaw do fotografii dający dużo większe pole 
manewru i pozwalający na uchwycenie takich szczegółów jak 
chociażby rejestracja samolotu, czy małe napisy na jego kad-
łubie. Jak w każdej profesji także w fotografowaniu samolo-
tów na wysokościach przelotowych wymagana jest odrobina 
wprawy, ale posiadając aparat cyfrowy można „pstrykać” do 
woli nie martwiąc się o koszty, jak to jest w przypadku foto-
grafii analogowej i podnosić swoje umiejętności w tej dziedzi-
nie fotografii.

Trzy godziny spotkania u Bochniaków upłynęły w sym-
patycznej atmosferze, pojawiały się fachowe pytania dotyczą-
ce samolotów, linii lotniczych czy sposobów fotografowania. 
Licznie zgromadzona w czasie prelekcji i wystawy publicz-
ność była bardzo zainteresowana omawianymi tematami, 
a przede wszystkim prezentowanym sprzętem i możliwoś-
ciami jakie spotterom daje dziś internet. Spotkanie pokazało 
także, że wśród nas jest wielu pasjonatów lotnictwa, a pasję 
tę w postaci spottingu można rozwijać przy odrobinie chęci 
i niewielkich nakładach finansowych. 

Fotografie pana Mirosława Zagórskiego 
z wystawy prezentujemy na stronie 52  

24 czerwca 2009 roku na zaproszenie pani Jadwigi Dudo-
wej kierowniczki Działu Regionalnego Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Wieliczce i zarazem prezesa Stowarzy-
szenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”.  pojechałam do siostrzanego 
miasta na 138 spotkanie z cyklu „Wieliczka – Wieliczanie”.

 Spotkanie odbyło się jak zawsze w monumentalnej sali 
„Magistrat” neogotyckiego budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Wieliczka. Znalazłam tu już sporą grupę, przeważnie starszych 
osób, amatorów spotkań „Wieliczka – Wieliczanie”. - Wytrwa-
li otrzymują pamiątkowe dyplomy. Było jeszcze trochę czasu, 
więc z przyjemnością oglądnęłam malowane w akwareli dworki 
z okolic Wieliczki, m.in. dwór w Niegowici, Wiatowicach, dwór 
Żeleńskich w Grodkowicach... 18 prac Henryka Kozubskiego, se-
niora Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” oraz członka 
Artklubu, dodajmy – rodzinnie związanego również z Bochnią. 

Malował od lat młodzieńczych, obecnie to jego główna pasja. 
Pod koniec spotkania wyświetlono film o autorze obrazów, na-
kręcony przez TV Kraków i pokazany w lipcu b.r.  w telewizji. 
W tle głównego planu filmowego widoczne było mieszkanie ar-
tysty o niemal antykwarycznym wystroju; stylowe meble, obrazy, 
pamiątki – niemi świadkowie życia rodziny i dowody pietyzmu 
dla przeszłości.

Spotkanie rozpoczęło się mini koncertem fortepianowym 
w wykonaniu Kasi Gabryś z kl. III Szkoły Muzycznej w Wielicz-
ce. Głównymi kreatorami spotkania byli jednak państwo Włodko-
wie, rodzeństwo: profesor Jan Marian Włodek, biolog, pracownik 
naukowy PAN, badacz rodowej historii i profesor Zofia Włodek, 
filozof, pracownik naukowy KUL.  Na zaproszenie organizatorki 
spotkań pani J. Dudowej, współcześni przedstawiciele ziemiań-
sko – inteligenckiej rodziny Włodków, znanej również w Bochni, 

Ewelina Mroczek

Z życia ,,Klubu Przyjaciół Wieliczki”
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wystąpili z dwoma odczytami na temat „Ród Włodków i jego 
zasługi dla Wieliczki i okolicy”.

Trzeci prelegent mgr Marcin Chorązki z IPN w Krakowie 
rozprawą „Rodzina Włodków z Dąbrowicy w materiałach repre-
sji PRL” wprowadził słuchaczy w problem tzw. parcelacji mająt-
ków obszarniczych i stosunku władz do polskiego ziemiaństwa 
po 1945 roku. Zabierają głos – starsi państwo, mimo dystansu do 
tematu i skromności, podane przez nich fakty świadczą o znaczą-
cej społecznie roli tej rodziny i wybitnych osobowościach w jej 
genealogii. Po wysłuchaniu wystąpień, konkluduję sobie; pozycję 
rodu budowały i podtrzymywały jednostki wytrwałe, zaradne, do-
brze wykształcone – preferowano prawo, z talentami organizator-
skimi oraz silnym instynktem społecznym i patriotycznym. Do 
znacznej majętności doszli dzięki sprawowanym urzędom, inicja-
tywie gospodarczej i rodzinnym związkom. Losy historyczne po 
II wojnie światowej pozbawiły ich materialnego statusu ziemiań-
stwa lecz nie inteligenckiej proweniencji. Dzisiaj wielu członków 
Rodu należy do intelektualnej elity naszego społeczeństwa. Dla 
ilustracji kilka słów ad personam – nie wyczerpując ani genealo-
gii ani zasług przedstawionych tu postaci. Ród Włodków herbu 
Sulima wywodzi się z Podlasia, tradycją sięga 1526 r. Z Wielicz-
ką i Bochnią związali się w XIX wieku. Walenty Faustyn Włodek 
absolwent UJ, prawnik, jako prezydent Wieliczki (1812 – 1838) 
dał początek zdrojowo – leczniczej działalności w mieście, two-
rząc Zakład Zdrojowy, Łazienki, Ogród Miejski, wybudował też 
Magistrat (tak nazywano wówczas siedzibę władz miejskich) 
dwukrotnie później przebudowywany - „Krajowi i miastu dobrze 
zasłużonemu...” napisano o Nim na wspomnianej tablicy epitafij-
nej w kościele św Klemensa. Walenty Faustyn stworzył podstawy 
majątkowej świetności rodziny, natomiast właścicielami bogatego 
kilkusethektarowego majątku w Dąbrowicy k. Bochni zostali 
dzięki małżeństwu Romana Włodka (s. Walentego) z Emilią 
Szuyską. Roman w dobie autonomii pełnił w Bochni funkcję 
marszałka i posłował do austriackiej Rady Państwa. Jego syn 
Zdzisław Roman też zajmował się działalnością samorządową. 
Będąc marszałkiem bocheńskim (społeczny prezes Rady Po-
wiatowej) wybudował Dom Kasy Powiatowej (obecnie gmach 
Starostwa Powiatowego) o czym można przeczytać na tablicy 
upamiętniającej Zdzisława Włodka, umieszczonej w westybu-
lu budynku. Jego imię nosi jedna z ulic Bochni.

Patriotycznej tradycji mocny początek dał wspomniany 
już Roman Włodek, zaangażowany w konspiracje galicyj-
skie współorganizował z Edwardem Dembowskim powstanie 
krakowskie 1846r. Uczestniczyli Włodkowie w powstaniach 
narodowych, w Legionach Polskich, w Armii Krajowej, nie 
ominęły rodziny tragedie wpisane w narodowy dramat oku-
pacji hitlerowskiej; Roman Ludwik był więźniem kacetów 
Auschwitz-Birkenau,  Gross Rosen, Bergen Belsen; Jan Zdzi-
sław, profesor UJ, ofiarą „Sonderkartion Krakaű 6 XI 1939r., 
więzień kl Sachsenhausen, po opuszczeniu obozu w 1940 roku 
niebawem zmarł.

Postacią z niezwykle rozległym horyzontem umysłowym, 
silną osobowością i oddaniem dobrym sprawom była – Zofia 
Włodkowa z Dąbrowicy, z domu Göetz (1890 – 1981), córka 
senatora II Rzeczypospolitej właściciela browaru w Okocimiu, 
żona Jana Zdzisława. Doktor filozofii, dokonała pierwszego 
przekładu na język polski z łaciny dzieła św. Tomasza z Akwi-
nu „Summa Contra Gentiles” (Ks. 1-4). Zofia o zdecydowanie 
pozytywistycznej postawie, aktywna w krakowskich organiza-
cjach katolickich (Sodalicja Mariańska, Akcja Katolicka) pro-

wadziła szeroko akcje odczytowe i publicystyczne dla różnych 
środowisk. Na potrzeby tej pracy zainstalowała drukarnie we 
własnym domu w Krakowie. Nie wyczerpana w działaniach 
charytatywnych współpracowała z ks. Adamem Stefanem 
Sapiehą. Przyświecała jej zasada „dzielić się i służyć”. Przed 
1939r. zainicjowała wysyłkę paczek dla więźniów łagrów na 
wyspach Sołowieckich, a później dla obozów niemieckich. 
Jej domy w Krakowie i Dąbrowicy były schronieniem dla 
ukrywających się, przesiedlonych i uciekinierów, wspierała 
żywnością oddziały AK, przewoziła tajną pocztę. Po wojnie 
wyrzucona z Dąbrowicy zarabiała na życie m.in. przekłada-
mi książek i artykułów z dziedziny filozofii – przetłumaczyła 
ponad 20 książek autorów XX wieku m.in. dzieło obecnego 
papieża Benedykta XVI „Wprowadzenie w Chrześcijaństwo”, 
a także kontynuowała pracę w organizacjach katolickich. 

Opowieść o matce, córka Zofia zakończyła refleksją „do 
końca myślała o innych”. Rodzina wniosła do Kurii Metro-
politarnej o wyniesienie Zofii Göetz – Włodkowej do godno-
ści Sługi Bożej – jako wzór do naśladowania. Czy znajdzie 
uznanie? Może nie odezwą się środowiska, które rozsądek 
nazywają konserwatyzmem, patriotyzm – nacjonalizmem, re-
ligijność i tradycję obskurantyzmem albo ciemnogrodem? Po 
krótkiej dyskusji - m.in. interesowano się wywłaszczeniem 
ziemian i parcelacją majątków w roku 1945 – Pan Profesor 
zaprezentował album pt. „Ziemianie – pomiędzy rzeczywi-
stością a wspomnieniem” (wyd. Znak, Kraków, 1998). Dwa 
egzemplarze Albumu ofiarował z dedykacją „w imieniu Od-
działu Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego” 
Towarzystwu Przyjaciół Bronowic oraz naszemu Stowarzysze-
niu. To cenny dar i niewątpliwie perełka wydawnicza. Album 
składa się z dwóch części; zbioru reprodukowanych, archiwal-
nych fotografii (dokumenty, obiekty i z życia sfer ziemiań-
skich), ułożonych i podpisanych przez Agatę Wolską (prac. 
Muzeum Historii Fotografii w Krakowie) oraz „Wstępu” na-
pisanego niczym wspomnienie dobrego dzieciństwa przez Ta-
deusza Chrzanowskiego. Autor zawarł w nim opis zwyczajów 
domowych, rodzinnych, stylu życia, pracy i zajęć polskiego 
ziemiaństwa. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że są one czy-
telnikowi bliskie i tożsame, bez względu na przynależność do 
owej „Kasty” czy jej brak. Po prostu są polskie. Tradycyjne 
wspólne zdjęcie uczestników spotkania nr 138 pod napisem 
Wieliczka – Wieliczanie będzie miłym jego wspomnieniem. 
Chociaż nie tylko - spotkania owocują Zeszytami w ramach 
Biblioteczki Wielickiej. Do dzisiaj wydrukowano 83 Zeszyty. 
Zawierają opisy spotkań i przedruk wygłoszonych odczytów 
i wykładów. Zeszyty są ważnym uszczegółowiającym  suple-
mentem do niepozbawionej białych plam monografii „Wie-
liczka, Dzieje Miasta do roku 1980”, wyd. 1990. 

Ze Stowarzyszeniem „Klub Przyjaciół Wieliczki” utrzy-
mujemy żywe kontakty. Inicjowane są różne formy współ-
działania, m.in. coroczne rozgrywki szachowe w Wieliczce, 
wystawy malarstwa Wieliczan w Domu Bochniaków. 

Relacją ze 138 spotkania z cyklu „Wieliczka – Wielicza-
nie” chcieliśmy oddać klimaty i przybliżyć naszym czytelni-
kom treść i formy pracy zaprzyjaźnionego z Bochnią Stowa-
rzyszenia, a także zwrócić uwagę na interesujący temat spot-
kania o znanej na Ziemi Bocheńskiej Rodzinie. Dane o Spot-
kaniach można otrzymać tel. 0 12 288 23 44, fax 012 288 23 
44, e-mail jadwigaduda@poczta.fm    

Ewelina Mroczek
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KRONIKA
MUZEUM IM. ST. FISCHERA

Czwartkowe Spotkania Muzealne

16 listopada dr Cecylia Kuta , pracownik na-
ukowy IPN zaprezentowała temat Między kom-
promisem a uległością- organizacje katolików 
świeckich w Polsce doby poststalinowskiej. 

Była ona pracownikiem Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Bochni i współpracowała wówczas z Muzeum 
prowadząc  od roku 2000 razem z dyrektorem Janem Flaszą 
Krąg Mlodych Miłosników Starej Bochni.Od kilku lat pra-
cuje w IPN- Oddział w Krakowie. Jest autorką  „Działacze” 
i „Pismaki”. Aparat bezpieczeństwa wobec katolików świeckich 
w Krakowie w latach 1957-1989

3 grudnia  Józef Charkot pracownik Muzeum Żup Kra-
kowskich we Wieliczce wygłosił wykład  Wiek pary w kopalni 
bocheńskiej. Mówił o rewolucyjnej zmianie w technice eksplo-
atacji i transportu soli w XIX wieku. Powstałe w tym czasie 
wieże szybowe nad szybem Sutoris i Campi  i wysokie cegla-
ne kominy kotłowni są widoczne do tej pory w pejzażu miasta, 
a ostatnia parowa maszyna wyciągowa pracowała nad szybem 
Campi od 1909 roku nieprzerwanie do 1996 roku kiedy to za-
stąpiono ją windą elektryczną. Dziś ten cenny obiekt  techniki 
parowej można oglądać na nadszybiu Campi . Na zakończenie 
wykładu prezentowany był krótki film dokumentujący ostatnie 
chwile pracy tej maszyny parowej.

IX Bocheński Dzień Świętego Mikołaja miał szczególnie 
obfity program. Rozpoczął się wręczeniem dorocznego hono-
rowego wyróżnienia  „benefactor  musei 2009”,  który w tym 
roku przyznane zostało firmie Stalprodukt. Firma ta wielokrot-
nie sponsorowała działalność muzeum,  dofinansowując mu-
zealne wydawnictwa, koncerty i wystawy. Następnie dyrektor 
Muzeum przedstawił Opowieść o dobrych ludziach w dziejach 
Bochni. Spotkanie uświetnił koncert Teatru Jednego Rapsoda 
– niedokończony recital jubileuszowy Janusza Grzesza.

Po koncercie pojawił się oczekiwany św. Mikołaj. Goście 
obdarowani zostali piernikami przygotowanymi przez Urząd 
Miejski w Bochni i dzwoneczkami wykonanymi przez uczniów 
Liceum Plastycznego w Nowym Wisniczu.

70 rocznica zbrodni hitlerowskiej na Uzborni z 18 grud-
nia 1939 roku. W tym roku ta smutna rocznica obchodzona 
była szczególnie uroczyście w dniach 17-18 grudnia . Program 
uroczystości przygotował  Urząd Miasta. Jeden z punktów tego 
programu przygotowało Muzeum. Był  Czwartkowy Wieczór 
Pamięci  17 grudnia b.r. podczas którego prezes bocheńskiego 
oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK  inż. Zbigniew 
Siudak wygłosił odczyt Uzbornia 18 XII 1939 – odwet na Boch-
ni. Po wykładzie wyświetlany był film dokumentalny „Album” 
zrealizowany przez TP w 1978 roku.

Muzealne Popołudnie z Wielką Orkiestrą Świątecznej 
Pomocy 10 grudnia b.r. miało w programie: 

- Koncert kolęd w wykonaniu Bocheńskiego Chóru Kame-
ralnego Salt Singers pod dyrekcja Macieja Kozłowskiego

- Mini- aukcja przedmiotów rozmaitych ofiarowanych przez 
Warsztat terapii Zajęciowej w Proszówkach

- Wystawa fotografii sześciu fotografików: Katarzyny Bu-
dzyn, Pauliny Korbut, Danuty Słowik, Łukasza Koniecznego. 
Grzegorza Stodolnego, Tomasza Świerszcza.

MUZEUM MOTYLI ARTHROPODA

Muzeum Motyli Arthropoda otwarte zosta-
ło 12 września 2009 roku. Cieszy się dużym 
zainteresowaniem zwiedzających, szczególnie 
młodzieży szkolnej dla której wizyta to unikalna 

lekcja o stawonogach na przykładzie prawdziwych okazów. To 
nowe muzeum odwiedzają  zarówno grupy wycieczkowe jak 
i również turyści przyjeżdżający do Bochni.  Ostatnio utwo-
rzona została strona internetowa www.muzeummotyli.com  na 
której mogą państwo znaleźć podstawowe wiadomości o mu-
zeum oraz galerie zdjęć skrzydeł motyli w powiększeniu.

 Ekspozycja stale jest powiększana  o nowe eksponaty 
tematyczne m.in. Myrmolice z rodziny Biegaczowate (Ca-
rabidae) jednego z  największych afrykański chrząszczy 
Goliatus Regius Klug żyjącymi w baobabach . Muzeum to 
uczta dla oka,  kuszące feerią barw i kształtów stworzonych 
przez naturę.

PIOSENKI LEGIONOWE W DOMU BOCHNIAKÓW

18 listopada odbył się w Domu Bochniaków koncert pieśni 
i piosenek legionowych w którym uczestniczył Chór „Adora-
mus” działający przy Parafii w Chełmie pod kierunkiem pani 
Krystyny Dziurdzi i nasz zespół wokalny Bochniaków pod 
kierunkiem kol. Stanisława Domańskiego. Spotkanie miało 
charakter wspólnego śpiewania pieśni i piosenek legionowych 
przez wszystkich uczestników koncertu. Stowarzyszenie wy-
drukowało jak zwykle kilkadziesiąt śpiewników. Następnie 
odbyła się wspólna biesiada, a panie z Chóru „Adoramus” za-
prezentowały najwyższe umiejętności kulinarne. W spotkaniu 
uczestniczył Proboszcz Parafii w Chełmie ks Marek Krupa 
i pani Emilia Leo dyrektor Zespołu Szkół w Siedlcu.

BLIŻEJ NIEBA-BOCHNIA NA LOTNICZYM SZLAKU

Tak zatytułowane zostało spotkanie, które odbyło się 20 
listopada w „Domu Bochniaków” z inicjatywy naszej sekcji 
Bocheńskiego Towarzystwa Historii Militarnej. W spotkaniu 
z trzema bocheńskimi spotterami (osobami zajmującymi się 
obserwacją i fotografowaniem samolotów przelatujących na 
wysokości 12-30 km. Nad naszymi głowami) panami Mirosła-
wem Zagórskim, Wiesławem Świątkiem i Dominikiem Świe-
godą otrzymaliśmy pełne kompendium wiedzy o samolotach 
latających nad Bochnią, o rozkładzie lotów z minutową do-
kładnością i sposobie i pasji fotografowania samolotów latają-
cych na tak dużych wysokościach. Na elektronicznym sprzęcie 
pokazano fazy lotu, interesujące  szczegóły i mapy. Spotkaniu 
towarzyszyła wystawa kolorowych fotografii najwyższej jako-
ści. Zob. artykuł pana Wiesława Świątka. 

BRYDŻ SPORTOWY U BOCHNIAKÓW

W dniu 5 grudnia b.r. odbył się kolejny III- Barbórko-
wy Turniej Brydża Sportowego o Puchar Burmistrza Miasta 
Bochni. Został zorganizowany przez Sekcję brydżową Sto-
warzyszenia Bochniaków przy finansowym wsparciu i dota-
cji z Urzędu Miasta.  Miejscem turnieju był tym razem  Dom 
Pielgrzyma- Bursa przy ul. Stasiaka  w Bochni.  Turniej otwo-
rzył Bogdan Kosturkiewicz burmistrz Miasta Bochni, życząc 
w swoim wystąpieniu uczestnikom sukcesów i sportowej ry-
walizacji.  W rozgrywkach wzięło udział 16 par z Krakowa, 
Wieliczki, Tarnowa, Bochni, Wiśnicza, Lipnicy Murowanej.  
Sukces w tym turnieju odniosły następujące duety:  
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1 miejsce Jarosław Jurkiewicz – Maciej Rodzaj  Tarnów   
59.05 %. 2 miejsce Aleksandra Krakowska – Waldemar Kra-
kowski  N. Wiśnicz  55.48%. 3 miejsce Magdalena Madej – 
Olga Długosz,  Tarnów  54.76%. Najlepszą wyróżnioną parą 
powiatu bocheńskiego okazała się para Wacław Wyżga – Bro-
nisław Mucha z Lipnicy, która zajęła w klasyfikacji czwarte 
miejsce. Powyższe duety zostały uhonorowane stylizowanymi 
statuetkami, które wręczyli Stanisław Kobiela prezes ZG Sto-
warzyszenia Bochniaków oraz Ewelina Mroczek V-ce prezes. 

Wydział Urzędu Miasta w Bochni przekazał ponadto dla 
uczestników turnieju ciekawe materiały promocyjne miasta i re-
gionu. Nad właściwym przebiegiem rozgrywek czuwał  kwali-
fikowany sędzia TZBS Mariusz Kita. 

Organizacyjną częścią turnieju  zajmowali się członkowie 
sekcji brydżowej Stowarzyszenia Jan Paluch i Stanisław Majta. 
Duże podziękowania należą się Pani kierownik Bursy za udo-
stępnienie  sali  oraz przygotowanie dla uczestników barku ka-
wowego z przepysznymi ciastkowymi wypiekami. Uczestnicy 
turnieju podkreślali w swoich opiniach dobrą organizację im-
prezy oraz gościnność gospodarzy.

W pierwszej dekadzie stycznia br. dokonano w Domu Boch-
niaków podsumowania zakończonego turnieju długofalowego”O 
puchar Prezesa ZG  Stowarzyszenia Bochniaków i MZB”. Ro-
zegrano łącznie 40 spotkań w dwóch edycjach zimowo – wio-
sennej i jesiennej. W rozgrywkach uczestniczyło 36 zawodni-
ków m/in.z Bochni, Borówny, Drwini, Lipnicy, Limanowej, 
N.Wiśnicza i Tymbarku. W łącznej klasyfikacji  Turnieju uzy-
skano następujące wyniki; Zwyciężył  Wacław Wyżga- Borów-
na  uzyskując 258pkt. 

Dalsze miejsca zajęli w kolejności; 
2. Leszek Matusik  Drwinia  - 254pkt. 
3. Tadeusz Brzeski  Bochnia – 251pkt. 
4. Jerzy Bursztyn  Bochnia  -  224.5pkt. 
5. Józef Nastałek Tymbark   -  241pkt. 
6. Bronisław Mucha Lipnica Mur. – 232pkt.
7. Honoriusz Piech  Lipnica Mur. -   218pkt  
8. Andrzej Liwoch Bochnia  -  206.5pkt  
9. Wioletta Matusik   Drwinia - 203 pkt 
10. Jacek Piech  Lipnica Mur.      -   203pkt. 
Pierwsze trzy miejsca uhonorowano pucharami, które wrę-

czył prezes Stowarzyszenia Stanisław Kobiela w obecności V-
ce prezesa Jana Palucha – zarazem przewodniczącego Sekcji 
brydża sportowego Stowarzyszenia. Pozostałym zawodnikom 
wręczono nagrody książkowe. Prezes Stowarzyszenia S. Ko-
biela wyraził zadowolenie  z prężnie działającej sekcji, która 
pozwala zainteresowanym doskonalić umiejętności, realizować 
swoje pasje jak również promować Stowarzyszenie i ziemię bo-
cheńską poprzez  uczestnictwo w wielu turniejach, w których 
zawodnicy zrzeszeni w naszej sekcji zajmują  wysokie miejsca.

BOCHNIACY I WIELICZANIE

12 grudnia przyjechali do Bochni działacze Towarzystwa 
Miłośników Wieliczki z panią prezes Jadwigą Dudową i mło-
dzież szkolna. Zwiedzili cmentarz wojenny z czasów  I wojny 
światowej w Bochni przy ul. Orackiej, pomnik Czynu Legio-
nowego i Bazylikę p.w. św. Mikołaja  Informacji udzielał S. 
Kobiela prezes naszego Stowarzyszenia. Następnie w Domu 
Bochniaków odbyło się przy herbacie spotkanie obu stowarzy-
szeń, które przebiegło w miłej, serdecznej atmosferze przy wza-
jemnej wymianie wydawnictw i periodyków. Następnie goście 

pojechali do Łowczówka znanego z walk I Brygady Legionów 
Polskich w czasie I wojny światowej. 

ŚW. MIKOŁAJ NA BOCHEŃSKIM RYNKU

Biuro Inicjatyw Społecznych, które działa przy Starostwie 
Powiatowym w Bochni - panie Grażyna Adamiec i Dorota Kor-
ta ( które są także aktywnymi działaczami naszego Stowarzy-
szenia) zorganizowało w niedzielę 6 grudnia Święto Organiza-
cji Pozarządowych na bocheńskim rynku. Przybył św. Mikołaj, 
któremu burmistrz Bochni pan dr Bogdan Kosturkiewicz wrę-
czył klucze do miasta. Obecny był pan Tomasz Całka - wice-
starosta bocheński. Przyszło mnóstwo dzieci a także dorosłych. 
Przedstawiciele organizacji pozarządowych z Bochni, a także 
Brzeska mogli w krótkich wystąpieniach zaprezentować działal-
ność społeczną, a dzieci miały wiele atrakcyjnych zabaw i przy-
jemności przy dźwiękach zespołu wokalnego z Wiśnicza „Nie 
rzucajcie pomidorami” Na zakończenie imprezy św. Mikołaj 
wręczał dzieciom osobiście upominki . To był świetny pomysł 
organizatorów na pokazanie efektów pracy społecznej wielu or-
ganizacji pozarządowych w  atmosferze pełnej humoru, fantazji  
i dziecięcej radości. Znakomicie bawili się zarówno dorośli jak 
i dzieci. Mamy nadzieję, że w 2010 r. spotkamy się ponownie. 
Dziękujemy organizatorom.

Z okazji Święta Organizacji Pozarządowych Biuro sfinanso-
wało w ramach promocji wydanie ulotek reklamujących każdą 
z tych organizacji w tym także i nasze Stowarzyszenie.

 
DAWNY KOŚCIÓŁ KARMELITÓW BOSYCH W WIŚNICZU

Z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Wiśnicza przy po-
mocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego wydany został drukiem album autorstwa pana 
dr Piotra Szlezyngera p.t. Dawny Kościół Karmelitów Bosych 
w Wiśniczu”, w którym autor przedstawił historię kościoła, 
ufundowanego przez hetmana Stanisława Lubomirskiego jako 
votum za zwycięstwo pod Chocimem w 1621 r. zagadnienia 
konserwatorskie dotyczące jego ruin znajdujących się na te-
renie Zakładu Karnego w Wiśniczu i kilkadziesiąt fotografii 
z okresu jego świetności i z czasu jego rozebrania przez Niem-
ców w 1940 r. Znaczna część materiału z rozbiórki (marmur 
włoski) została wykorzystana przy budowie willi dla General-
nego Gubernatora dr Hansa Franka w Przegorzałach.

Najwyższy czas, aby odpowiednie władze zainteresowały 
się katastrofalnym stanem resztek ścian i zabytkowych stiu-
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ków, nad którymi wystarczy na razie wykonać stosowne za-
bezpieczenie. Mamy nadzieję, że wydany album, będący wy-
dawniczym rarytasem, uświadomi jak ważny zabytek można 
będzie choćby w części zabezpieczyć, a w przyszłości odbu-
dować. 15 grudnia Towarzystwo Miłośników Wiśnicza zorga-
nizowało w Domu Bochniaków” wieczór autorski, w czasie 
którego poruszono wiele interesujących tematów związanych 
z tym zabytkowym obiektem  i wydanym w październiku al-
bumem.

 
LISTY DO REDAKCJI

Pani Barbara Mazurkiewicz z Łodzi nadesłała do Redakcji  
„Wiadomości Bocheńskich”  krótkie wspomnienie o bracie 
swego dziadka ks. Andrzeju Musze, długoletnim proboszczu 
w Okulicach. Autorka jest córką żołnierza Legionów Polskich 
i potem Wojska Polskiego majora Zygmunta Muchy, o którym 
wielokrotnie pisaliśmy na łamach naszego pisma.

 Ks. Andrzej Mucha (1850 – 1938) urodził się w Kasince Ma-
łej w rodzinie Wojciecha i Rozalii z domu Szczepka, w dniu 26 li-
stopada 1850 roku. Początkowo uczył się w rodzinnej wiosce, póź-
niej w gimnazjum w Krakowie. Po maturze wstąpił do Seminarium 
Duchownego w Tarnowie, które ukończył w 1876 roku przyjmując 
święcenia kapłańskie z rąk bp. J.A. Pukalskiego.

Był następnie wikarym w parafiach: w Lanckoronie (1876 
- 1877) , w Żywcu (1877-1880),  w Nowym Targu, (1880  -
1881),  i w kościele katedralnym w Tarnowie (1881 – 1884). 
W 1884 roku został skierowany do pracy w Okulicach jako ka-
pelan lokalny tamtejszego kościoła. Dopiero w 1888 roku zo-
stało w Okulicach utworzone probostwo, a ks. Andrzej Mucha 
został pierwszym proboszczem tej parafii. Energicznie zabrał 
się do uporządkowania spraw uposażenia parafii, wybudował 
nową plebanię, przeprowadził remont kościoła. 

Był wielkim czcicielem łaskami słynącego obrazu Matki 
Boskiej Okulickiej. W 1905 roku wystarał się o brewe Piusa 
X udzielające odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami 
w uroczystości odpustowe. Opracował i wydał drukiem w 1906 
roku Pamięciową książeczkę katechizmową. Był dziekanem de-
kanatu uścieńskiego. Bardzo oddany swojej parafii postarał się 
o wybudowanie szkoły w Okulicach, a w 1891 roku sprowadził 
do Okulic Siostry Służebniczki  dębickie.

Popierał bractwa  i stowarzyszenia religijne. Propagował 
wśród parafian prasę katolicką.Pomagał biednym, a sam żył 
skromnie, miał jedną sutannę na co dzień , jedną od święta. 

W 1934 roku obchodził uroczyście 50-lecie pobytu w parafii 
w Okulicach. Fotografia z tej uroczystości znajduje się w zbio-
rach Muzeum im. St. Fischera w Bochni.

 Ks. kanonik Andrzej Mucha  zmarł w Okulicach 18 grudnia 
1938 roku i pochowany został na tamtejszym cmentarzu.

Zasłużony  proboszcz  parafii Okulice, miał tytuł szambe-
lana papieskiego i odznaczony był odznaką Rochetto i Manto-
letto, a w 1887 roku odznaką Expositio Canonicali za zasługi 
duszpasterskie.

Ks. Mucha miał dwóch braci, bliźniaków Macieja i Józe-
fa. Maciej gospodarował na ojcowiźnie w Kasińce Małej i tam 
zmarł. Józef  (1867-1942) był nauczycielem. Przez kilka lat 
uczył w szkole w Okulicach, a  od 1910 roku aż do emerytury 
był kierownikiem szkoły powszechnej w Bochni. Synowie Jó-
zefa Muchy walczyli poczas I i II wojny światowej: Stanisław 
i Zygmunt w Legionach Polskich, potem w Wojsku Polskim 
brali udział w wojnie bolszewickiej. W wojnie tej uczestniczył 

też młodszy z braci, Jan, który zmarł wkrótce po powrocie z nie-
woli rosyjskiej. W okresie międzywojennym zginął Wergilusz 
w wypadku lotniczm.W II wojnie światowej zginął na froncie 
francuskim Józef, a mjr Zygmunt Mucha został rozstrzelany na 
zamku w Lublinie w czerwcu 1940 roku 

Z  ŻYCIA TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW 

ZIEMI ŻEGOCIŃSKIEJ IM. CZESŁAWA BLAJDY

4 listopada 2009 r. członek Kolegium IPN dr hab. Teofil 
Wojciechowski wygłosił dwie prelekcje na temat 70-tej roczni-
cy wybuchu II wojny światowej dla uczniów Gimnazjum i Li-
ceum w Żegocinie

12 listopada 2009 r. w auli Zespołu Szkół im. św. Jadwigi 
Królowej w Żegocinie odbyła się akademia związana ze Świę-
tem Niepodległości. Dyr. Liceum Danuta Pączek powitała gości: 
honorowego konsula Republiki Węgier pana Tadeusza Kaczora 
i komandora por. ks. dr Henryka Sofińskiego proboszcza Koś-
cioła Garnizonowego w Łodzi. W tle interesującej fotograficznej 
wystawy o tematyce polsko-węgierskiej mówili oni o aktualnych 
związkach Polski i Węgier oraz o możliwości stałych kontaktów 
młodzieży z  jedną ze szkół średnich w Budapeszcie. W spotka-
niu uczestniczył wójt Żegociny pan Jerzy Błoniarz. W części ar-
tystycznej młodzież szkolna przedstawiła inscenizację hołdu dla 
królowej Jadwigi przy dźwiękach muzyki dawnej.  Następnie na 
cmentarzu wojennym z I wojny światowej w Jabłońcu w Limano-
wej  złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem ku czci Węgrów, 
którzy polegli w bitwie limanowskiej w 1914 r.

1 grudnia 2009 r. w Gminnym Domu Kultury w Żegocinie 
odbyła się promocja książki-albumu p.t. „Kapliczki i krzyże 
przydrożne Ziemi Bocheńskiej”. Spotkanie prowadził pan Tade-
usz Olszewski jeden ze współautorów dzieła. W spotkaniu udział 
wziął pan Piotr Skoczek redaktor tego wydania.

SPOTKANIA OPŁATKOWE BOCHNIAKÓW

W grudniu 2009 r. odbyło się  spotkanie opłatkowe Od-
działu Warszawskiego w lokalu Centralnej Biblioteki Wojsko-
wej w Warszawie. 10 stycznia 2010 Towarzystwo Miłośników 
Wiśnicza zorganizowało spotkanie opłatkowe w restauracji 
„Panorama” w Wiśniczu połączone z balem karnawałowym. 
W podobnym charakterze spotkania odbyły się 12 stycznia 
w restauracji „Ermitaż” zorganizowane przez Oddział Kra-
kowski i w Auli św. Mikołaja w Bochni - przez Oddział Bo-
cheński. W spotkaniu w Bochni uczestniczyli działacze z To-
warzystwa Miłośników Wiśnicza i z Oddziału katowickiego.

DZIAŁANIA WOJENNE I WOJNY ŚWIATOWEJ 

NA TERENIE ZIEMI BOCHEŃSKIEJ

15 stycznia odbył się w Domu Bochniaków interesujący 
wykład pana Radosław Olesińskiego na temat działań wojen-
nych I wojny światowej na terenie Małopolski ze szczególnym 
uwzględnieniem Ziemi Bocheńskiej, ilustrowane pokazem 
multimedialnym oraz wystawą fotografii, map, widokówek 
i eksponatów militariów, zorganizowaną staraniem naszej sek-
cji -  Bocheńskiego Towarzystwa Historii Militarnej. Liczba 
uczestników świadczyła o zainteresowaniu tym tematem.

ZIEMIA BOCHEŃSKA W STYCZNIU 1945 R.

5 lutego wykład „Ziemia Bocheńska w styczniu 1945 r.” 
połączony z pokazem multimedialnym  wygłosił w Domu 
Bochniaków dr Piotr Sadowski z Nowego Sącza (zob. arty-
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kuł). Organizator spotkania – Bocheńskie Towarzystwo Histo-
rii Militarnej zorganizowało z tej okazji interesującą wystawę 
militariów z tego okresu pochodzących z Bochni i Ziemi Bo-
cheńskiej.

UROK PORTRETU KASZTELANKI I KLASYCZNYCH DWORKÓW

To tytuł wykładu wygłoszonego w 1959 r. lub na począt-
ku lat 60. XX wieku przez prof. Stanisława Fischera, zareje-
strowanego przez Polskie Radio i zarchiwizowanego w Na-
rodowym Archiwum Cyfrowym w Warszawie pod sygnaturą 
33-T-301. Z końcem stycznia Stowarzyszenie otrzymało za-
mówione nagrania na płycie CD. Usłyszeliśmy - po 50 latach 
- głos Profesora – założyciela Muzeum, noszącego jego imię. 

Informację o tym przekazaliśmy dyrekcji Muzeum im. prof. 
S. Fischera. 

50-LECIE TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW WIŚNICZA

14 listopada po mszy świetej w kościele parafialnym 
w Wiśniczu odbyło się w sali rycerskiej zamku wiśnickiego 
uroczyste spotkanie członków Towarzystwa Miłośników Wiś-
nicza z okazji 50-lecia jego powstania. W spotkaniu uczest-
niczył burmistrz Wiśnicza Stanisław Gaworczyk, laureaci 
statuetki Herkulesa Wiśnickiego, goście z Zarządu Głównego 
naszego Stowarzyszenia. Obecny był ostatni z żyjących zało-
życieli Towarzystwa pan prof. Jan Święch, wieloletni dyrektor 
Liceum Plastycznego im. Jana Matejki w Wiśniczu. 
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Apel pana Wojciecha Krajewskiego
Drodzy Czytelnicy, zamieszczony w tym numerze „Wiadomości Bocheńskich” artykuł p. Wojciecha Krajewskiego o ze-

strzeleniu ppor. pil. Wacława Króla nad Kłajem, jest jedynie fragmentem przygotowywanej przez niego obszernej książki, po-
święconej historii 10 samolotów zestrzelonych w okresie II wojny światowej w okolicach Bochni. Prace nad książką, trwające 
od 5 lat, zmierzają do pomyślnego finału. Autorowi i jego współpracownikom z Bochni, udało się zebrać olbrzymi materiał 
źródłowy pozwalający na odtworzenie losów samolotów i lotników, którzy zakończyli swój lot w okolicach naszego miasta. 
Książka zawierać będzie ponad 600 stron i około 500 unikalnych zdjęć. Jest wielce prawdopodobne, że ta, wydana w Warsza-
wie, pozycja będzie dystrybuowana również w naszym mieście. Książka w znaczący sposób uzupełni naszą wiedzę na tamat 
lotniczych epizodów w historii Bochni i Ziemi Bocheńskiej.

Autor, za pośrednictwem „Wiadomości Bocheńskich”, po raz kolejny zwraca się do Państwa z apelem, by osoby będące 
świadkami lotniczych zdarzeń mających miejsce nad Bochnią i w jej okolicach, lub posiadające takie informacje z przekazów 
innych osób czy dysponujące archiwalnymi zdjęciami samolotow lub ich zachowanymi autentycznymi elementami kontakto-
wały się bezpośrednio z autorem pisząc na adres:

Wojciech Krajewski, Muzeum Wojska Polskiego
Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

tel. (22) 629-52-71 wew. 125, e-mail: 1kraj@wp.pl
 

W zakres zainteresowań autora wchodzą również walki w rejonie Bochni w 1939 r. i w 1945 r. Dlatego prosimy również 
o składanie autorowi relacji i materiałów także na ten temat.

Nadarza się okazja, by Państwa wspomnienia utrwalić drukiem i tym sposobem ocalić je od zapomnienia dla przyszłych poko-
leń. Dlatego apelujemy do Państwa o aktywność i dobrą wolę. Ocalmy wspólnie historię naszego miasta i Ziemi Bocheńskiej.
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