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Norwegio! Kraino zmierzchu i dnia do znudzenia,

Wy pasma górskie, puchem śnieżnym przyodziane,

Brzegi zszarpane przez fiordy, które do złudzenia

Przypominają łachmany przez wiatry rozwiane.

Robert Liguziński 

Przede mną leży książka Ksawerego Pruszyńskiego pt. 

Droga wiodła przez Narwik, wydana w 1956 roku. Wracam 

do niej po 50 latach,  do niej, a raczej do bitwy o Narvik i jej 

bohaterów. Nie jest to ani kronika, ani reportaż  -  zastrze-

ga autor. Ta opowieść  miała oddać prawdę procesów myśli, 

przemian duchowych, nastrojów, jakie narosły w huku armat.  

Miała wypowiedzieć, co myślało, czym się trapiło, o co wal-

czyło, nad czym bolało, w czym pokładało nadzieje owo mło-

de pokolenie, które do tej armii poszło poprzez granice, góry 

i lasy. Wspomnienie to poświęcił Pruszyński  12. Drużynie 2. 

Kompanii II Baonu  Brygady Strzelców Podhalańskich, z któ-

rą razem przebył kampanię norweską. W tejże samej jednostce 

znalazł się Robert Liguziński,  maturzysta, dopiero co wkra-

czający w dorosłe życie.

Narvik - młode miasto, którego nazwa oznacza wąski cypel 

lądu,  założone 100 lat temu,  nie zamarzający port, ważny z uwa-

gi na wywóz rudy żelaza z północnej Szwecji, położony około 

240 km za kołem polarnym stał się  znaczącym punktem i ośrod-

kiem ciężkości walk w Norwegii tak dla niemieckich sił zbroj-

nych, jak i  alianckiego korpusu ekspedycyjnego.  Walki te trwały 

od 9 kwietnia do 8 czerwca 1940 roku. Wydarzenia, które miały 

miejsce w Narviku wiosną 1940 roku obiegły cały świat i przez 

kilka tygodni nie schodziły z pierwszych stron europejskich gazet. 

Niemcy  z 8 na 9 kwietnia zaatakowały norweskie miasteczko, 

gdyż ich  żądanie poddania się zostało odrzucone. Dwa okręty 

norweskie najeźdźcy storpedowali, w wyniku czego zginęło 276 

Norwegów. Mieli teraz otwartą drogę do Narwiku. Na ląd zeszło 

2000 niemieckich strzelców pod dowództwem generała Diet-

la. Już rankiem 10 kwietnia 

doszło do walk. Ostatecznie 

w okolicy tego miasta zgrupo-

wanych zostało 24500 brytyj-

skich, francuskich i polskich 

żołnierzy [ 4 bataliony pie-

choty ]. Ponadto walczyło też 

8000 Norwegów, natomiast 

Niemcom udało się zgroma-

dzić jedynie 6000 żołnierzy. 

Rezultat walk wydawał się 

z góry przesądzony. Dnia 

13 maja od strony północnej 

przez Bjerkvik, od południa 

przez Ankenes ruszyło alian-

ckie natarcie mające na celu 

zdobycie Narviku i okrążenie 

oddziałów Dietla. 

NARWIK
Droga do wolnej Polski

Michalina Pięchowa Niemcy zostali stopniowo wyparci z miasta, następnie osacze-

ni w górzystym terenie i gdyby nie nagłe zaprzestanie walk przez 

stronę aliancką, musieliby się poddać. Dowództwo alianckie nie 

potrafiło jednak wykorzystać sukcesu i nakazało ewakuację drogą 

morską do Francji i Anglii. Ostatni oddział z dowódcą brygady 

odpłynął  8 czerwca.

Fakty te przekazała nam historia, spójrzmy jednak na nie 

oczyma naocznego świadka i uczestnika Roberta Liguzińskiego. 

We wrześniu 1939 roku znalazł się wraz z innymi w Rumunii, 

a dnia 22 grudnia był już w zorganizowanym  przez generała Si-

korskiego wojsku polskim, w Brygadzie Podhalańskiej. Kiedy po 

kilkumiesięcznym przygotowaniu pod dowództwem  gen. bryg. 

Szyszko – Bohusza odpływali do Norwegii. Naczelny Wódz ge-

Robert Liguziński pierwszy z lewej

nerał Władysław Sikorski żegnał ich tymi słowami :  Przypadł 

wam w udziale zaszczyt jako pierwszej jednostce wystąpić z bro-

nią w ręku przeciw  wrogom, którzy okupują nasze Ziemie i sądzę, 

że tam na ziemi norweskiej będziemy walczyć o wspólną sprawę. 

Z Norwegii będzie bliżej do naszej Ojczyzny. 

Przez 15 dni polscy żołnierze z Samodzielnej Brygady 

Strzelców Podhalańskich narażeni byli na zatopienie. W porcie 

zejście na ląd nastąpiło pod gradem bomb. A potem   -  wspo-

mina nasz bohater  -   brnęliśmy w śniegu po pas, słońce nie 

zachodziło, tak, że straciliśmy poczucie czasu, byliśmy wyczer-

pani po 40 godzinach marszu... Nasze dowództwo cechowała 

brawura i hojne szafowanie życiem żołnierza. Już w pierw-

szych dniach walki było wiele ofiar   -  pisze dalej Robert Li-

guziński.  Przyszedł wreszcie dzień natarcia, 28 maja 1940 

roku, godzina 23. Wszystkie kompanie  ruszyły pełne zapału 

i woli walki. Kompania II, w której szeregach znajdowałem się 

i ja, również dotarła nad fiord.    

I poszedł drugi  Batalion w wir boju 

Grają maszynki, moździerze wtórują,

Jęki, wołania wśród trudu i znoju

A ptaki zgrozy w górze balansują.

Tak oto w poetyckim obrazie utrwalił ten moment pan 

Robert, który wspomina dalej :  W pewnym momencie ciężko 

ranny plutonowy przekazał mi swoje obowiązki, zająłem więc 

jego miejsce.’’ Polscy żołnierze dostali się w krzyżowy ogień 

karabinów maszynowych. Leżeli na śniegu, nie mogąc wy-

chylić głowy. O pomoc modlili się wszyscy, nawet komuniści. 

Zginęło   wtedy kilku kolegów. Pozostali osamotnieni , bez po-

siłków, walczyli do końca. ,, Kiedy patrol łącznikowy, siedem-

nastoletni żołnierz Wrębicki, jednym skokiem dopadł karabinu 
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maszynowego i dzięki niemu zniszczył główne gniazdo oporu 

niemieckiego, wykorzystaliśmy tę okazję i mocno uszczupleni 

zaszliśmy Niemców od tyłu  -  wspomina  uczestnik tego bo-

haterskiego starcia. W kilka dni później grupa ta spotkała się 

ze swoimi, ci witali ich pełni zdumienia i zaskoczenia, gdyż 

sądzili, że  trzeba będzie zbierać ich z pola walki i grzebać na 

polach Norwegii. 

Poetyckie ujęcie  atmosfery walki oddaje również  Ksawe-

ry Pruszyński we  wspomnianej książce w ten sposób :  Sa-

moloty wytrysnęły czarno znad tych gór białych w dalekości, 

jak krótkie, pierzaste strzały, puszczone z jednej cięciwy. Prze-

leciały ptakami czujnymi nad całym olbrzymim zboczem. Nie 

znały przeszkód. Wszystkie lasy, załomy, wzgórza przesadziły 

w jednym mgnieniu. Spłynęły, jakby zwalniając, nad roztocz 

narwickiego fiordu, którego rąbek, dostrzegalny stąd o tej  

porze dnia, barwi się najjaśniejszym z błękitów. I zawróciły 

znowu ku nim. Wszystkie trzy drużyny plutonu pozapadały we 

wklęśliny ziemi. . . .Od pierwszego samolotu oddzielają się 

trzy białe błyski. . . .i w powietrze górskie spływa głęboki ton 

wybuchów. . . .to tam, gdzieśmy stali  przez tydzień.

Bitwa o Narvik była pierwszą próbą sił, w której wojska 

alianckie kilku krajów walczyły wspólnie przeciw niemieckim 

najeźdźcom. Polscy żołnierze zdobyli obozowisko wroga: ... 

wszystko pozostawione bezwładnie. Koce, płachty namiotowe, 

konserwy, broń.  -  Patrzcie Narvik ! Narwik, miasto, o którym 

mówi się i myśli, dla którego to wszystko się dzieje, miasto, 

które dostrzegali chwilami w tamtej walce, teraz wyrasta na 

dole przed nimi, otwarte zupełnie. Radość żołnierzy była wiel-

ka, mimo że zwycięstwo okupione zostało ogromnymi strata-

mi. Bilans wyglądał  tak : 97 zabitych, 28 zaginionych i 189 

rannych. W walkach pod Narvikiem brały udział również pol-

skie niszczyciele ,,Grom’’, ,, Burza,’’ ,, Błyskawica.’’ W maju 

,, Grom’’ został zatopiony i tym samym zginęło 59 członków 

załogi. Norwegowie w podzięce za bohaterstwo i najwyższą 

ofiarę cichych bohaterów upamiętnili ich nazwiska na tablicy 

o treści :  „Pamięci 59 polskich marynarzy niszczyciela ORP  

,,Grom’’, który w walce o wolność Narviku i Polski został za-

topiony w dniu 4 maja 1940 roku”.  Kiedy poległych w walce 

o Narvik grzebano,. . . ksiądz, stanąwszy za tymi trumnami, 

jakby barykadą przegrodzony przed zebranymi na cmentarzu, 

począł mówić   głosem, w którym miękki akcent wileński wpla-

tał niespodziewaną tu nutę: -  Ziemi norweskiej, ziemi obcej 

oddajemy oto szczątki kilkudziesięciu naszych towarzyszy doli 

i niedoli żołnierskiej, których śmierć okupiła pierwsze w tej 

wojnie zwycięstwo, których śmierci zawdzięczamy Narvik. Za-

milkli oto przed nami aż po dzień Sądu Bożego, a przecież tym 

milczeniem się skarżą, tym milczeniem najstraszliwiej się żalą.  

Zaległa głęboka cisza, obecni pogrążyli się w zadumie, a tyl-

ko drobny deszcz począł padać, jak gdyby pragnął oczyścić 

i  ziemię i ludzi. Norwegowie  uhonorowali męstwo Polaków 

wznosząc Pomnik Marynarza na  Placu Groma, a na wojsko-

wym cmentarzu, gdzie znajduje się kwatera polskich bohate-

rów, stale na znak pamięci są kwiaty.  Na obu cmentarzach 

w Narviku oraz Hakvik odnaleźć można pomniki, ufundowane 

przez władze norweskie, z wyrytymi nazwiskami poległych, 

a także urnami, zawierającymi prochy  z pól bitewnych II woj-

ny światowej.

Pamięć o nich trwa, upłynęło pół wieku i mieszkańcy Nor-

wegii postanowili jeszcze raz wyrazić swą wdzięczność  wal-

czącym z dala od swej ojczyzny -  o ich ojczyznę. O Jubile-

uszu usłyszałam z ust Pani Wandy Liguzińskiej. Poznałam Ją 

w Stowarzyszeniu Bochniaków. Zawsze uśmiechnięta i życz-

liwa współtworzyła ciepłą atmosferę na spotkaniach. W roz-

mowie z Nią dowiedziałam się o przeżyciach wojennych Jej 

Męża, Roberta, który po powrocie do Polski w 1946 roku, po 

różnego rodzaju trudnościach i przeszkodach otrzymał  sta-

nowisko powiatowego architekta w Bochni i  ostatecznie swe  

życie związał  z tym miastem. W 1990 roku p. Wanda otrzy-

mała zaproszenie na rocznicowe uroczystości do Narviku. Za  

bohatera walk sprzed 50 laty, zmarłego w 1983 roku, pojechał 

jego syn Ryszard. Organizatorzy Jubileuszu stanęli na wyso-

kości zadania. Zaproszenie wystosował burmistrz Narviku. 

Zapewniono przelot samolotem i transport na miejscu. Osta-

tecznie podróż ta miała wyjątkowo emocjonalny charakter 

i dla Żony i dla Syna Żołnierza, który przeszedł chrzest bojo-

wy pod  Narvikiem, w pierwszym rzędzie ze względu na cha-

rakter uroczystości, a także ze względu na egzotykę miejsca. 

Na uroczystość zjechali kombatanci z różnych stron Europy : 

z Francji, Anglii, Polski i Norwegii, około 1000 osób. Wśród 

uczestników był też król Olaf V, który patronował i przewod-

niczył  Jubileuszowi. Powitaniom, wymianie wspomnień i ser-

decznościom nie było końca. Oto, jak dzieli się wrażeniami 

syn zasłużonego Żołnierza spod Narviku, Ryszard Liguziński:  

Lekko zgarbiony, w mundurze wojskowym, podpierający laską 

swoją dumę i majestat, wysiadł z helikoptera, by po czerwo-

nym dywanie ułożonym na lotnisku podejść do oczekującej 

grupy starszych dystyngowanych  Panów. On – król Norwe-

gii Olaf V, Oni – polscy kombatanci, których losy przebiegały 

przez Narvik. Upłynęło 50 lat, czas zatarł ślady walk. Lazur 

fiordów, strzelające w niebo ściany gór północy i czapy śniegu 
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zasłaniające szczyty, nie pomagają przywołać obrazu, który 

w opowieściach przedstawił mi Ojciec.  Dla niego z rąk bur-

mistrza Syn przyjął Medal – Narvik 10940 – 1990 . Wcześ-

niej, za życia pan Robert otrzymał odznaczenie – Carte du 

Combattant – Paryż 1979. W przemówieniach podkreślano 

odwagę, poświęcenie, determinację i solidarność polskich 

żołnierzy, którzy przed 50 laty  pod dowództwem genera-

ła Szyszko  - Bohusza stoczyli najcięższe walki w rejonie 

Ankenes i Narviku. Głównodowodzący siłami Norwegii 

powiedział :  Wkład naszych polskich, francuskich i brytyj-

skich przyjaciół włożony wspólnie z wojskami norweskimi 

tutaj na Północy nigdy nie będzie zapomniany. Głębokie 

uczucie wspólnoty i ogromnej wdzięczności jest równie sil-

ne teraz, jak było w tamtych dniach, pięćdziesiąt lat temu. 

W każdym przemówieniu padały słowa wdzięczności  dla 

tych, którzy walczyli i żyją i dla tych, którzy pozostali na 

zawsze w ziemi norweskiej. Hakon Kyllingmark w imieniu 

weteranów mówił :  Norwescy kombatanci chcieliby podzię-

kować za nieocenioną pomoc, jakiej udzielili wojska sprzy-

mierzone tu na Północy. Silne więzi łączą  wszystkich, któ-

rzy walczyli wtedy o wolność naszego kraju. Dzielili troski 

i obawy, dzielili trudy i niedostatki, ale również niezłomne 

przekonanie o konieczności prowadzenia walki do szczęśli-

wego końca  -  zwycięstwa nad gwałtem i niewolą. 

Poza  przemówieniami  program uroczystości był nie-

zwykle bogaty.  Składały się na niego : oficjalne otwarcie, 

powitanie, historyczne sympozjum, koncert muzyczny pt 

,, Góra .’’Specjalnie skomponowany utwór oddawał atmo-

sferę tamtych dni.  Słychać było odgłosy walki, strzelania, 

nawet powiew wiatru górskiego. Uwzględniono też w nim 

motywy melodii różnych krajów i narodów, podkreślając 

w ten sposób uczestnictwo żołnierzy polskich, francuskich, 

angielskich i norweskich w bitwie o Norwegię..

Dnia 27 maja  -  mówi  Pani Liguzińska  -  rano udali-

śmy się autokarami na cmentarz w Hakviku. Stamtąd nasi 

Chłopcy wyruszali w góry do walki, tam poległo najwię-

cej i tam  spoczywają w 4 kwaterach. Po 50 latach roz-

brzmiały tu hymny, fanfary, załopotały sztandary  i spoczęły 

wieńce.  Pani Wanda położyła na jednym z grobów swój  

bukiecik skromnych szarotek przeznaczając go dla Kolegi 

swego Męża. A potem miało miejsce uczestnictwo we Mszy 

Świętej, zwiedzanie pola walki, demonstracja wojskowa 

w Rombaken [ fiord ] , a więc nalot samolotów, pomoc 

z helikopterów, zrzucanie bomb, desant. Widowisko zorga-

nizowane przez NATO, niezwykle ciekawe, ale i wstrząsa-

jące. Po tych mocnych wrażeniach obiad w towarzystwie 

króla, przemówienia i toasty. Tym wszystkim przeżyciom 

od początku do końca towarzyszyła jedna, jedyna myśl, do-

tycząca tych młodych, którzy stracili życie i pana Roberta, 

który przeżył swe życie, chowając w swym sercu heroicz-

ny  obraz tamtych dni. A  Jego Bliscy wracali do Polski 

dumni, pełni wrażeń i zadowoleni, że spełnili obowiązek 

wobec  swego cichego Bohatera. Wracali, mając w oczach  

ośnieżone szczyty, ciemne głazy, przeźroczysty błękit  pół-

nocnego nieba, odbijający się w falach morskich, które tu 

i ówdzie wdzierają się w skały, tworząc misterną koronkę 

fiordów.

Michalina  Pięchowa

W lutym tego roku mija 165 rocznica tragicznych wy-

darzeń na galicyjskiej wsi, które w historiografii zyskały 

miano rabacji galicyjskiej. Nazwa tragicznego w swych 

skutkach ruchu chłopskiego ma źródło w niemieckim sło-

wie Raub, co, w tłumaczeniu na język polski, oznacza ra-

bunek. Tymczasem aktów na tle rabunkowym, naznaczo-

nych dodatkowo morderstwami i ogólnym niszczeniem 

wszystkiego, co stanęło na drodze rozjuszonym bandom 

chłopskim, doprawdy nie brakowało w 1846 roku, w szcze-

gólności w ziemi bocheńskiej. Ponieważ kwestia rabacji 

w cyrkule bocheńskim była już poruszana na łamach „Wia-

domości Bocheńskich”, postanowiłam szerzej przyjrzeć się 

konkretnemu incydentowi rzezi galicyjskiej, tj. napadowi 

chłopstwa na dwór Bonawentury Rydla w Strzelcach Wiel-

kich. W drugiej części artykułu zawarłam natomiast prze-

myślenia związane z osobą Lucjana Rydla, a mianowicie 

czy wspomnienie tragedii dziadka- Bonawentury, wpłynęło 

w jakiś sposób na postępowanie przedstawiciela krakow-

skiej inteligencji?

Bonawentura Rydel był właścicielem majątku w Woli 

Szczucińskiej nad Wisłą, a także tzw. Kółka Rydlowskiego, 

tj. folwarku znajdującego się po drugiej stronie Wisły, już 

w Królestwie Polskim. W dzierżawę od Zakładu Narodo-

Anna Kowalczyk

Wpływ rabacji na losy ziemiaństwa bocheńskiego. 
Lucjan Rydel – pusty chłopoman czy działacz na rzecz wsi?

wego im. Ossolińskich objął również Strzelce Wielkie, które 

stały się celem ataku chłopów w lutym 1846 roku1.

Lucjan Rydel w drukowanych w krakowskim „Czasie” 

wspomnieniach rodzinnych zawarł informację, iż jego dziadek 

- Bonawentura, nie był złym, tudzież znienawidzonym przez 

chłopów gospodarzem. Przyznaje, że był to człowiek dość 

zapalczywy, porywczy w swym gniewie, jednakże z drugiej 

strony potrafiący się szybko opanować: (…) dziad mój, Bona-

wentura, [był- przyp. A. K.] najczystszej wody sangwinikiem 

o miękkim i wrażliwym sercu. W pierwszem uniesieniu gotów-

by posunąć się do szalonych kroków, prędko jednak ostygał 

i nie byłby zdolny tak długo nosić w sobie zawziętości. - Takim 

znam go z opowiadania ojca i stryjów (…). Chłopi nazywali go 

„Pan Awantura” i słusznie2. Chłopi jednakże nie poprzestawa-

li na nadaniu jaśnie panu własnego pseudonimu. Umiejętnie 

bowiem potrafili wykorzystywać chwilową niemoc Bonawen-

tury dla uzyskania własnych korzyści materialnych. 

Tak pisał o tym jego wnuk: (…) pan Awantura w zapal-

czywości okrutnej nieraz parobka ściągnął czciną przez plecy, 

1 E. Dembiński, Rok 1846. Kronika dworów szlacheckich zebrana 
w pięćdziesiątą rocznicę wypadków lutego, Jasło 1896, s. 333.
2 L. Rydel, Tradycje rodzinne, [w:] „Czas”, R. LXXII, nr 306, z dnia 
17 lipca 1918, s. 1.
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a gdy ochłonął, dopieroż mu żal było! –Słuchajno, Bartek, 

weźże sobie to krase cielę, a pamiętaj gałganie, żebym cię 

nie złapał po raz drugi, bo jak mi Bóg miły, kości połamię! 

(…) I krase cielę wędrowało z dworskiej obory do chłop-

skiej chałupy.

Przechodzi raz Jaśnie Pan przez gumna i słyszy rozmowę 

młocków.

- A dyć teraz to na mnie przypada.

- Widzisz go! Na ciebie! A nieprawda, bo na mnie!

- Na mnie, albo nie na mnie, bobym duchem chciał dostać 

tę łysą jałówkę3. Chłopi w majątku dzierżawionym w Strzel-

cach Wielkich przez Bonawenturę Rydla szybko zorientowali 

się bowiem, że „oberwanie kijem” od „Pana Awantury” może 

okazać się złotym interesem… Zatem w dobrach Rydla rela-

cje na linii wieś - dwór nie były napięte; raczej opierały się 

na pewnego rodzaju 

symbiozie zachodzącej 

między włościanami 

a właścicielem ma-

jątku. Także w lutym 

1846 roku okoliczni 

chłopi zachowali swo-

istą neutralność. Nie 

przeszkodziło to jednak 

rozjuszonym bandom 

obcych chłopów doko-

nać napadu na Strzelce 

Wielkie4.

Niezdającego sobie 

sprawy o zbliżającym 

się niebezpieczeństwie 

Rydla w ostatniej nie-

malże chwili ostrzegł 

Żyd; rodzinie pozo-

stała już wówczas tyl-

ko ucieczka: Nie było czasu do stracenia, bo pijana krwawa 

tłuszcza waliła się już do wsi. Dziadek na prędce porwał tylko 

z biurka pieniądze, babka srebro stołowe i kosztowności,(...); 

horda rabusiów lada chwila wpaść mogła na obejście dwor-

skie. Na szczęście od stodół ku stajniom jechał wóz drabi-

niasty, wyładowany sianem do podoju. Dziad mój kazał sia-

no zrzucić równo z drabinami, siadł co tchu z żoną i dziećmi 

i z tem, co się unieść dało – dalejże w drogę. Wyjechali za 

gumna, w pole. Ojciec, na ten czas chłopiec trzynastoletni, 

siedział w tyle na końcu wozu. Za sobą słyszał dzikie wrzaski, 

odwrócił się i ujrzał, jak rozbestwiony motłoch rzucał się na 

dwór opustoszały5.

Uciekinierzy znaleźli schronienie w Tarnowie, gdzie 

w rynku udało im się wynająć mieszkanie. Pozostawiony tym-

czasem na pastwę chłopów dwór w Strzelcach został doszczęt-

nie splądrowany. W liście do swoich krewnych Bonawentura 

Rydel szczegółowo wyliczył wszelkie szkody wyrządzone 

przez napastników: Szpiklerze tak zabrane, żeśmy ani czwar-

tej części nie zasiali, otworzono bowiem stodoły, a po parę 

i więcej tygodni młócili sobie w nich chłopi, a nawet furami 

3 Ibidem, s. 1.
4 L. Rydel, Tradycje rodzinne, [w:] „Czas”, R. LXXII, nr 308, z dnia 
18 lipca 1918, s. 1.
5 Ibidem, s. 1.

wywozili w snopie pozostałe resztki niewymłóconego zboża6. 

Czego natomiast chłopi nie mogli zrabować, tudzież co nie 

jawiło się oczom ich jako cenny łup, postanowili zniszczyć. 

I tak wnętrze strzeleckiego dworu zostało poddane dokładne-

mu zdemolowaniu: (…) w domach ani szyby ani pieców ani 

podłóg, wszystkie fortepiana, lustra, bryczki, powozy, naczy-

nia rolne i gospodarcze, wszystko to w trzaski potłuczone, 

gwoździka w ścianach nie zostawiono(...)7. Zniszczenia te, jak 

i straty poniesione  w gospodarstwie spowodowały, iż dwór do 

śmierci Bonawentury nie podniósł się już z doznanego ciosu, 

którego ślady jeszcze długo pozostawały widoczne: (…) ktoby 

tej zgrozie wierzyć nie chciał, dziś jeszcze może być naocznem 

świadkiem zapatrując się na ślady tych ruin (...)8.

Większym nieszczęściem, niż wszystkie materialne straty 

poniesione przez rodzinę Rydlów w wyniku aktu rabacji ro-

zegranego w majątku 

w Strzelcach, okazała 

się śmierć najstarszego 

z synów Bonawentury, 

Mikołaja, zamordowa-

nego w dzierżawionej 

przezeń od ojca Woli 

Szczucińskiej. Ciężko 

ranny tymczasem został 

drugi syn Bonawentury 

- gospodarujący wraz 

z ojcem w Strzelcach 

Wielkich Leopold, któ-

ry owego feralnego 

dnia wybrał się do lasu 

nadzorować sprzedaż 

drewna, co sprawiło, iż 

nie mógł w porę ewaku-

ować się z napadnięte-

go dworu. Usłyszawszy 

tymczasem dobiegające go niepokojące wrzaski, pospieszył 

na ratunek domownikom. Po drodze jednak dopadli go chło-

pi, z których rąk otrzymał 80 pałek na plecy, a nawet został 

pchnięty widłami9. Tak unieszkodliwiony przez chłopską 

czerń, został związany i na wozie odtransportowany do Boch-

ni, gdzie więziono go przez kilka miesięcy10. Warto w tym 

miejscu odnotować, iż rany odnieśli również służący Bona-

wentury ze Strzelec, z których jeden, Gothard, jakkolwiek 

mocno poturbowany (zgodnie z rodzinnymi wspomnieniami 

zebranymi i spisanymi przez Lucjana Rydla, został 18 razy 

pchnięty widłami!), to jednak przeżył11.

Także wśród dalszej rodziny Bonawentury rzeź galicyj-

ska zebrała krwawe żniwo. Chłopi zamordowali bowiem jego 

braci: Feliksa, Józefa i Antoniego. Śmierć ponieśli poza tym 

szwagrowie Kierwińscy, brat i siostra cioteczni jego żony oraz 

stary wuj Zaplatalski. Jak sam pisze (…) wszystko to poległo 

6 MB-H/2584/1-2, List Bonawentury Rydla do Stefanów (Hubickich), 
opisujący wypadki z 1846 r. w powiecie bocheńskim, Bochnia, 1 
czerwca 1846 r.
7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 E. Dembiński, op. cit., s. 334.
11 L. Rydel, Tradycje rodzinne, [w:] „Czas”, R. LXXII, nr 308, z dnia 
18 lipca 1918, s. 1.
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okrutną śmiercią, zgoła jedenaście członków naszego rodu 

skutkiem tych nieszczęść zaległo w ziemi (...)12. Wydaje się, 

że szczególnie musiał przeżyć śmierć brata Józefa, z którym 

lubił prowadzić ostre polemiki na temat osoby Napoleona Bo-

naparte, w wojsku którego Józef służył i któremu był wiernie 

oddany. Na temat śmierci rzeczonego Józefa Rydla w rodzinie 

krążyła ponadto barwna opowieść, o której pamięć zachowała 

się dzięki Lucjanowi. Tak pisał o tym w swych wspomnie-

niach rodzinnych: Stary wojak postanowił przetrwać w swojej 

Dąbrowicy: uzbroił w dubeltówki kucharza, lokaja, chłopców 

kredensowych i porozstawiał ich po całym dworze przy ok-

nach, a sam objął nad nimi komendę. Rozjuszona zgraja nad-

ciąga z wyciem i hałasem; przodem na koniu jakiś nekwam 

w sukmanie, z pod której wyziera kołnierz austriackiego mun-

duru- istna karykatura Kościuszki! Dokoła tego wodza na ty-

kach ponabijane głowy szla-

checkie. Panu majorowi serce 

rozpaczą wezbrało. Za młodu 

pod Napoleonem wojował 

z wszystkimi wrogami ojczy-

zny, a teraz na schyłku życia 

miał strzelać do polskich Kai-

nów! Stary odprawił od siebie 

służbę i schronił się na strych. 

Rzeźnicy otoczyli dwór i pod-

łożyli ogień. Nie wiadomo, 

czy spalił się żywcem, czy ży-

cie odebrał13.

Z okrutną śmiercią An-

toniego Rydla, brata Bona-

wentury, nie mogła pogodzić 

się wdowa po nim. Antoni, z wykształcenia prawnik, był po-

wszechnie szanowany przez włościan zamieszkałych w po-

siadanej przezeń Zielonej. Podobnie jak w przypadku Strzelc, 

Zieloną nie napadli miejscowi chłopi, lecz banda ze Zabrnia. 

Zgraja siepaczy (…) siekierami rozszczepiła ofierze głowę, 

a mózg obryzgał twarz żony, która na daremnie bronić go usi-

łowała14. Wdowa po Antonim zaś, pomna tragedii, która roze-

grała się na jej oczach, dostała zupełnego pomieszania zmy-

słów tak dalece, że po trzech miesiącach z tej słabości obok 

kuracji zostaje bez nadziei polepszenia15.

Czy doświadczenie tych tragedii, zaowocowało interesują-

cą postawą przedstawiciela rodu w trzecim pokoleniu? Wnuk 

Bonawentury i jednocześnie przedstawiciel krakowskiej in-

teligencji, Lucjan Rydel16, zapominając niejako o krzywdach 

poniesionych przez swego dziadka z rąk chłopów, ożenił się 

bowiem z Jadwigą Mikołajczykówną- chłopką z podkrakow-

skich Bronowic. Dla Stanisława Wyspiańskiego ślub ten stał 

się inspiracją do stworzenia przesyconego symbolizmem wiel-

kiego dramatu narodowego- Wesela.

12 MB-H/2584/1-2, List Bonawentury Rydla do Stefanów, op. cit.
13 L. Rydel, Tradycje rodzinne, [w:] „Czas”, R. LXXII, nr 308, z dnia 

18 lipca 1918, s. 1.
14 E. Dembiński, op. cit., s. 335.
15 MB-H/2584/1-2, List Bonawentury Rydla do Stefanów, op. cit.
16 Lucjan Rydel (17.05.1870-1918)- młodopolski poeta, dramatopisarz, 

publicysta i krytyk. Por. J. Dużyk, Lucjan Rydel, [w:] „Polski 
Słownik Biograficzny”, t. XXXIII/3, Warszawa – Wrocław – Kraków 
1992, s. 414.

W tym miejscu należy stwierdzić, iż śluby zawierane mię-

dzy przedstawicielami inteligencji i córkami chłopów na prze-

łomie XIX i XX wieku stały się dość popularnym zjawiskiem. 

Wcześniej od Rydla na małżeństwo z chłopką (nomen omen 

siostrą rzeczonej Jadwigi) zdecydował się na przykład mło-

dopolski malarz- Włodzimierz Tetmajer; także Stanisław Wy-

spiański ożenił się ze służącą swej ciotki, mianowicie z Teo-

dorą Teofilą Pytkówną, z pochodzenia chłopką. Pomysł na 

takie mieszane małżeństwa zrodził się z charakterystycznego, 

szczególnie dla okresu Młodej Polski, zafascynowania wsią, 

jej kulturą i, ogólnie rzecz ujmując- wszystkim, co wiejskie, 

czyli tzw. chłopomanii.

Lucjan Rydel znał historię rodziny i wiedział, co się wyda-

rzyło w majątku jego dziadka w Strzelcach Wielkich w lutym 

1846 roku. Wspomnienie rzezi nie było bowiem w rodzinie 

Lucjana tematem tabu. Jego 

ojciec często wracał w swych 

opowieściach do tych tragicz-

nych wydarzeń, o których pa-

mięć nawet po wielu latach wy-

woływała emocje. Jakkolwiek 

osobiste doświadczenie rabacji 

galicyjskiej silnie wpłynęło 

na poszczególnych członków 

rodziny Rydlów17, to jednak 

starali się zachować pewien 

dystans do tej tragedii i wyro-

bić w miarę obiektywne zdanie 

o całym zajściu. Niezmiernie 

ważnym pozostaje fakt, iż po-

mimo wszelkich zniszczeń, 

których dopuścili się chłopi w dworze w Strzelcach, Rydlowie 

doskonale zdawali sobie sprawę z tego, kto jest faktycznym 

winowajcą: Ojcu [tj. Lucjanowi- synowi Bonawentury. Przyp. 

A. K.] głos drżał- po tylu jeszcze latach! A przecie, odchodząc, 

dodał: - Cóż ono winno, to ciemne, pijane chłopstwo? Ale oni! 

Tamci!18.

Sam Lucjan Rydel (syn) pozostawał tymczasem żywo za-

interesowany historiami rodzinnymi, także tymi związanymi 

z rzezią galicyjska. Ponadto pieczołowicie zbierał i notował 

informacje te, nosząc się z zamiarem wydania wspomnień 

swojego życia19, które rozpoczął pisać na kilka lat przed 

śmiercią. Do końca zdążył doprowadzić tylko pierwszy roz-

dział, tj. Tradycje rodzinne, stanowiący jednak na tyle spójny 

i zamknięty wywód, że krakowski „Czas” zdecydował się na 

opublikowanie go w odcinkach w numerach wydawanych od 

17 do 24 lipca 1918 roku. Rydel zawarł w nim m.in. szczegó-

łowy, by nie rzec drobiazgowy, opis napadu bandy chłopów na 

dwór swego dziadka w Strzelcach Wielkich20. Jednakże żeniąc 

17 Najmłodszy brat Bonawentury, Andrzej, dał upust swoim doznaniom 
pisząc wiersz Krwawa łaźnia w Galicji w dniach 19, 20 i 21 Lutego 
1846 r. odbyta..

18 L. Rydel, op. cit., s.1.
19 W tym przedsięwzięciu pomocne mu były także pamiętniki, które 

pisał w zasadzie od dziecka. Por. M. Rydlowa, Lucjan Rydel, 
[w:] „Listy Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla”, cz. 2, 
Dodatek krytyczny, Kraków 1979, s. 24.

20 Podaje, że gdy chłopi zaatakowali dwór dziadka, sam Bonawentura 
z rodziną raptem pięć minut wcześniej skończył jeść obiad. Por. L. 
Rydel, Tradycje rodzinne, [w:]  „Czas”, R. LXXII, nr 308, z dnia 
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się z chłopką w ponad pół wieku po tym smutnym wydarzeniu, 

przyszło mu żyć w zupełnie już innym świecie. Na wsi bowiem, 

w wyniku przeprowadzenia uwłaszczenia, zaniknął archaiczny 

system poddańczy, chłopi zaś stali się właścicielami ziemi, a ich 

nieskrępowane teraz niczym zainteresowanie światem wykra-

czało daleko poza granice wsi. Dziadek Bonawentura tymcza-

sem stanowił element minionej epoki, nijak mający się do rea-

liów przełomu wieków XIX i XX, aczkolwiek wydaje się, że 

rodzinne wspomnienia ciosu poniesionego ze strony chłopów, 

mogły być tym pierwotnym bodźcem, który wywołał w Lucja-

nie zainteresowanie wsią.

Chłopomania inteligencji krakowskiej z pewnością przy-

ćmiewała rzeczywisty obraz wsi - zafascynowani nią literaci 

i artyści raczej wyłuskiwali z niej to, co chcieli w niej widzieć, 

a więc oazę spokoju, odskocznię od zajętego politykowaniem 

Krakowa, prezentując przy tym postawę, którą Wyspiański na-

piętnował i jednocześnie wyśmiał w Weselu:

DZIENNIKARZ

Ja myślę, że na waszej parafii

świat dla was aż dosyć szeroki.

CZEPIEC

A tu ano i u nas bywają,

co byli aże dwa roki

w Japonii; jak była wojna.

DZIENNIKARZ

Ale tu wieś spokojna.-

Niech na całym świecie wojna,

byle polska wieś zaciszna,

byle polska wieś spokojna.

               (Akt I, scena 1)21.

Ale czy Lucjan Rydel, decydując się na ślub z Jadwigą 

Mikołajczykówną, był do tego stopnia płytki wewnętrznie, by 

czynić to tylko ze względu na modę? Czy głuchy na powraca-

jące jak echo wspomnienie wydarzeń 1846 roku, których ofiarą 

padła przecież jego rodzina, usiłował jedynie żyć dniem dzi-

siejszym, nie dopuszczając do siebie myśli, że wieś nie jest tak 

sielankowa, jak chcieli to widzieć chłopomani, lecz, jak każda 

społeczność, zmaga się z codziennymi trudami, jest czerstwa, 

a nieraz brutalna?...

PAN MŁODY

(…) mego dziadka piłą rżnęli...

Myśmy wszystko zapomnieli.

                (Akt I, scena 30)22.

Wydaje się, że w tym miejscu należałoby nieco rozgrzeszyć 

prototyp „Pana Młodego” z Wesela, tj. Lucjana Rydla. Jakkol-

wiek Tadeusz Boy-Żeleński w Plotce o „Weselu” Wyspiańskie-

go dowodzi, że ślub Lucjana był jedynie konsekwentną realiza-

cją jego chłopomańskich fascynacji23, chyba nie do końca tak 

było. Józef Dużyk w poświęconym artyście artykule zamiesz-

czonym w „Roczniku Krakowskim” stawia tezę, że decyzja Lu-

18 lipca 1918, s. 1.
21 S. Wyspiański, Wesele, Kraków 2007, s. 8.
22 S. Wyspiański, op. cit., s. 54.
23 T. Boy-Żeleński, Plotka o „Weselu” Wyspiańskiego, [w:] S. 

Wyspiański, Wesele. O „Weselu” T. Żeleński-Boy, L. Kotarbińska, 
K. Wyka, L. Tomanek, K. Puzyna, K. Estreicher, K. T. Toeplitz, S. 
Mrożek, A. Wajda, D. Olbrychski, R. Węgrzyniak, A Hanuszkiewicz 
i inni, Warszawa 1998, s. 260-261.

cjana o pojęciu za żonę prostej dziewczyny z ludu wynikała je-

dynie ze szczerych pobudek, będących następstwem zasadniczej 

zmiany jego postawy życiowej. W Jadwidze dostrzegł bowiem 

odpowiednią towarzyszkę życia, przy której będzie mógł odpo-

cząć od zgiełku mieszczańskiego żywota, przesiąkniętego fili-

sterstwem i zakłamaniem. Na poparcie swej tezy Dużyk przy-

wołuje fragment listu Rydla do Konstantego Mariana Górskie-

go, w którym poeta argumentuje swoją decyzję: Nie spotkałem 

nigdzie na świecie takiej dobroci, takiej delikatności uczucia, 

takiej szczerości i prostoty. Po raz pierwszy byłem traktowany 

jako człowiek, a nie jako literacka forma. Po raz pierwszy wi-

działem, że można dbać więcej o to, co ja wart jestem, niż o to, 

co warte są moje wiersze. […] Mam dość tego najgorszego ro-

dzaju kokietek, które kokietują mózgiem, a zimne są jak żaby za 

dotknięciem24. Ponadto 

w ciągu osiemnastu lat 

pożycia Lucjan pozo-

stał wierny Jadwidze, 

co dodatkowo świad-

czy o tym, iż małżeń-

stwa z tą prostą dziew-

czyną nie potraktował 

jak zabawki, jak mody, 

która po pewnym cza-

sie przemija25. Ba! Ja-

dwiga i Lucjan Rydlo-

wie uchodzili w świe-

cie artystów za jedno 

z najbardziej zżytych 

małżeństw, zatem 

Boy-Żeleński raczej 

nie miał podstaw, by 

twierdzić, że poeta 

nie darzył swej żony 

prawdziwą miłością26.

O szczerości uczucia, jak również o tym, jak bardzo Rydel 

był człowiekiem skromnym i pragnącym uniknąć związanej ze 

swym ożenkiem sensacji, świadczy ponadto przytoczony przez 

Edmunda Jankowskiego w jego artykule fragment odpowiedzi 

Lucjana na propozycję redakcji „Tygodnika Ilustrowanego” 

umieszczenia w piśmie fotografii jego żony: Na przesłane mi... 

zapytanie... co do fotografii mojej Żony, muszę odpowiedzieć, że 

Żona moja jest osobą zupełnie prywatną i fotografie Jej dostęp-

ne są jedynie tylko dla osobistych znajomych i krewnych. Osoba 

żony mojej w niczym nie powinna obchodzić szerszej publiczno-

ści i dlatego zapytywanie w tej sprawie uważam za bezprzed-

miotowe i zbyteczne27. Zatem decyzja o poślubieniu chłopki 

nie była pochopnym krokiem, lecz dojrzałym posunięciem; 

w przeciwnym razie Lucjan nie odrzuciłby w tak kategoryczny 

sposób propozycji „Tygodnika Ilustrowanego”, lecz chętnie po-

chwaliłby się szerokiemu gronu czytelników małżonką swą, ni-

czym modną zabawką. Szanował ponadto swoją żonę; również 

w okresie narzeczeństwa miał względem niej czyste zamiary. 

W liście do Elizy Orzeszkowej pisał: Inni uważają małżeństwo 

24 J. Dużyk, Lucjan Rydel (1870 - 1918 – 1968), [w:] „Rocznik 
Krakowski”, t. XXXIX, 1968, s. 158.

25 E. Jankowski, Rydel – poeta „zaśmieszony”, [w:] „Przegląd 
Humanistyczny”, R. III, 1959, nr 2 (11), s. 135.

26 T. Boy-Żeleński, op. cit., s. 261.
27 E. Jankowski, op. cit., s.135.
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moje za fantazję artystyczną, za chwilowy poryw, który pręd-

ko minie, zostawiając po sobie- nieszczęście. Ci nie myśleli-

by tak, gdyby wiedzieli, jakie zmiany głębokie w duszy mojej 

zaszły od pewnego czasu, gdyby wiedzieli, że jestem czło-

wiekiem, a nie fircykiem, który się po salonach reklamuje 

talentem i szuka kariery28. 

Małżeństwo Rydla z Jadwigą nie było zatem konsekwen-

cją fanaberii młodopolskiego artysty, lecz świadomą decyzją, 

stanowiącą niejako pewien moment 

zwrotny jego życia. Wiązał się on z chę-

cią wyrwania się z kręgu zakłamanego 

i przesiąkniętego snobizmem środowi-

ska krakowskiego, z drugiej strony zaś 

z dążeniem do ściślejszego zespolenia 

z prawdziwym życiem, które upatrywał 

właśnie w życiu na wsi29.

Wydaje się ponadto, że w opozycji 

do postawy prezentowanej przez Pana 

Młodego w Weselu, chłopomańska fa-

scynacja Lucjana Rydla nie skupiała 

się jedynie na zewnętrznej oprawie wsi, 

ukazywanej oczom miasta od święta. 

Rydel starał się nie poprzestawać tyl-

ko na tym. Chciał raczej przeniknąć do 

wnętrza, do jej jądra, by móc zobaczyć 

wieś taką, jaką była naprawdę, a nie taką, 

jaką chcieli ją widzieć chłopomani. Być 

może narzędziem ku temu było właśnie 

małżeństwo z Jadwigą, na pewno jednak 

osiedlając się na wsi Rydel pragnął siłą 

rzeczy widzieć w chłopie światłego są-

siada. Dlatego nie spoczął na zadowole-

niu się samymi wyobrażeniami, lecz postanowił je zrealizować. 

W związku z tym żywo poświęcił się problemom oświaty i kul-

tury wsi. Zorganizował szereg skierowanych do wiejskiego słu-

chacza wykładów i odczytów popularnonaukowych, starał się 

także wzbudzić w chłopach zainteresowanie literaturą polską. 

W tym celu w tońskim dworku, gdzie przeniósł się z żoną po 

ślubie30, zorganizował bibliotekę, do której w niedzielne popo-

łudnia zapraszał chłopów i zachęcał ich do korzystania ze zbio-

rów31. Wielkim powodzeniem cieszyły się także  wygłaszane 

przez niego w sali szkolnej przemówienia o tematyce historycz-

nej32. O tym, że jego działalność społeczna nie była gołosłowna 

i została doceniona przez jej odbiorców, najdosadniej świadczy 

fakt, iż chłopi zdecydowali się wybrać go do zarządu powiato-

wych kółek rolniczych33. Dla szkół ludowych Rydel opracował 

poza tym cieszące się ogromną popularnością Dzieje Polski34.

28 Ibidem, s. 137.
29 S. Pigoń, … gdzie się wszystko niańczy w bladze, [w:] „Tygodnik 
Powszechny”, R. VI, nr 4 z dnia 28 stycznia 1951, s. 6.
30 Początkowo nowożeńcy zamieszkali w ciasnej i ciemnej chałupie 
w Bronowicach Wielkich, następnie na kilka lat przenieśli się do 
dworku w Toniu, by w przededniu pierwszej wojny światowej zakupić 
dworek w Bronowicach Małych- rodzinnej wsi Jadwigi. Por. J. Dużyk, 
Lucjan Rydel (1870 - 1918 – 1968), op. cit., s. 159.
31 J. Dużyk, Lucjan Rydel, op. cit., s. 416.
32 Ibidem, s. 159-160.
33 Ibidem, s. 160.
34 T. Brzozowska, Lucjan Rydel, [w:] „Literatura okresu Młodej 
Polski”, t. II pod red. K. Wyki, A. Hutnikiewicza, M. Puchalskiej, 
Warszawa 1967, s. 207.

Wielkie zainteresowanie w Lucjanie Rydlu wzbudziło także 

zagadnienie teatru ludowego35. W roku 1903 opublikował nawet 

poświęcony tej kwestii artykuł w „Przeglądzie Powszechnym”, 

zatytułowany Teatr wiejski przyszłości. W jego treści tłumaczył, 

iż jego dążenie do związania chłopa z kulturą narodu jest efektem 

nie tyle jego osobistej pasji i zainteresowania wsią, co również go-

rącej chęci szerzenia oświaty wśród ludu, tudzież tych wszystkich 

warstw, które posiadają utrudniony dostęp do kultury i oświaty36. 

Sam ponadto organizował na wsi przed-

stawienia z udziałem chłopskich akto-

rów, jak również wyjeżdżał z nimi na 

spektakle do Krakowa. Uważał bowiem, 

iż teatr silniej oddziałuje na człowieka 

niż książka, w związku z tym, poprzez 

odpowiedni dobór wystawianych sztuk, 

rozbudzanie uczuć patriotycznych oraz 

poczucia przynależności chłopa do na-

rodu polskiego przebiegałoby w sposób 

zdecydowanie bardziej intensywny37. 

To właśnie dla wiejskiego audytorium 

Rydel napisał w roku 1905 jasełka Bet-

lejem polskie, początkowo obsadzane 

chłopskimi aktorami, a następnie przez 

wiele lat wystawiane przez teatry zawo-

dowe w okresie świąt Bożego Narodze-

nia. Ich tekst niewątpliwie miał służyć 

wyłożeniu prostemu odbiorcy kwestii 

patriotycznych, bowiem na kanwie bo-

żonarodzeniowej opowieści osadzona 

została akcja ludowej szopki, której nie-

jako drugim dnem było nawiązanie do 

aktualnych wydarzeń na ziemiach pol-

skich38. W ten sposób oczom widza ukazana została z jednej stro-

ny dawna chwała Polski, z drugiej tymczasem doznane cierpienia 

i zmagania narodu, co doskonale trafiło w patriotyczne uczucia 

i upodobania widzów39.

Zatem mimo przesłaniającej prawdziwe oblicze Lucjana 

Rydla jego karykatury z Wesela, był to człowiek skromny, 

niewątpliwie zafascynowany wsią, jednakże pragnący przy 

tym zostać prawdziwym przyjacielem wiejskiego ludu. Jako 

szczery patriota i działacz społeczny zdziałał naprawdę wiele 

dla krakowskiej wsi. Być może pomny rodzinnych wspomnień 

rzezi galicyjskiej, pragnął dokonać tego, o czym zdaje się za-

pomnieli jego przodkowie, mianowicie wyjść z oświatą do 

ludu i rozbudzić w nim świadomość bycia częścią narodu pol-

skiego, na równi z innymi stanami. Z całą pewnością jednak 

można stwierdzić, iż tego typu postawy Lucjana Rydla, jako 

przedstawiciela światłej części narodu polskiego, zaprezen-

towanej w początku XX wieku, zabrakło wśród ziemiaństwa 

galicyjskiego przed rokiem 1846. Gdyby ten przysłowiowy 

kaganek oświaty został zaniesiony uprzednio pod chłopską 

strzechę, być może powstanie krakowskie znalazłoby poparcie 

włościan, na pewno jednak propaganda władz austriackich nie 

zebrałaby tak krwawego żniwa w lutym 1846 roku.

Anna Kowalczyk 
35 M. Rydlowa, op. cit. , s. 30.
36 L. Rydel, Teatr wiejski przyszłości, [w:] „Przegląd Powszechny”, 
Kraków 1903, t.. LXXVII, s. 313-338.
37 Ibidem, s. 314.
38 J. Dużyk, op. cit., s. 161.
39 A. Hutnikiewicz, Młoda Polska, Warszawa 2001, s. 261.



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  9WIOSNA 2011

WB nr 1 (88)

23 listopada 1605 roku król Zygmunt III Waza wydał specjalny 

edykt kończący bezwzględnie i  ostatecznie, trwający niemal od 

zawsze, konflikt między polskimi i żydowskimi obywatelami mia-

sta Bochni. Na jego mocy społeczność żydowska została skazana 

wówczas na wygnanie  z tego miasta i otrzymała zakaz osiedlania 

się w jego pobliżu. Z tą chwilą zakończyła się nagle wielowiekowa 

historia Żydów bocheńskich, którzy musieli opuścić miasto, na jak 

się okazało, ponad 250 lat. 

To przymusowe wygnanie dobiegło końca w połowie XIX stu-

lecia. Dopiero bowiem w roku 1860 władze austriackie unieważni-

ły zapisy XVII – wiecznego edyktu królewskiego. Już w trzy lata 

później w Bochni pojawiła się pierwsza większa grupa ludności 

żydowskiej z pobliskiego Wiśnicza, który w tym roku nawiedził 

groźny w skutkach pożar. W późniejszych latach liczba ludności 

żydowskiej w Bochni stopniowo rosła, by na przełomie XIX i XX 

stulecia stanowić ponad 20 % ogółu jej mieszkańców. Wyraźnie 

dał się zauważyć wówczas stopniowy proces zdobywania przez 

nią dominującej pozycji w handlu i rzemiośle bocheńskim oraz 

rodzącej się wówczas działalności przemysłowej. Jej aktywność 

na polu ekonomicznym wpisywała się korzystnie w szeroki proces 

zmian cywilizacyjnych dokonujący się wówczas na terenie Boch-

ni. Równocześnie na ten teren powróciła znów kultura i religia ży-

dowska odciskając odtąd trwały ślad w życiu codziennym  miasta 

i jego mieszkańców. Powróciły też dawne napięcia i spory między 

polskimi i żydowskimi obywatelami Bochni, przeplatające się jed-

nak równocześnie z wieloma wspólnymi inicjatywami na rzecz jej 

dobra i dalszego rozwoju w przyszłości. Stanowić to odtąd miało 

charakterystyczny obraz życia społecznego tego królewsko-górni-

czego miasta aż do lat  II wojny światowej.  

W niepodległej już Polsce, po roku 1918, na terenie Bochni 

mieszkała nadal zwarta grupa społeczności żydowskiej. Przez 

cały okres międzywojenny jej liczba praktycznie  nie zmieniała 

się i oscylowała wokół liczby 2,5 tysiąca osób, co stanowiło 20 

– 22 % ogółu mieszkańców miasta. Z grupy tej pochodziło wielu 

przedstawicieli ówczesnej inteligencji bocheńskiej: lekarze, praw-

nicy czy też członkowie władz miejskich i powiatowych. Istniały 

również na terenie miasta żydowskie instytucje oświatowe, kul-

turalne i sportowe. Szczególnie widoczna na terenie Bochni była 

aktywność Żydów w dziedzinie gospodarczej, sięgająca jeszcze 

czasów autonomii galicyjskiej. Dotyczyło to zarówno obszaru 

handlu gdzie posiadali oni wyraźną przewagę jak również i miej-

skiego rzemiosła. 

Nie inaczej było w sferze działalności przemysłowej, któ-

rej symbolem na terenie Bochni była duża firma: Zakład Naczyń 

Kamionkowych Henryka Münzera. Oprócz niej istniało też szereg 

mniejszych zakładów produkcyjnych różnych branż prowadzonych 

przez Żydów. Warto wspomnieć  o miejscowej drukarni z trady-

cjami należącej do Samuela Silberringa, znanego w Bochni jako 

właściciela pierwszego samochodu osobowego na jej terenie. Z tym 

symbolicznym początkiem miejskiej motoryzacji wiąże się też spra-

wa powstania na rynku bocheńskim pierwszej stacji benzynowej - 

z inicjatywy i za środki finansowe Mendela Weinfelda. Widać więc 

wyraźnie wpływ Żydów bocheńskich na losy miasta i jego miesz-

kańców.  Ich aktywności, zdolnościom i kapitałowi miasto zawdzię-

czało wiele działań niezbędnych  dla swego rozwoju. 

Piotr Wszołek

Żydzi bocheńscy. Od powrotu do zagłady
Nie można zapomnieć też o udziale społeczności żydowskiej 

we wszystkich imprezach i uroczystościach miejskich. Wspiera-

ła też ona wszelkie zbiórki  i akcje ogólnopolskie, jak chociażby 

składki na rzecz Funduszu Obrony Narodowej. Bochni nie omi-

nęły jednak też ogólnopolskie nastroje antyżydowskie inspirowa-

ne przez Narodową Demokrację, która rzuciła w latach 30 – tych 

hasło powszechnego bojkotu handlu  i rzemiosła żydowskiego. 

Towarzyszyły temu przypadki napadów i pobić, akty wandalizmu, 

pikiety oraz rozwieszanie antysemickich plakatów. W ramach pro-

testu przeciwko tym zachowaniom antysemickim żydowscy han-

dlarze i rzemieślnicy postanowili zamykać swoje firmy wcześniej 

niż zwykle.  Z jednej strony odbić się to musiało na ich dochodach 

ale z drugiej wywołać musiało niezadowolenie polskich klientów, 

których pozbawiono towarów codziennego użytku. Ponieważ kup-

cy i rzemieślnicy żydowscy z czasem zaczęli nieoficjalnie prowa-

dzić handel „po godzinach” więc cała wina za tę sytuację spadła  

na agitatorów haseł bojkotowych.

O ile lata międzywojenne przyniosły mniej lub bardziej in-

tensywne napięcia w stosunkach polsko – żydowskich o tyle lata 

II wojny światowej wyznaczyły ostateczny kres wielowiekowej 

historii Żydów bocheńskich. Okupacyjne władze hitlerowskie 

przystąpiły bowiem wówczas do stopniowej likwidacji społecz-

ności żydowskiej na terenie miasta  i okolic. Wydały one z po-

czątku szereg zarządzeń administracyjnych ograniczających jej 

dotychczasowe życie społeczne, religijne i gospodarcze. 15 marca 

1941 r. zostało utworzone getto, do którego przesiedlono Żydów, 

których wcześniej nie rozstrzelano lub nie wysłano do obozów 

zagłady. Ówczesne granice bocheńskiego getta wyznaczają dzi-

siaj ulice: Pod Lipką, Trudna, Bracka, Kraszewskiego, Kowalska, 

Solna Góra, Niecała i Św. Leonarda. Teren powyższy pokrywał 

się z dawną dzielnicą żydowską i został wcześniej przymusowo 

opuszczony przez swoich polskich mieszkańców. W połowie 1942 

r. rozpoczęły się pierwsze systematyczne zsyłki mieszkańców get-

ta do obozów zagłady oraz ich zbiorowe egzekucje. Styczeń 1943 

przyniósł decyzję władz hitlerowskich o przekształceniu getta 

w obóz pracy przymusowej. Przez całą pierwszą połowę  tego roku 

trwały dalsze wywózki oraz egzekucje osób niezdolnych do pracy 

z powodu choroby lub wieku. W tym samym też roku w nocy z 2 

na 3 września rozpoczęła się ostateczna akcja likwidacji bocheń-

skiego getta. Ci, którzy  przeżyli znaleźli później śmierć w obozie 

koncentracyjnym w Oświęcimiu. 

Społeczność żydowska nie przyjmowała biernie skierowanej 

przeciwko sobie polityce okupanta. Na terenie miasta działał od-

dział zbrojny Żydowskiej Organizacji Bojowej. Nie brakowało też 

pomocy ze strony polskich mieszkańców miasta, za którą grozi-

ła wszak kara śmierci. W zaszczytnym gronie posiadaczy tytułu 

„Sprawiedliwy wśród narodów świata”, nadawanego przez Insty-

tut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu „Yad Vashem” 

w Jerozolimie, znaleźć można również i bochnian (m.in. wybitne-

go badacza przeszłości miasta oraz animatora kultury Stanisława 

Fischera, założyciela i pierwszego kustosza bocheńskiego muze-

um, odznaczonego pośmiertnie w 2003 roku). W opisany powyżej, 

tragiczny sposób, zakończyła się ostatecznie historia społeczności 

żydowskiej na terenie miasta Bochni. 

Piotr Wszołek
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Czy Bochnia - najstarsze  miasto Małopolski (pierwsza 

wzmianka o przedlokacyjnej Bochni jako ośrodku przemy-

słowym – sal de Bochegna)  pochodzi z roku 1198) - jest na 

ziemiach słowiańsko-polskich pierwszym miastem, w któ-

rym pojawiły się łaźnie, co dało 

początek późniejszemu ich roz-

wojowi?

W dostępnych doniesieniach  

literatury historycznej od XIII 

w. nie ma dowodów, że mogło 

być inaczej. Łaźnie od pradaw-

nych czasów  należały do ośrod-

ków fizjoterapeutycznych. Ich 

przeznaczeniem było spełnianie 

roli przede wszystkim higienicz-

nej, ale również terapeutycznej. 

Oprócz tych zadań spełniały 

one rolę ośrodków leczniczych, 

opieki społecznej, źródeł docho-

du, a także były miejscem spotkań towarzyskich i miejscem 

wymiany poglądów. Nierzadko rodziły się w tych obiektach 

kierunki artystyczne, toczyły się dysputy różnotematyczne, 

spotkania towarzyskie, a także zakulisowe podstępne poglądy 

i rozgrywki polityczne. Ta rola łaźni utrzymała się przez wiele 

wieków, a szczególną rolę w sferze polityki odegrała w cza-

sach cesarstwa rzymskiego. Poskromiona została przez postęp 

cywilizacyjny, którego wynikiem stała się możliwość rozwo-

ju architektury, budownictwa klanowego, magnackiego, spo-

łecznego, które zapewniało posiadanie własnych pomieszczeń 

i urządzeń sanitarnych. Proces ten trwał przez kilka wieków 

i syntetyczne omówienie go w największym nawet skrócie 

wypełniłoby kilka tomów. Tym samym, w tym i podobnych 

opracowaniach jest mało, a na-

wet całkowicie niemożliwe.

Powróćmy do starożytności. 

W starożytnym Egipcie, Rzy-

mie, a także w wielu innych 

krajach Europy Południowej, 

a również Bliskiego Wscho-

du pod wyraźnym wpływem 

ciepłego klimatu kąpiele były 

stosowane od niepamiętnych 

czasów. Wykopaliska w Babi-

lonii i Egipcie dowodzą, że już 

w tamtych czasach w pałacach 

i zamożnych domach zaczyna-

ły się pojawiać pomieszczenia 

spełniające role łaźni.

Grecy oprócz kąpieli mor-

skich i rzecznych dla rozwoju 

kultury fizycznej i kultu ciała 

gwarantującego zdobywanie laurów w licznych organizowa-

nych wówczas zawodach sportowych, a także podnoszących 

zdolności i umiejętności walki w prowadzonych wojnach po-

bierali kąpiele regenerujące w cieplicach, a także wykonywa-

nych w tamtych czasach wannach – z gliny, drewna, a nawet 

w późniejszym okresie z kamienia, granitu, marmuru i nie-

rzadko metalu. W gimnazjach greckich służących głównie 

ćwiczeniom sportowym insta-

lowano także tzw. zimne łaźnie 

w których po wysiłku dokony-

wano oczyszczenia i odświeże-

nia ciała.

Rzymianie początkowo 

kąpali się w Tybrze, miało to 

miejsce aż do czasu panowania 

króla Tarkwiniusza Starego (IV 

w. p.n.e.) kiedy to doszło do 

nieodwracalnego przez wieki 

zanieczyszczenia rzeki z winy 

wybudowania kanału zbierają-

cego ścieki kanalizacyjne (tzw. 

cloaca maxima), który to kanał 

został odprowadzony bezpośrednio do Tybru. W tamtym cza-

sie również budowano łaźnie, ale niestety tylko z zimną wodą. 

W późniejszym okresie, wobec niemożliwości przywrócenia 

Tybrowi warunków do używalności jako rzeki do kąpieli, roz-

poczęto budowę publicznych kąpielisk, do których doprowa-

dzano wodę z pobliskich gór. Zanieczyszczenie Tybru wywo-

ływało bunty społeczne jakże podobne do dzisiejszych reakcji 

organizacji proekologicznych, a także do walki społeczeństw 

współczesnych o zachowanie czystości rzek tak bardzo po-

trzebnych do ratowania flory, fauny i zdrowia społeczeństw.  

W Rzymie około roku 410 n.e., kiedy to miasto zostało po 

raz pierwszy w historii starożytnej i początku nowożytnej 

zdobyte przez barbarzyńców było 16 łaźni przynależnych do 

największych w tamtych czasach 

budowli, a co najważniejsze 

publicznych. Do nich zalicza-

my budowle Karakalli, Nero-

na, Dioklecjana i późniejszych 

władców państwa i cesarstwa 

rzymskiego. Wytworność tych 

łaźni i bogactwo właścicieli 

podkreślało ekskluzywne i bo-

gate wykończenie. Ozdobione 

one były do dzisiaj uznanymi ar-

cydziełami sztuki rzeźbiarskiej, 

nierzadko złotem, szlachetnymi 

kamieniami, a w tym w bogat-

szym wydaniu  rzeźbami z kości 

słoniowej. Niekiedy w Łaźniach 

znajdowały się pomieszczenia 

kąpielowe nawet dla kilku ty-

sięcy osób jednocześnie. Dla 

przykładu Thermae Dioclecjani  miały 3 tysiące wanien ze 

szlachetnego marmuru  i stanowiły prawdziwe dzieło sztuki 

rzeźbiarsko –architektoniczno - artystycznej. Część zachowa-

Wiesław Tlałka

Łaźnie i łaziebnictwo

Łaźnie rzymskie – Thermae (balnea)

Hammam - łaźnia publiczna w Tunisie
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nego z nich materiału można podziwiać dzisiaj  jako niektó-

re elementy budowli  sakralnych, muzealnych i pałacowych  

obecnego już Rzymu. Łaźnie Rzymskie miały swoisty styl 

architektoniczny, przemyślany i stwarzający komfort - jak to 

było w zwyczaju  Rzymian - dla korzystających  najczęściej 

wyższych - sfer, tak z obiektów jak i urządzeń.

Z zasady w łaźni rzymskiej w rozbieralni zwanej /epody-

torium/  przechodziło się do komory z suchym  gorącym po-

wietrzem  /tepidarium/, z kolei do komory o jeszcze wyższej 

temperaturze  powietrza  /caldarium/. W tej to komorze znaj-

dował się basen z ciepłą wodą do kąpieli i pływania.  Podob-

nie urządzone były na terenie północnej Afryki łaźnie i baseny  

z których korzystała  w czasie swojej podróży  przez rejony 

północnej Afryki, o czym już pisałem w pierwszej części ar-

tykułu, udająca się do swojego nie pierwszego kochanka  tym 

razem cesarza Rzymu i Wielkiego  Cesarstwa  Rzymskiego  

sama Kleopatra. W strukturę architektoniczną  tych łaźni  

wkomponowane były  pomieszczenia do terapii zwanej inten-

sywną terapią napotną.  tzw. /sudatorium/. Przeciwieństwem 

do nich były pomieszczenia ochładzające  tzw. /frigidarium/, 

zwyczajowo dla wyrównania temperatury ciała  /dzisiaj efekt 

ten osiągamy używając  pospolitego  najczęściej ręcznika  fro-

te  namoczonego w zimnej albo gorącej wodzie/. Po kąpielach  

dokonywano nacierania  przeważnie całej powierzchni ciała  

z użyciem balsamów i różnorodnych olejków wonnych. Ką-

piel w czasach rzymskich stanowiła  o sprawności ciała i umy-

słu, wykonywana była  zgodnie z zasadami  obowiązującego  

rytuału. Rytuał dzisiejszy to nadmuchiwanie ciepłym powie-

trzem i użycie suszarki do włosów, jak też osuszanie rąk po 

dokonywanym obmyciu po korzystaniu z WC.

Należy   wspomnieć jak już wyżej zaznaczono, że łaźnie 

starożytne  były  ponadto miejscem rozrywek, gier, różnora-

kich popisów, głównie spotkań towarzyskich, w czasie których 

dyskutowano na tematy literackie, artystyczne i polityczne.

W łaźniach rzymskich początkowo  urządzano  odrębne 

pomieszczenia  dla różnych płci. W Europie w szkolnictwie  

łącznie do bursach i domach akademickich  utrzymał się ten 

obyczaj  do prawie drugiej połowy XX-go wieku. W okresie 

późniejszym  mimo wydawanych  przez samych cesarzy zaka-

zów, kąpano się koedukacyjnie. W naszych czasach koeduka-

cyjność w bursach, hotelach, domach akademickich, łaźniach, 

na basenach i plażach stała się powszechnością. W czasach 

opisywanych do kąpieli używano głównie wody ogrzanej. 

Znany nam z poprzednich publikacji na ten temat  Galen  za-

lecał wszakże polewanie ciała  po ciepłej kąpieli  zimną wodą. 

Miało to na celu wyrównanie  temperatury po uprzednim prze-

grzaniu  do temperatury otoczenia, co podobno chroniło  przed 

chorobami  z przegrzania i przeziębienia. Wieki średnie i ich 

kanony odbiły swoje piętno  także na sposobie życia ludności,  

głównie  w dziedzinie obyczajów - wówczas to zaprzestano  

kąpieli wodnych, zwłaszcza publicznie.

W krajach muzułmańskich obyczaj ten w niektórych rejo-

nach zwłaszcza Afryki Północnej przetrwał do dzisiaj. Miałem 

okazję wielokrotnie się o tym przekonać kiedy to po pracy na 

kontynencie Afryki  spędzałem swój wolny czas nad morzem 

śródziemnym często w towarzystwie misjonarza Ks. Bogdana  

Liniewskiego, przyjaciela i współlokatora w okresie studiów 

seminaryjnych i dzielącego w tym czasie wspólny pokój z Bł. 

ks. Jerzym Popiełuszką. Obserwowaliśmy młodzież  i doro-

słych wyznawców  islamu, a także osoby płci żeńskiej  za-

nurzające się w morzu w pełnym, typowym, pokrywającym 

całe ciało kobiet ubiorze arabskim. Młodzież męska jak i do-

rośli mężczyźni nie podlegają temu obyczajowi. (przyp. samo-

chodem wyżej wspomnianego ks. Bogdana, VW Golf odbył 

ostatnią drogę życia i zginął ks. J. Popiełuszko). Ale to osobny 

temat. W posiadaniu  autora znajduje się  dokumentacja fo-

tograficzna potwierdzająca wiarygodność podanych w treści 

artykułu informacji. Te obyczaje jakie nastąpiły  w początkach 

wieków średnich głównie wśród wyznawców islamu doprowa-

dziły  do .zaprzestania kąpieli wodnych. Wybudowane w ciągu 

wieków  wspaniałe łaźnie zaczęły świecić pustkami, popad-

ły w kryzys ekonomiczny i zostały zamienione na kościoły, 

lub klasztory, a na terenach o przeważającej  

liczbie wyznawców islamu w meczety. Np. 

kąpieliska Dioklecjana  zamieniono i prze-

budowano na kościół Kartezjan, a Panteon 

w dzisiejszym Rzymie  jest  jedną  z wielu 

olbrzymich kiedyś sal dawnego kąpieliska 

Agrypy. Pozostałe  po tych adaptacjach reszt-

ki ozdobnych łaźni  padły ofiarą  zniszczenia 

lub zagrabienia przez Longobardów, Gotów 

i Wandali. Rujnowanie zabytków przez  tych 

ostatnich  pozostawiło na trwale w słownictwie 

określenie – wandalizm. Podobne konsekwencje pozostały po 

rewolucji tzw. kulturalnej w ChRL 1965-1969 i innych podob-

nych  ruchach rewolucyjnych na świecie. które pozostawiały 

po sobie  ruiny. Niektórzy arabowie w związku z przepisami 

religijnymi Mahometa, który nakazał  codzienne kąpiele,  zbu-

dowali liczne łaźnie. W łaźniach tych stosowano zabiegi na-

potne  w komorach gorącego powietrza, lub także w komorze 

parowej, po czym następowało  polewanie chłodną wodą. Do 

dzisiaj w okresie  trwającego miesiąc największego postu isla-

mu – ramadanie - po popełnieniu (grzechu współżycia) doko-

nana kąpiel i umycie ciała  usuwa w pełni popełniony grzech. 

Miałem wiele razy okazję obserwować  swój żeński personel 

szpitala  zbiorowo najczęściej rankiem udający się do kąpieli 

w miejskiej łaźni (Bir –El-Ater, W. Tebessa). Powracające po 

oczyszczeniu panienki  nie potrafiły ukryć dumy  na mimikach 

swoich twarzy.  Często objawiało się  to poszukiwaniem, aby 

zostać zauważonym, najdłuższej przez miasto drogi powrotu. 

Niczego w tym nie ma dziwnego, znamy bowiem  przysłowie 

co kraj to obyczaj. Pojawienie się i rozszerzanie w Europie 

trądu, choroby najbardziej znamiennej dla średniowiecza i do 

dzisiaj jednej z najstraszniejszych jaką znają dzieje medycyny, 

nakłoniło do większej  jak dotychczas dbałości o czystość cia-

ła. Skutkowało to ponownie wprowadzeniem zwyczaju  kąpie-

li parowych i wodnych. Powstały łaźnie parowe. Odpowiednik 

dzisiejszych saun skandynawskich, europejskich i arabskich. 

Kąpano się głównie w przededniu świąt kościelnych, a także  

Ks. Liniewski z Polakami z Bochni 

i nawróconymi na chrześcijaństwo Arabami

Ks. B. Liniewski i autor na Saharze
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przy okazji  innych ważnych uroczystości. Sam Ludwik XIV 

Wielki-Król Słońce,  /1683-1715/ nie grzeszył czystością. Jak 

bowiem donoszą wiarygodne źródła zażywał kąpieli oczysz-

czających ciało jedynie dwa razy w roku. Ten dzisiaj pospolity 

zabieg higieniczny był  wówczas połączony niemal z rytual-

nymi scenami. Król  Słońce  wypożyczał od swojego przyja-

ciela  z Burbonów miedzianą dużą wannę, a raczej kadź .

Była ona transportowana przez służbę idącą niemal przez  

cały Paryż, a to w celu, aby poddani dowiedzieli się, że ich 

możnowładca zamierzył dokonać zabiegu higienicznego, 

swoich królewskich członków ciała, co miało być przykła-

dem dla  magnatów i pozostałych warstw społecznych. fran-

cuskiego narodu. 

Zupełnie większe wymagania stawiał przed swoją klien-

telą Polak do dzisiaj uważany za najsłynniejszego fryzjera 

świata artysta i przyjaciel artystów pochodzący z Sieradza, 

ur. w1884 r., mecenas sztuki, polski emigrant do Francji. 

Ten fryzjer, który tworzył arcydzieła fryzur najsłynniejszych 

kobiet świata, głów koronowanych i polityków zwany po-

wszechnie królem fryzjerów i fryzjerem królów, często odsy-

łał do mycia głowy swoje także i koronowane klientki, księż-

ne, markizy i damy i kategorycznie odmawiał usług w wy-

padku. nie dokonania  zalecanych przez siebie zabiegów 

higienicznych, dla głów którym poświęcał swoje  upierście-

nione prestidigitatorskie  palce. A był to z czteroklasowym 

wykształceniem Polak Antoni Cierplikowski, o znanym na 

obydwu półkulach  świata pseudonimie - Antoine z Sieradza. 

/24.XII.1884-5VII.1976/. Jego czteroklasowe wykształcenie 

nie przeszkadzało, aby szanować swoje pochodzenie i zacho-

wać dla swoich rąk  i umiejętności należny szacunek i być 

dumnym z tego, że jest  Polakiem. Tak to między innymi 

narodami Polacy wpisywali się  w jeden z najtrudniejszych 

okresów  historii swojego narodu jako pionierzy  rozwoju 

higieny ogólnej a  także miejsc najbardziej szlachetnej części 

ciała – głowy i twarzy. Tzw. „lifting” tej części ciała stał się 

domeną mody  naszych czasów.

Nie inaczej pod kosmetykami ukrywał swoje braki higie-

niczne  Bogusław Radziwiłł, znany z trylogii, kiedy to  ściga-

ny w czasie  ucieczki przez Kmicica pokrył  swoją „facjatę”  

stróżkami barwiczek  francuskiej produkcji przemieszanymi 

z brudem i potem nie domytej głowy i twarzy. Pozwala to 

domniemać, że z usług łaźni nie korzystał zbyt często.

Łaźnie w wiekach średnich i wcześniej służyły również  

do rozwijania działalności  tzw. łaziebników trudniących 

się pseudo - leczeniem. Ograniczali oni  swoją działalność 

do stosowania masaży, stawienia baniek, upuszczania krwi 

i nacierania leczniczego. po kąpieli / czyt. po umyciu się/  

różnymi środkami balsamicznymi i maściami. W posiadaniu 

autora artykułu znajdują się  zabytkowe  do tego celu uży-

wane bańki lecznicze. Modyfikowane w ciągu dziesięcioleci 

przetrwały i jako metoda już w nowoczesnej formie służą 

chorym do dzisiaj. Wspomniany zabytek pochodzi z granicy 

czasu XVIII- XIX . w.

Żydzi musieli budować dla siebie własne łaźnie, gdyż nie 

wolno im było korzystać z łaźni publicznych. Doniesienia 

o istniejących działających łaźniach na ziemiach polskich 

sięgają końca XIII w. W 1289 roku książę wrocławski Hen-

ryk Probus w czasie swojego krótkiego panowania w Kra-

kowie w zamian za poparcie udzielone mu przez mieszczań-

stwo wielickie  funduje im m.in. łaźnię. W Krakowie w 1358 

r. Kazimierz Wielki przywilejem lokacyjnym nadał miastu 

prawo ciągnięcia zysków  z trzech łaźni, a mianowicie  na  

Piasku /obecnie teren okolicy zamkniętej ulicami Garbarską, 

Łobzowską Karmelicką i Batorego. całkowicie zabudowa-

ny. Poza Krakowem łaźnie były w Poznaniu, /1349/, Kole 

/1362/,  i Radomiu /1388/. Dla nas najbardziej interesującymi 

są dwie w Bochni, nadane aktem lokacyjnym Miasta z dnia 

27. lutego 1253 r. przez Bolesława Wstydliwego w Korczy-

nie. W średniowieczu  prawo do utrzymywania łaźni pub-

licznej /stuba libera/ przysługiwało panującemu i wchodziło 

w zakres regaliów. Panujący miał prawo odstępowania ich 

w każdym przypadku z prawem zwierzchnictwa  pojedyn-

czym osobom lub gminom. Na ziemiach magnackich bywały 

też łaźnie prywatne. Słynna ze swych luksusowych urządzeń 

wodoleczniczych  była  łaźnia braci Myczkowskich wybudo-

wana pod koniec XVI w. w Pińczowie. Podobnie słynną była 

łaźnia  w Solcu nad  Wisła.

O rozpowszechnianiu się łaźni na terenie  Polski do-

noszą historycy Jan Długosz, Maciej z Miechowa   Rektor 

UJ  zwany Miechowitą, Marcin Kramer, a także wielu le-

karzy, na czele z rektorem Prof. dr. Józefem Dietlem i wie-

lu epidemiologów podkreślających ich wartości zdrowotne. 

Liczba łaźni zanika  w w. XVI-XVII. Przyczyną tego stanu 

było epidemiczne szerzenie się kiły, która w tym czasie roz-

poczęła swój tryumfalny marsz przez Europę, a stało się to 

za sprawą  zwolnienia ponad wiek wcześniej przez Kolumba 

swoich zbuntowanych marynarzy dla urozmaicenia nudne-

go marynarskiego życia  przez dopuszczenie ich do igraszek  

z mieszkankami Haiti, podczas przymusowego zakotwiczenia 

u wybrzeży  tej pięknej, w naszych czasach nękanej katastro-

Antoine Ludwik XIV Król Słońce Stawiania Baniek w Łaźni Transport wanny dla Ludwika XIV
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falnymi zjawiskami przyrody, wyspy. Możliwość zakażenia 

się tą chorobą powiększała wieloraka czynność cyrulików 

i łaziebników  zwana zabiegami leczniczymi., jak smaro-

wanie, stawianie baniek, nacinanie ropni, upuszczanie krwi 

i innymi przeżywającymi rozkwit prymitywnymi pseudo 

medycznymi zabiegami nazywanymi już w tamtych czasach 

chirurgicznymi. Do całkowitego upadku łaźni przyczynili się  

w tamtym czasie szczególnie lekarze, którzy odwrotnie do 

naszych współczesnych poglądów  zalecali unikanie kąpieli, 

szczególnie w okresach pojawiających się epidemii, nazywa-

nych wtedy zarazami.

Ostro przeciw łaźniom  występowało na przestrzeni 

różnych epok duchowieństwo, dopatrując się w nich miej-

sca rozpusty. W wieku XVI zaznaczył się w Europie do-

tkliwy brak drzewa  opałowego, co spowodowało wobec 

wzrostu kosztów utrzymania powszechne zamykanie łaźni. 

Tak było w Krakowie latach /1594-1624/, w Paryżu /1465/, 

w Wiedniu /1551,1564,1691/, we Frankfurcie nad Me-

nem/1647/.W roku 1644 król Władysław IV  idąc za radą 

swoich zaufanych osób i ubolewając nad ciężką sytuacją 

i niebezpieczną pracą  górników w kopalni soli w Wielicz-

ce, funduje i osobnym  przywileje ponownie zakłada upad-

łą  łaźnię żupną  zlikwidowaną za przyczyną nadmiernych 

kosztów utrzymania. W tym celu, po udzieleniu subsydiów 

przez  króla polecono Urzędowi Miejskiemu Wieliczki  od-

budować i odrestaurować dawną łaźnię  oraz utrzymać przy 

niej chirurga, także urządzić kuchnię dla robotników, cho-

rych i nie mających własnych ognisk domowych. Łaźnia 

ta zmieniła tym samym dotychczasowy charakter i stała 

się poza łaźnią ośrodkiem leczniczym i opieki społecznej. 

Identyczną rolę  od dłuższego już czasu pełniły przyznane 

miastu  Bochni aktem lokacyjnym  w 1253 r. dwie łaźnie 

spełniające funkcję nie tylko  łaźni, ale także  miejsc gdzie 

udzielano pomocy medycznej, obmywano i oczyszczano 

zabrudzone rany, usuwano ropiejące strupy, unieruchamia-

no złamania. Zaznaczyć trzeba, że urazowość w pracy gór-

niczej była wyjątkowo duża, a metody leczenia  jak wszę-

dzie w tej epoce prymitywne. Na koniec, aby ewentualny 

czytelnik tego opracowania  nie poczuł się informacyjnie 

nie doinwestowany przez znajomość powyższej treści na 

temat łaźni i łaziebnictwa, a wręcz przeciwnie  stał się jesz-

cze bardziej dumny z historii miasta swego pochodzenia, 

jak też i z przywiązania  wynikającego z zamieszkania  ko-

niecznym wydaje się być przytoczenie kilku chociaż faktów 

i prawd historycznych. Prawa miejskie nadał Bochni  ksią-

żę Bolesław Wstydliwy  podkreślić należy dobitnie, wraz 

z licznymi przywilejami w roku 1253 w Korczynie. Dopiero 

cztery lata później w roku 1257 otrzymał je Kraków. Młod-

sza siostra w górnictwie solnym, Bochni, Wieliczka otrzy-

mała je znacznie później bo dopiero w roku 1290. Pierwsza 

wzmianka o Bochni pochodzi w roku 1198. Była to najstar-

sza osada nazywana sal de Bochegna. Pierwsze wykrycie 

soli kamiennej miało miejsce na ziemiach słowiańskich na 

terenie Bochni /1248/. W 1357 Król Kazimierz Wielki  za 

namową rajców zakłada niezwłocznie szpital przytułek  dla 

górników. Musiało to mieć miejsce na terenie jednej z 2 już 

działających łaźni. W tamtym czasie inna lokalizacja – ze 

wzgl. na duże potrzeby zużycia wody - była niemożliwa. 

Na początku XVI w napotykamy w aktach miejskich  wia-

domości  o istnieniu w Bochni łaźni miejskiej. Wg. ówczes-

nego prawa do utrzymywania i posiadania łaźni w Polsce 

mieli ci, którzy  nie pobierali opłat za korzystanie z nich od 

chorych, ubogich, biedoty, a szczególnie od górników.  W XVI 

w. Bochnia miała wg. zapisków w aktach miejskich  łaźnię 

miejską. Odnośnie do jej lokalizacji wzmiankuje się. … In cir-

culo superiore …, In platea  post balneali…, In platea S. Cru-

cis penes balneum…, In pl. Golembia post balneam,... Zapiski 

te świadczą, że w tej części miasta istniała łaźnia miejska. / 

Kwartalnik  Hist. Kult. Mat. nr. 4 1958, s. 641.

Dla porównania  szpital-przytułek górniczy powstał 

w roku 1363 w Wieliczce. Można by mnożyć dane cyfro-

we przywołując wiele innych dat. Wydaje się jednak, że 

na podstawie tak przytoczonej dokumentacji  historycznie 

przekonującej bez najmniejszej obawy stwierdzić można, 

że Bochnia jest pierwszym miastem na terenie południowej  

słowiańszczyzny i ziemiach Polskich, które było  w posia-

daniu łaźni zadekretowanym i fizycznie istniejącym, tak-

że przed Krakowem, Wieliczką i innymi wymienionymi 

w opracowaniu miastami na terenach ówczesnych Ziem 

Polski. Niestety nie udało się  dotrzeć do bardziej szczegó-

łowych danych i bardziej zbliżyć do opisów bocheńskich 

łaźni, dotyczących ich lokalizacji, architektury i pełnej roli 

w zakresie świadczonych usług higienicznych i leczniczych, 

terytorialnego ich zasięgu zabudowy w terenie  jak też kla-

sowej ich dostępności. Opracowującemu temat  nie udało 

się również napotkać na żadne doniesienia,  które mogłyby 

podważyć przywołane w tekście wspomniane i chlubne dla 

Miasta Bochni historyczne zapisy o niepodważalnym pra-

wie pierwszeństwa w temacie ŁAŹNIE I ŁAZIEBNICTWO  

W POLSCE.

Wiesław Tlałka

Literatura i materiał źródłowy w posiadaniu auto-
ra. Opracowanie techniczne i elektroniczne tekstu Pio-
trowska Katarzyna.

Chronologia faktów i dat historycznych.

1198 r. Pierwsza wzmianka o Bochni- istniała osada sal de Bo-

chegna.

1248 r. Pierwsze wydobycie soli w Bochni.

1253 r. Akt lokacyjny Bochni nadany przez Bolesława Wstyd-

liwego 27. lutego w Korczynie nad Nidą.  przyznający  

miastu prawo do dwu łaźni. / dekretem/.

1257 r. Akt lokacyjny Krakowa przyznany przez Kazimierza 

Wielkiego.

1289 r. Książę wrocławski  Henryk Probus ustanawia dla Wie-

liczki  prawo do jednej łaźni która staje się jednocześnie 

przytułkiem  i szpitalem i zatrudnia nakazem jednego 

chirurga

1290 r. Akt lokacyjny  Wieliczki. Henryka Probusa.

1349 r. Łaźnie posiada Poznań.

1357 r. Powstaje szpital górniczy w Bochni.

1358 r. Akt lokacyjny przyznaje prawo dla Krakowa do 3-ch 

łaźni - Piaski, łaźnia żydowska

1362 r. Łaźnia w Kole

1363 r. Szpital - przytułek w Wieliczce. –Kaziemierz Wielki

1388 r. Łaźnia w Radomiu.

W 1253 r. Bochnia jako pierwsze miasto na terenie Polski uzy-

skuje prawo do posiadania  i korzystania  z łaźni. Mia-

ło to miejsce 27. lutego  1253.r.
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Czy wierszyk Jana Brzechwy za-

cytowany w tytule, zapomniany nie-

stety wśród dzieci, czy parę symboli, 

w tym logo znanego banku a może 

marka piwa, czy trawka „żubrówka” 

pływająca w butelce markowego al-

koholu, to już jest cała nasza wiedza 

na temat tego pięknego zwierzęcia ? 

Niestety często to wszystko, co mo-

żemy powiedzieć o żubrze, no może 

jeszcze to, że żyje w Puszczy Biało-

wieskiej. 

30 listopada 2010 r. w siedzibie Stowarzyszenia przedstawi-

łem multimedialną prezentację, która w całości poświęcona była 

królowi puszcz – żubrowi. Będąc przez niemal dwa lata zastępcą 

nadleśniczego w Nadleśnictwie Niepołomice sprawowałem nad-

zór nad Ośrodkiem Hodowli Żubrów. W tym czasie dane mi było 

poznać żubry nieco bliżej, poznałem też całkiem spore grono tzw. 

„żubrologów” - ludzi zafascynowanych żubrami: lekarzy wete-

rynarii, naukowców, hodowców itd. Poza prezentacją żubra jako 

gatunku zależało mi też, aby w dobie spektakularnych działań 

ekologów, które często nastawione są na rozgłos i idące za nim 

zainteresowanie mediów i sponsorów, pokazać jak na początku 

XX wieku, w zupełnie innych warunkach, grupie zapaleńców 

udało się uchronić od zagłady największego ssaka lądowego Eu-

ropy. Ale zacznijmy od początku.

Żubr – Bison bonasus, jest największym, żyjącym do dzisiaj, 

zwierzęciem lądowym w Europie. Należy do rzędu parzystoko-

pytnych, podrzędu przeżuwaczy, rodziny pustorogich. Jest więc 

dość blisko spokrewniony z naszym bydłem domowym. Samiec 

żubra – byk osiąga masę ciała do około 900 kg i wysokość w kłę-

bie do 190 cm. Samica – krowa jest nieco mniejsza bo waży do 

650 kg. Żubry nie są, wbrew pozorom, zwierzętami długowiecz-

nymi, żyją 20-25 lat. Obecnie Rodzaj Bison, jest reprezentowa-

ny na świecie przez dwa gatunki tj. europejskiego żubra i pół-

nocnoamerykańskiego bizona. Oba gatunki różnią się sylwetką, 

a przede wszystkim środowiskiem, w którym żyją. Bizon prerio-

wy to ssak wielkich, otwartych terenów pokrytych roślinnością 

trawiastą, zaś żubr to zwierzę leśne, preferujące przerzedzone 

drzewostany ze śródleśnymi łąkami i zbiornikami wodnymi. Żu-

bry żyją w stadach, których skład i liczebność zmienia się wraz 

z porami roku, a tym samym wraz z cyklem życia stada i po-

szczególnych osobników. Żubrze gody zaczynają się w sierpniu, 

a kończą w październiku. Od mają do lipca na świat przychodzą 

małe żubry – cielęta. Krowa zazwyczaj rodzi jedno cielę. Stare 

byki z reguły trzymają się osobno tworząc 2-3 osobnicze grupy. 

Nierzadko zdarza się, że dojrzały byk swobodnie wędruje poza 

obszar zajmowany przez stado, zaglądając przy tym do ludzkich 

osiedli i wiosek. Żubr jest zwierzęciem spokojnym i nie niepo-

kojony nie ma zachowań agresywnych. Wyjątkiem jest okres rui 

oraz czas wychowywania cieląt, kiedy to krowy mogą zaatako-

wać w obronie swoich młodych. 

Imponujący swą wielkością i siłą żubr oraz współbytujący 

z nim w pradawnych puszczach tur od dawien dawna budziły 

respekt człowieka, a jednocześnie stanowiły pożądane trofeum 

Jarosław Przybyło 

Pan żubr we własnej osobie
myśliwskie oraz źródło mięsa. Stąd od zarania człowiek urządzał 

polowania na żubry o czym świadczą neolityczne malowidła na-

skalne. Z czasem polowanie na oba gatunki stało się przywile-

jem książąt oraz głów koronowanych. Znane są zapisy mówiące 

o wielkich łowach, które zorganizował król Władysław Jagiełło 

przed wielką wojną z Krzyżakami. Ubita zwierzyna, wśród której 

były i żubry, stanowiła zapasy dla polskich wojsk. Władcy ota-

czali ochroną żubra, rezerwując prawo polowania dla siebie, kłu-

sownictwo było surowo karane. W 1529 r. Król Zygmunt Stary 

w wydanych Statutach Litewskich wprowadził takie drakońskie 

ustawodawstwo. Potwierdził to jego syn – Zygmunt August, za-

kazując zupełnie polowania na żubry. Największym obrońcą żu-

brów na terenie Białowieży był car Aleksander I, wprowadzając 

w 1803 roku karę śmierci za zabicie 

żubra bez pozwolenia. Na początku 

XIX wieku to właśnie Puszcza Bia-

łowieska była ostatnią ostoją żubrów. 

Ich skuteczna ochrona dała efekt 

i w 1857 roku naliczono około 1900 

sztuk na terenie całej puszczy. Tra-

giczne dla żubrów okazały się walki 

toczone w tamtych terenach podczas 

I wojny światowej. Wielkie, niepło-

chliwe zwierze stało się źródłem mięsa 

dla żołnierzy, dezerterów i  wygłodzo-

nych wieśniaków. Tuż po zakończeniu wojny, 2 lutego 1921 roku 

były strażnik leśny – Bartłomiej Szpakowicz zastrzelił ostatniego, 

wolno żyjącego żubra.

Badania nad żubrami zostały zainicjowane jeszcze przed 

wybuchem wojny, a wieść o tym, że nie ma już dziko żyjących 

żubrów wyzwoliła inicjatywę zachowania i odbudowy populacji. 

Pomysłodawcą przedsięwzięcia był polski przyrodnik Jan Sztol-

cman, który podczas Międzynarodowego Kongresu Ochrony 

Przyrody w Paryżu, w 1923 roku przedstawił program ratowa-

nia żubrów, wzorując się na doświadczeniach Amerykanów pro-

wadzących restytucję bizona. Kongres zaakceptował założenia 

Sztolcmana , efektem czego było utworzenie Międzynarodowego 

Towarzystwa Ochrony Żubrów.  Towarzystwo przystępując ener-

gicznie do działania przeprowadziło inwentaryzację pozostałych 

przy życiu osobników, żyjących w ogrodach zoologicznych oraz 

prywatnych kolekcjach. Naliczono łącznie 54 osobniki o znanym 

rodowodzie. Grupa ta wywodziła się od 12 sztuk – założycieli. 

Nazwy żubrów – założycieli, ich numery rodowodowe, miejsce 

hodowli, przedstawia tabela umieszczona na następnej stronie.

Wyjaśnienia wymaga też istnienie dwóch linii genetycznych 

żubrów. Wśród pozostałych przy życiu żubrów było potomstwo 

dwóch podgatunków żubra: nizinnego, którego ostoją była Puszcza 

Białowieska oraz żubra kaukaskiego, który żył w górach Kaukazu. 

Ostatni żyjący na wolności żubr kaukaski padł w 1927 roku. Po 

tym okresie jedynym egzemplarzem żubra kaukaskiego był żyjący 

w Niemczech byk Kaukasus (100) (oznaczony w tabeli kursywą). 

Jego potomstwo, będące mieszańcami obu podgatunków, zapocząt-

kowało linię białowiesko-kaukaską. Czysty rodowód nizinny po-

siadały żubry Planta (42) i Plebejer (45) i to one zapoczątkowały 

hodowlę linii pszczyńskiej będącej częścią drugiej, zasadniczej linii 
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hodowlanej – białowieskiej. Można więc tutaj mówić niemal o cu-

dzie, gdyż z 12 osobników udało się odtworzyć populację żubrów, 

która na całym świecie liczyła na koniec 2009 roku 4231 osobni-

ków. Tak mała pula genowa jest zagrożeniem dla gatunku, gdyż 

niebezpieczeństwo chowu wsobnego (inbredu) niesie ze sobą nie-

bezpieczeństwo mutacji i obniża znacznie odporność zwierząt na 

choroby. Naukowcy przyjmują, że populacja gatunku jest stabilna 

i w miarę bezpieczna gdy liczy co najmniej 10 tysięcy osobników.

Ważną datą w historii restytucji żubrów był powrót żubrów 

do Puszczy Białowieskiej w 1929 roku. Był to niewątpliwie suk-

ces hodowców, gdyż po zaledwie 10 latach od zabicia ostatniego 

wolno żyjącego żubra przywieziono 3 osobniki, które stały się 

zaczątkiem największego w Polsce stada białowieskiego. Wraz 

z zapoczątkowaniem restytucji żubrów utworzono Księgę Rodo-

wodową Żubrów, w której rejestrowano wszystkie osobniki uro-

dzone i padłe wraz z wszelkimi danymi o ich rodowodzie. Każ-

demu nowonarodzonemu żubrowi nadaje się imię i numer rodo-

wodowy, będący jego „dowodem osobistym” aż do końca życia. 

Obecnie wszystkie informacje o danym zwierzęciu wszczepia się 

pod skórę żubra w formie chipa. Redakcja Księgi Rodowodowej 

Żubrów ma obecnie swoją siedzibę w Białowieży. Bardzo cie-

kawym epizodem była walka naukowców niemieckich  mająca 

zapobiec przejęciu księgi przez nazistów chcących wpisać tam 

wyhodowane przez siebie krzyżówki żubra z bizonem. Zasady 

nadawania imion żubrów też podlegają ścisłym regułom, imio-

na zwierząt z linii białowieskiej muszą zaczynać się na PO-, linii 

pszczyńskiej (część linii białowieskiej) – PL-, linii białowiesko-

kaukaskiej PU-, imiona osobników przeniesionych z hodowli 

wolnościowych do zagród zaczynają się na KA-. 

W Polsce żyje obecnie około 1200 osobników. Polskie żubry 

żyją w stadach wolnościowych (około 1000 sztuk) w zamknię-

tych ośrodkach hodowlanych (około 180 sztuk) oraz w ogrodach 

zoologicznych. Stada wolnościowe, czyli żyjąca swobodnie, na 

wolności to głównie stado białowieskie, ale jest także stado biesz-

czadzkie, stado w Puszczy Boreckiej, w Puszczy Knyszyńskiej 

oraz stado zachodniopomorskie. 

Jednym z najstarszych ośrodków hodowli żubrów jest Ośro-

dek Hodowli Żubrów (OHŻ) w Niepołomicach. Powstał on na 

terenie Puszczy Niepołomickiej w 1936 roku. Pierwszą parę 

żubrów o imionach PUK i PUSTA przywieziono z Białowieży  

Numer 
rodowodowy Nazwa Płeć Rok urodzenia 

i śmierci Główne miejsce hodowli

42
45

PLANTA
PLEBEJER

F
M

1904 – 1931
1917 - 1937

Pszczyna
Pszczyna

87
89

BILL
BILMA

M
F

1913 – 1929
1913 - 1939

ZOO Sztokholm
ZOO Sztokholm

15
16

147

BEGRUNDER
PLAVIA

BISMARCK

M
F

M

1903 – 1919
1906 – 1932

1925 - 1934

ZOO Berlin
ZOO Berlin

Od 1928 Hellabrun
ZOO Berlin

Od 1928 Hellabrun

100
96
95
35
46

KAUKASUS
GATCZYNA

GARDE
PLEWNA
PLACIDA

M
F
F
F
F

1907 – 1925
1911 – 1932
1907 – 1922
1912 – 1922
1918 - 1926

Hagenbeck
Hagenbeck od 1916 Beyme

Hagenbeck od 1922 Boitzenburg
ZOO Frankfurt

ZOO Frankfurt od 1915 Beyme

w 1938 roku. Dla tej pary przygotowano zagrodę, 

wokół której wybudowano szereg obiektów służą-

cych do obsługi nowopowstałego ośrodka, w tym 

stodołę, spichlerze na paszę i piwnice na okopowe. 

Powstała też piękna wieża widokowa kryta gon-

tem. Szczęśliwie wszystkie te budynki przetrwa-

ły do dziś.  W czasie okupacji Niemcy wywieźli 

zwierzęta w głąb Rzeszy, ale bardzo szybko, bo 

w 1946 roku żubry ponownie pojawiły się w Pusz-

czy Niepołomickiej. Są tutaj nieprzerwanie do 

dziś pod opieką niepołomickich leśników, którzy 

pomimo tego, że ośrodek przechodził zmiany or-

ganizacyjne, od początku troskliwie opiekowali 

się wieloma pokoleniami żubrów z Niepołomic. 

Obecnie OHŻ zajmujący powierzchnię prawie 80 

ha jest zarządzany przez Nadleśnictwo Niepoło-

mice. Zwierzęta, których ilość waha się w grani-

cach 25-30 żyją w pięciu kwaterach, osobno byki, 

osobno krowy z cielętami. Tylko raz w roku jeden 

z byków, który jest przewidziany do rozpłodu jest 

wpuszczany w okresie rui do zagrody krów. W ten sposób moż-

na bardzo precyzyjnie ustalić rodziców rodzących się cieląt, co 

jest bardzo istotne przy tak delikatnej równowadze genetycznej 

gatunku. Niepołomicki ośrodek od początku swego powstania 

stanowił bardzo istotny element w europejskim systemie hodowli 

żubrów. Żubry urodzone w Niepo-

łomicach zasilały hodowle w Pol-

sce oraz w Europie, między innymi 

w Niemczech, Francji, Rosji, Danii, 

Hiszpanii, Bułgarii, Czechach, Sło-

wacji, Szwajcarii i Wielkiej Bry-

tanii. Łącznie z niepołomickiego 

OHŻ wysłano do innych ośrodków 

oraz stad wolnościowych prawie 

160 osobników. Ze względów sa-

nitarnych OHŻ w Niepołomicach 

jest zamknięty dla zwiedzających. 

Wymiana zwierząt pomiędzy 

ośrodkami to najważniejszy sposób wyeliminowania możliwo-

ści krzyżowania się osobników blisko spokrewnionych. Niestety 

spędza to sen z powiek genetyków i hodowców żubrów, dlatego 

też obecnie prowadzone są prace nad stworzeniem banku genów, 

gdzie deponowane będzie między innymi nasienie byków, które 

można będzie użyć do rozmnażania nawet po ich śmierci, w pla-

nie jest również utworzenie  bazy danych zawierających profile 

genetyczne jak największej ilości osobników. Wykorzystuje się 

tutaj bogate doświadczenie i wiedzę genetyków zajmujących się 

bydłem domowym, jednak na przeszkodzie do realizacji pro-

jektu stoją fundusze. Podobnie jak ośrodek w Niepołomicach, 

również ośrodki hodowli żubrów w innych regionach Polski są 

zarządzane głównie przez nadleśnictwa wchodzące w skład La-

sów Państwowych. Stąd też niemałe nakłady na utrzymania tych 

ośrodków stanowią koszty nadleśnictw, które pokrywają je ze 

środków własnych posiłkując się funduszami zewnętrznymi np. 

z Unii Europejskiej. Pojawiające się od czasu do czasu zamierze-

nia włączenia Lasów Państwowych do sfery budżetowej, a wręcz 

ich prywatyzacji stanowią zagrożenie dla możliwości utrzymania 

takich instytucji jak ośrodki hodowli żubrów a tym samym dla 

kontynuacji dzieła restytucji żubrów Polsce, która jest liderem 

w tej dziedzinie.   Jarosław Przybyło
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Już po zarejestrowaniu Klubu Sportowego Olympia-Związ-

kowiec w 1946 r. w styczniu 1947 r. urządziliśmy pierwszy 

bieg narciarski na 10 km. Z pomocą trenera Leszka Popiela 

zmierzyłem i wytyczyłem trasę tegoż biegu. Miał to być bieg 

płaski o szczegółach biegu informowały rozlepione po mieście 

afisze. Do biegu zgłosiło się 30 zawodników, m.in. E. Broni-

szewski, Z. Smrokowski, Z. Możdżeń, K. Malanda, Z. Mich-

niak, R,L. Nowakowie, R. Turkiewicz, M. Sklenarz, Z. Cem-

pa, A. Kurek, E. Ogiela, S. Piekarz, M. Śliwa, K. Kulas, K. 

Kokoszka, H. Dźwigaj, K. Kalicki. M. Chełmecki, A. Ko-

nieczny, M. Foszcz, Z. Rożkiewicz, M. Korta i ja. Z  BKS-u 

i Gimnazjum nikt się nie zgłosił.

W niedzielę na starcie biegu na moście na Babicy, koło 

budynku Sokoła o godzinie 9-tej pojawiło się tylko 12 za-

wodników. Startowaliśmy co 1 minutę. Ja miałem numer 

3, Zenek Michniak nr 1. Od mostu na Babicy trasa biegła 

na prawo koło pomnika zamordowanych na Uzborni, dalej 

ścieżką między domami p. Kozłowskiego i p. Sklenarza do 

skrzyżowania  ulicy Gipsowej z Wiśnicką. Potem koło NRK-

TAR-u i domu pana Wojasa na łąki kolanowickie, wzdłuż 

potoku Babica, do stawów rybnych w Kolanowie i  w kierun-

ku Łapczycy do leśnej drogi, skręcała na południe do I szla-

banu, następnie przez zarośla do dębiny, ścieżką na wschód 

koło zabudowań Górów i zboczem był zjazd na łąką kola-

nowską koło kapliczki Matki Bożej. Stamtąd wzdłuż Babicy 

do skrzyżowania z ulicą Wiśnicką w górę na Uzbornię do 

I ronda Lasku Uzbornia. Powrotna droga była bardzo ciężka, 

gdyż słońce świeciło mocno, a mróz zelżał.

Na rondzie udało mi się dogonić Zenka Michniaka, ale tam 

straciłem lewy kijek, który wbił się zbyt mocno w zmarzniętą 

ziemię i nie mogłem tracić cennego czasu na jego wyciągnię-

cie. Z jednym kijkiem pędziłem alejkami do mety na moście na 

Babicy. Miejsce startu zamieniło się bowiem w metę. Byłem 

pierwszy, za mną przybiegł drugi Zenek Michniak, a za nim 

nikogo już nie było, bo reszta  zrezygnowała na trasie  z biegu 

z braku sił. Od władz klubu, a prezesem zarządu  był wtedy 

Marian Sołtys (Kraków)

Pierwszy bieg narciarski
i skocznia narciarska w Bochni

mgr Dobrzański, otrzymaliśmy 

dyplomy i mieliśmy z Zenkiem 

dużą satysfakcję z udziału w tym biegu, bo były to pierwsze 

i jedyne zawody narciarskie w tym czasie w Bochni. Marzyła 

się nam skocznia i skoki narciarskie, ale na to musieliśmy tro-

chę poczekać. 

W 1953 r. wróciłem z wojska i podjąłem pracę w Prezy-

dium Powiatowej Rady Narodowej w Bochni. W wolnym cza-

sie grałem w piłkę nożną w BKS-ie, a następnie w KS Start 

przy SPB (Spółdzielczym Przedsiębiorstwie Budowlanym 

– przyp. red.). W rozmowie z chłopakami doszliśmy do po-

rozumienia, że w zimie – kiedy nie ma co robić – warto było 

by poskakać na nartach. Dyrektor SPB Józef Kaczmarczyk 

i p. Chełmecki obiecali dać nam odpadowe drewno, jeżeli uda 

mi się załatwić w Miejskiej Radzie Narodowej pozwolenie na 

budowę skoczni w Lasku Uzbornia koło pomnika.  Zostałem 

wezwany na posiedzenie Rady. Przedstawiłem projekt budo-

wy skoczni i toru saneczkowego i na to dostałem ustne po-

zwolenie. Pomiarów miejsca pod przyszłą skocznię dokonał 

inż. Rojkowski z PPRN. Chłopcy z klubu przywieźli obiecane 

drewno, a więc deski i stemple, gwoździe, młotki, piły i w cią-

gu tygodnia wybudowaliśmy próg skoczni, usunęliśmy krzaki 

na dojeździe i miejscu zeskoku. Zgarnęliśmy na plac sporo 

śniegu, ale wieży skoczni nie zdążyliśmy już wybudować, bo 

w nocy złodzieje skradli zgromadzony materiał.

Próbne skoki oddawaliśmy z małego dojazdu, ale nie 

osiągaliśmy odpowiedniej szybkości. Czekaliśmy na większe 

opady śniegu i mróz, co nastąpiło dopiero w grudniu. Kon-

kurs zorganizowaliśmy w jedną niedzielę grudnia. Zgłosiło 

się kilka osób. Ci którzy budowali skocznię: bracia Stusowie, 

S. Piekarz, Z. Michniak i ja oraz koledzy z klubu. W czasie 

tego konkursu uzyskałem wynik 29 metrów i w ten sposób 

ustanowiłem rekord bocheńskiej skoczni narciarskiej. Kolega 

Stus osiągnął wynik 23 m. a Michniak 22 m. Przez cały sezon 

zimowy skocznia funkcjonowała.

Marian Sołtys
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Chociaż obecnie prawie wszyscy członkowie zespołu 

mieszkają w Krakowie jest on mocno zakorzeniony w No-

wym Wiśniczu. Spiritus movens chóru była, nieżyjąca już 

Aniela Dyląg, osoba niezwykle utalentowana muzycznie i 

obdarzona sopranem o pięknej barwie i 

dużej skali – mama, babcia i prababcia 

większości śpiewaków.

Aniela Dyląg (1912–1992) urodziła 

się w Nowym Wiśniczu w muzykalnej 

rodzinie Mazanków. Ukończyła w Kra-

kowie Seminarium Nauczycielskie oraz 

Szkołę Śpiewu Stanisława Bursy kon-

cesjowaną reskryptem Wysokiej Rady 

Szkolnej Krajowej we Lwowie. W kra-

kowskim okresie swojego życia brała 

udział jako solistka w organizowanych 

przez Polski Związek Muzyczno-Peda-

gogiczny koncertach, śpiewając pieśni 

St. Niewiadomskiego, Wł. Żeleńskiego, 

L. Różyckiego, St. Lipskiego, arie ope-

rowe i pieśni St. Moniuszki.

Przez całe swoje życie rodzinne 

i zawodowe związana była emocjonal-

nie z Nowym Wiśniczem. Ten lokalny 

patriotyzm zadecydował nawet o tym, że kiedy po wojnie 

mogła podjąć pracę w Chórze Polskiego Radia w Krakowie, 

wybrała nauczanie w wiśnickiej szkole podstawowej. Wraz 

ze swoim mężem Stanisławem – wieloletnim pracownikiem 

bocheńskiego sądu oraz oddanym działaczem sportowym  

Maria Garpiel, Beata Skalska

Chór Rodzinny Lucjana Dmytrzaka 
Tradycja wspólnego śpiewania
21 stycznia b.r. w „Domu Bochniaków” w czasie spotkania opłatkowego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bo-

cheńskiej koncertował znakomity czterogłosowy  i trzypokoleniowy Chór Rodzinny Lucjana Dmytrzaka, który zaprezentował 

kilkanaście kolęd  i pastorałek polskich i obcych i zadziwił słuchaczy pięknym śpiewem, niezrównaną barwą i harmonią, za co 

zebrał rzęsiste oklaski. Z całą pewnością jest to jeden z najlepszych, koncertujących chórów rodzinnych w Polsce. Poniżej przed-

stawiamy jego historię i dotychczasowe dokonania. Redakcja

* * * 

była animatorką życia kulturalnego, społecznego i towarzy-

skiego w tej miejscowości. 

W Wiśniczu swoje zamiłowania muzyczne realizowała 

nauczając muzyki w szkole podstawowej, a od 1 września 

1952 r. przez kilka lat także w Pań-

stwowym Liceum Technik Plastycz-

nych. W obu tych placówkach pro-

wadziła także chóry trzy i czterogło-

sowe. Z wielkim zaangażowaniem 

uczestniczyła także w reaktywowa-

nym po wojnie chórze parafialnym, 

którego była solistką i okresowo 

dyrygentem. Ubogacała swoim śpie-

wem uroczystości religijne, śluby, 

a także imprezy kulturalne w Wiśni-

czu i Bochni. Aktywne uczestnictwo 

w chórze kościelnym nie podobało się 

członkom wiśnickiego ORMO. Ich 

donosy spowodowały dyscyplinarne 

dochodzenia i ultimatum: zwolnie-

nie z pracy lub rezygnacja z chóru. 

Po dwóch latach wymuszonej prze-

rwy powróciła do chóru i objęła jego 

prowadzenie. Funkcja ta oprócz spra-

wiających radość prób i występów związana była z trudem 

„zdobywania” nut (co w tamtych siermiężnych latach nie 

było sprawą łatwą), ręcznym ich rozpisywaniem dla ok. 

czterdziestu osób, a niejednokrotnie z opracowywaniem 

pieśni na cztery głosy. Chór wiśnickiej szkoły prowadzony 

przez panią Anielę uczestniczył we wszystkich uroczystoś-

ciach lokalnych, a także brał udział w licznych elimina-

cjach powiatowych i wojewódzkich w Bochni, Krakowie 

i Tarnowie zdobywając uznanie i wysokie miejsca. W życiu 

zawodowym Aniela Dyląg była cenioną nauczycielką i wy-

chowawczynią wielu pokoleń. Jej uczniowie wspomina ją 

z wielką sympatią i serdecznością. W prowadzonych przez 

Anielę Dyląg chórach śpiewały jej dzieci, troje wnuków 

podjęło edukację muzyczną wieńcząc ją dyplomami Aka-

demii Muzycznej w Krakowie. „Muzyczne” związki mał-

żeńskie pokolenia wnuków Anieli poszerzyły rodzinny krąg 

artystyczny, a talenty i zamiłowania przekazane zostały na-

stępnemu pokoleniu.

Inicjatorem powstania zespołu, jego dyrygentem, auto-

rem licznych opracowań chóralnych, a niejednokrotnie tak-

że kompozytorem wykonywanych przez chór utworów jest Aniela i Stanisław Dylągowie
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Lucjan Dmytrzak, absolwent Wydziału Kompozycji, Dyry-

gentury i Teorii Muzyki Krakowskiej Akademii Muzycznej 

oraz klasy organów Sekcji Muzyki Instytutu Liturgicznego 

przy Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teolo-

gicznej (obecnie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II). 

W sumie 5 osób ze składu chóru ukończyło Akademię Mu-

zyczną, lecz nie na kierunkach wokalnych, dlatego określa 

się on mianem amatorskiego.

Formalnie chór zawiązał się w październiku 2009 r. 

w celu wykonania napisanej przez L. Dmytrzaka Pasji na 

Wielki Piątek wg Św. Jana, a ponieważ niejako po drodze 

był okres Bożego Narodzenia włączył do swojego repertua-

ru także kolędy. Pierwszym publicznym występem zespołu 

był wieczór kolęd na wiśnickim zamku 31 stycznia 2010 r.. 

W Wielki Piątek w Kościele pw. Św. Marii Magdaleny na 

krakowskim osiedlu Kosocice, gdzie Grzegorz Dmytrzak 

od lat jest organistą, chór zaśpiewał Pasję i pieśni wielko-

postne.

Większość z członków zespo-

łu intensywnie pracuje zawodowo 

lub uczy się, dlatego znalezienie 

czasu na próby nie obywa się bez 

trudności, jednakże te rodzinno-

muzyczne spotkania, a także cie-

płe przyjęcie ze strony słuchaczy, 

dostarczają im tyle radości, że 

postanowili kontynuować pracę 

i poszerzać repertuar. Ponowne 

zaproszenie na wiśnicki zamek 

stanowiło dodatkowy bodziec. W dniu 5 września 2010 r. 

Chór Rodzinny po raz drugi koncertował w Nowym Wiś-

niczu. Dnia 11 września 2010 r., wraz z 46 innymi chóra-

mi z całej Polski, wziął udział w zorganizowanym przez 

Miasto Kraków i Bibliotekę Polskiej Piosenki odśpiewaniu 

Roty przez ponad tysięczny zespół śpiewaczy w 100-lecie 

odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego na Placu Matejki 

w Krakowie. Chór zaśpiewał także 16 października 2010 r. 

na uroczystościach jubileuszowych 50-lecia Towarzystwa 

Miłośników Wiśnicza.

Obecnie jego repertuar obejmuje:

• trzy stałe części mszy łacińskiej,

• pieśni sakralne i świeckie – od renesansu do współ-

czesności wraz z wielkopiątkową pasją,

• kolędy i pastorałki,

• pieśni negro spirituals,

• piosenki z gatunku towarzysko-ogniskowych.

Zespół tworzą:

seniorzy: 

Anna Dmytrzak z domu Dyląg – sopran

Maria Garpiel z domu Dyląg – alt

Marian Garpiel - tenor

ich dzieci:

Joanna Ciborowska z domu Garpiel – sopran

Beata Skalska z domu Garpiel – alt

Jadwiga Dmytrzak – sopran

Justyna Dmytrzak – sopran

Lucjan Dmytrzak – bas

Grzegorz Dmytrzak - bas

wnuki:

Ania Dmytrzak – sopran

Kasia Dmytrzak – sopran

Dominika Skalska – alt

przyjaciele rodziny: 

Jacek Zejma – tenor 

Jan Załuczkowski (bas) 

Kazimierz Piech (tenor)

Mamy nadzieję, że dalsza działalność Chóru Rodzinne-

go Lucjana Dmytrzaka zaowocuje wieloma udanymi kon-

certami gdyż członkowie chóru już snują wiele planów na 

przyszłość.

Maria Garpiel, Beata Skalska
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Prekursor literatury science fiction
Jerzy Żuławski (1874-1915) polski pisarz, poeta i dra-

maturg okresu Młodej Polski, prekursor polskiej literatu-

ry fantastyczno-naukowej (science 

fiction)  jako ośmioletni chłopiec 

z Młynnego pod Limanową zapi-

sany został do bocheńskiego gim-

nazjum i tutaj mieszkał i uczył się 

w latach 1882-1886.  Studiował za 

granicą w Zurichu i Bernie, gdzie 

zdobył doktorat z filozofii. Krótko 

uczył w Jaśle i Krakowie. Nie ce-

nił sobie ustabilizowanego trybu 

życia i niedługo posadę nauczyciel-

ską porzucił oddając się bez reszty 

literaturze. Związał się z krakowską bohemą artystyczną, 

przyjaźnił z Kasprowiczem. Przybyszewskim, Tetmajerem 

i Rydlem. Dużo podróżował, zwłaszcza do Niemiec, Szwaj-

carii i Włoch.  Oczarowany Alpami i Tatrami robił odkryw-

cze wyprawy w głąb Tatr. Od 1910 mieszkał na stałe w Za-

kopanem w willi „Łada” przy ul. Chałubińskiego, w której 

prowadził otwarty dom literacki (willa później zmieniła 

nazwę na „Palace”, a w czasie 

okupacji nazwa ta była synoni-

mem największej katowni Podhala 

– zakopiańskiej siedziby gestapo). 

Żuławski był współzałożycielem 

Tatrzańskiego Ochotniczego Pogo-

towia Ratunkowego (TOPR), sam 

także uczestniczył w wyprawach 

ratunkowych. Prowadził dział lite-

racki  w czasopiśmie „Zakopane”, 

publikował w „Życiu”, „Młodości”,  

„Strumieniu”, „Chimerze” i „Kry-

tyce”, której był współredaktorem.  W 1914 r. poszedł do 

Legionów, pracował w Departamencie Wojskowym, reda-

gował pismo „Do broni”. W 1915 r. przeniesiony do Ko-

mendy Legionów w Piotrkowie w randze porucznika zmarł 

na tyfus 9 sierpnia 1915 r. 

Jerzy Żuławski napisał trylogię Na srebrnym globie, 

Zwycięzca i Stara Ziemia, której akcja rozgrywa się na 

Księżycu. Po latach jego stryjeczny wnuk Andrzej Żuławski 

nakręcił film pod tym tytułem.  Chociaż trylogię te określa-

no jako fenomen na skale światową jak twórczość George’a 

Herberta Wellsa czy Juliusza Verne’a i tłumaczono ją na 

język czeski, niemiecki, rosyjski i węgierski,  to jednak nie 

zdobyła sławy poza Polską. Żuławski był przedstawicielem 

dekadentyzmu i katastrofizmu. Oprócz wierszy Na strunach 

duszy, Intermezzo,  Z domu niewoli, Pokłosie pisał opowia-

dania: Bajka o człowieku szczęśliwym, Kuszenie szatana, 

Opowiadania prozą i dramaty Dyktator, Wianek mirtowy, 

Eros i Psyche, Dom Aluiki, Za cenę łez, Gród słońca. Tłu-

maczył także wiersze F. Nietzschego, a z hebrajskiego Księ-

gi niektóre z żydowskich pism Starego Zakonu wybrane.  

Stanisław Kobiela

Bocheński przewodnik literacki cz.2
Nestor narciarstwa polskiego

Stanisław Barabasz urodził się 7 maja 1857 r. w Bochni. 

Z dzieciństwa zapamiętał ogromną łunę nad Uzbornią. To 

palił się drewniany Wiśnicz w nocy z 3/4  lipca 1863 r.  Odcho-

dził w zapomnienie  obraz bogato zdobionych domów z cha-

rakterystycznymi dachami, tworzącymi malownicze podcie-

nia.  Dzień wcześniej drewnianą zabudowę Wiśnicza uwiecznił 

zupełnie przypadkowo Jan Matejko. 

Stanisław Barabasz miał wówczas 

6 lat. W jego wspomnieniach z Boch-

ni - których oryginał znajduje się 

w Muzeum Tatrzańskim - przewija 

się jeszcze wątek powstańczy. Matka 

jego pomagała uwięzionym w kamie-

nicy przy ul. Szewskiej (koło kościo-

ła) powstańcom styczniowym, przy-

nosiła posiłki  i ułatwiała im uciecz-

kę, a zawsze, w czasie tych wizyt do 

więzienia towarzyszył jej mały Staś. 

Po latach Stanisław Barabasz został znakomitym archi-

tektem, malarzem i kierownikiem Szkoły Przemysłu Drzew-

nego w Zakopanem, w której wprowadzał podhalańskie mo-

tywy zdobnicze w meblarstwie. Od 1888 r., kiedy mieszkał 

w Cieklinie koło Jasła, używał do polowania nart. W 1894 r. 

dał początki zakopiańskiemu narciarstwu. Od 1901 r. związał 

się z Zakopanem na stałe. Słusznie więc uchodzi za nestora 

polskiego narciarstwa.  W książce ,,Początki mojego narciar-

stwa’’  wspominał trudne początki jazdy na nartach : były to 

czasy, kiedy o nartach u nas nikt jeszcze nie myślał. Mnie śni-

ły się one podnieconemu lekturą o Lapończykach, którzy na 

nartach z łukiem i strzałami polowali na dzikie reny. Słyszał 

o wyczynach norweskiego polarnika Fridtjofa Nansena, który 

na nartach przeszedł całą Grenlandię. Kiedy z Ciekliny prze-

niósł się do Krakowa chciał zainteresować nartami działaczy 

miejscowego „Sokoła”, ale usłyszał odpowiedź: u nas się to nie 

przyjmie, rower to co innego, na nim można jeździć tak szybko 

jak koleją. Dopiero w Zakopanem w 1888 r. pozyskał do nar-

ciarskich wypraw  Jana Fischera. W Wielki Piątek dotarli do 

Czarnego Stawu Gąsienicowego. Było biało i pięknie. Czarny 

Staw przedstawiał nowy dla nas widok, bo go wcale nie było 

widać. Na jego miejscu leżała biała równina, na którą Koście-

lec rzucał potężny cień pokrywający ją do połowy. W innym 

miejscu wspominał...cudnie wtedy było w górach. Żadnego śla-

du człowieka nie było znać, tylko gdzieniegdzie wypunktowano 

tropy lisów. Szałasy zasypane aż po dachy, drzemały w śniegu 

oblepione śniegiem turnie, żadnego głosu nie odbijały, echa nie 

budziły. Szumu potoków schowanych głęboko pod śniegiem nie 

było słychać, słowem cisza zupełna przerywana tylko świstem 

nart. Słońce grzało tak, że trzeba było zdjąć okrycie. Barabasz 

nauczył jazdy na nartach Mieczysława Karłowicza i przewod-

nika Klimka Bachledę. We „Wspomnieniach narciarza” opisał 

zdobycie w 1905 r. na nartach dwutysięczników Kopy Kondra-

ckiej (2005 m.) i Małołączniaka (2096 m.) z Hali Kondrackiej. 

W 1907 r. założył Zakopiański Oddział Narciarzy TT liczący 

mal. S. Wyspiański
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21 osób, w którym ton nadawali obok Barabasza, Mariusz Za-

ruski i Mieczysław Karłowicz. Narciarze z jego kręgu wybie-

rali trasy ambitne, ale nie byli wtedy świadomi zejścia lawin. 

Dopiero śmierć Mieczysława Karłowicza  otworzyła im oczy 

na skalę niebezpieczeństwa.  Był współzałożycielem  TOPR. 

Pisał wiele na tematy tatrzańskie, myśliwskie i narciarskie. 

Sporo jego artykułów ukazało się w gazecie „Zakopane”.  

Zmarł w 1949 r.

Nie ma twórca narciarstwa polskiego w Bochni żadnej 

ulicy ani innej pamiątki. Kiedy, w latach 90-tych, na wnio-

sek naszego Stowarzyszenia Rada Miejska w Bochni nadała 

jednej z ulic imię S. Barabasza, mieszkańcy jej podnieśli la-

rum, że „wolą Chrystusa niż Barabasza”  i zaskoczona skalą 

protestu  Rada Miejska zamiast podjąć akcję uświadamia-

jącą uchyliła swoją wcześniejszą decyzję, a ulicy tej nadała 

nic nie znaczącą przyrodniczą nazwę.  

Zdobywca Gierlachu
Ks. dr Wojciech Grzegorzek  (ur.1810 w Ciścu k. Wado-

wic zm. 1890 w Bochni)  znakomity przyrodnik i taternik, 

ukończył  w 1842 r. seminarium 

duchowne w Tarnowie razem z ks. 

Józefem Stolarczykiem, a następ-

nie studia teologiczne w Wiedniu. 

Był wikariuszem w Choczni, pro-

fesorem dogmatyki w seminarium 

tarnowskim, proboszczem para-

fii św. Jakuba Starszego Aposto-

ła w Podegrodziu (1858-1875), 

dziekanem w Łącku, a od 1875 r. 

proboszczem parafii św. Mikołaja 

w Bochni i dziekanem bocheń-

skim.  Był jednym z pierwszych działaczy Towarzystwa Ta-

trzańskiego. Po Tatrach chodził najczęściej z kolegą szkol-

nym z Tarnowa ks. Józefem Stolarczykiem, legendarnym 

proboszczem Zakopanego.  W 1855 r. usiłowali jako pierwsi 

wejść na Lodowy Szczyt, ale dotarli tylko do Kopy Lodo-

wej. 11.08.1855 r. ks. Wojciech Grzegorzek i Zygmunt Boś-

niacki dokonali pierwszego wejścia na najwyższy szczyt Tatr 

Gierlach. Wejście to pisał później ks. Grzegorzek w swoich 

wspomnieniach (zob. Encyklopedia Tatrzańska). Później 

dokonał jeszcze wejścia na Łomnicę i Krywań. Wejście to 

opisał ks. Grzegorzek w swoich wspomnieniach. W 1876 r. 

został delegatem T.T. w Bochni

Z zamiłowania przyrodnik nawet jako proboszcz w Po-

degrodziu i Bochni po mszy wieczornej przebrany w od-

powiedni stój siatką na motyle łowił muchy nad stawami, 

moczarami i gnojowiskami, opisywał je i odkrył wiele nie-

znanych dotąd gatunków, a przy okazji także roślin. Zasługi 

jego na tym polu zostały docenione, bowiem jeden odkryty 

przez niego gatunek much nazwany został agromyza grze-

gorzeki, a jedna z odkrytych przez niego roślin zakwalifiko-

wana została jako saxifraga grzegorzeki.  W Nowym Sączu 

założył muzeum przyrodniczo-historyczne, do którego prze-

kazał w darze kolekcję 6000 much. Należał do  wiedeńskie-

go Stowarzyszenia zoologiczno-biologicznego  oraz do Ber-

lińskiego Towarzystwa Entomologów.  Wydał drukiem  Spis 

roślin w różnych okolicach Galicyi zebranych. Publikował 

także swoje prace w Sprawozdaniach Komisji Fizjograficz-

nej c.k. Towarzystwa naukowego Krakowskiego.

W Bochni odkrył w sobie zamiłowanie do śpiewu chóral-

nego i założył prężnie działające przez wiele lat Towarzystwo 

Śpiewacze „Lutnia”,  które rozwijało także przez wiele lat po 

jego śmierci życie muzyczne Bochni i podtrzymywało patrio-

tyczne tradycje (zob. S. Kobiela, Towarzystwo Śpiewu „Lut-

nia” w Bochni, nr 4 (44) w 1999 r. s.15-19. 

Geolog-kartograf-paleontolog
Gejza Bukowski von Stolzenburg (1858-1937 wybitny, świa-

towej sławy geolog-kartograf i paleontolog urodził się i zmarł 

w Bochni. Tutaj ukończył szkołę powszechną i niższe gim-

nazjum. Pracę doktorską na temat 

budowy geologicznej Jasnej Góry 

obronił na uniwersytecie wiedeń-

skim. Związany zawodowo z tym 

uniwersytetem odbył liczne podró-

że naukowe do Dalmacji (obec-

nie: Czarnogóra), Anatolii w Azji 

Mniejszej, na wyspy Rodos, Kassos 

i Armathia, badał rejon jezior Ejer-

dir, Beisherer, Ahsheher i Buldur 

a także utwory krystaliczne i paleo-

zoiku w Sudetach Morawskich na 

północny zachód od Ołomuńca. Opracował szereg  map geolo-

gicznych badanych rejonów w skali 1:7500 Sudety) i 1:25000 

(poł. Dalmacja). Do 1918 r. był pracownikiem naukowym 

Geologische Reichsanstalt w Wiedniu, a w 1918 przeszedł na 

stanowisko geologa państwowego w Instytucie Geologicznym 

w Warszawie. W 1926 r. wrócił do Bochni. Był autorytetem 

z zakresu geologii w skali światowej. Bibliografia jego prac 

naukowych liczy 64 pozycje. Utrzy-

mywał kontakty naukowe z Karolem 

Darwinem, Kiepartem i  Leonardem 

Jaczewskim. Wiele skamielin ozna-

czono jego imieniem m.in. skamie-

liny z Jury Częstochowskiej np. 

Cardioceras Bukowski Maire, Ta-

ramelliceras bukowski Siemiradzki, 

Hecticoceras bukowskii Bonarelli 

i Macrocephalites bukowski Róży-

cki. Z inicjatywy pani Barbary Vecer 

i przy poparciu Stowarzyszenia Pol-

skich Inżynierów i Techników w Austrii – Verein Polnischer 

Ingenieure In Osterreich odsłonięto w dniu 14 kwietnia 2008 

r.  na budynku przy ulicy Hansalgasse 3 w Wiedniu tablicę pa-

miątkową ku czci polskiego geologa Gejzy Bukowskiego.

Twórca Orlej Perci
Z Tatrami związany był mocno ks. Walenty Gadowski 

(1861-1956), który urodził się w Wiśniczu, mieszkał w Uściu 

Solnym, a w Bochni chodził do niższe-

go gimnazjum.  W latach 1903-1906 

w Tatrach, granią Tatr Wysokich, wyty-

czył i ubezpieczył klamrami i łańcucha-

mi jeden z najwspanialszych czynnych 

do dzisiaj szlaków turystycznych. Był 

członkiem, a później prezesem Sekcji 

Turystycznej Towarzystwa Tatrzań-

skiego. W 1926 r. założył Oddział TT 

w Tarnowie, a w 1928 r. w Bochni i był 
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jego pierwszym prezesem (1928-1930). W Pieninach wytyczył 

szlak Sokola Perć, a z pozostawionych na plebani  w Bochni 

materiałów wynika, że zamierzał wytyczyć także szlak tury-

styczny w Gorganach. Urządzał wycieczki młodzieży w Tatry. 

Ks. Kazimierz Misiaszek 

scharakteryzował go na-

stępująco: zaangażowa-

ny i wnikliwy katecheta, 

praktyk wychowawca, 

dzielący się z młodzieżą 

pasją sportową, turystycz-

ną i artystyczną, wrażliwy 

na drugiego człowieka 

i na kulturę,  naukowiec, 

który zrezygnował ze stopni naukowych, kapłan mający świa-

domość swojego wyboru,  zapalony i uparty taternik i społecz-

nik, wyrobiony bibliofil. Był autorem rozpraw teologicznych, 

katechizmów, a w pedagogice zapisał się wprowadzeniem 

nowoczesnej metody nauczania (Gadowskische methode). Ar-

tykuły o tematyce górskiej publikował w „Pamiętniku Towa-

rzystwa Tarzańskiego” i „Przeglądzie Zakopiańskim”. Napisał 

Przewodnik po Pieninach (1928), Wspomnienia z Tatr (1934) 

i Wspomnienia katechety (2002). W 1945 r. przekazał kilku-

tysięczny swój księgozbiór w darze dla Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Bochni, który następnie, już w bibliotece uległ 

świadomemu rozproszeniu i w znacznym stopniu zniszczeniu. 

O budowie Orlej Perci pisaliśmy na łamach „Wiadomości Bo-

cheńskich” nieraz. Zainteresowanych odsyłamy do numerów 

zob. nr 3 (12) 1992 (Twórca podniebnej ścieżki), nr  1 (72) 

2007 (Stulecie Orlej Perci).

Z inicjatywy Oddziału Bocheńskiego PTTK zamontowano 

przed budynkiem w którym ks. Gadowski mieszkał przy ul. 

Bernardyńskiej tablicę pamiątkową  ku jego czci.

Profesor anatomii opisowej zwierząt domowych
7 października 1877 r. urodził się w Bochni Eugeniusz 

Kiernik (1877-1921) wybitny zoolog, paleozoolog i profesor 

anatomii opisowej zwierząt domowych. Po ukończeniu bo-

cheńskiego gimnazjum w 1895 r. studiował nauki przyrodnicze 

na UJ, gdzie uzyskał doktorat. Studia w dziedzinie fauny mor-

skiej odbył w Trieście, Helgolandzie i norweskim Instytucie 

Badań Morskich w Bergen. W l.1911-1913 prowadził badania 

paleozoologiczne w jaskiniach Polskich Tatr badał znalezione 

kości zwierzęce w jaskini Magurskiej i Kalackiej. Od 1914 

r. walczył w I Brygadzie Legionów Polskich. W 1918 r. or-

ganizował Studium Weterynarii przy wydziale Lekarskim UJ 

potem w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego. Zainicjo-

wał badanie fauny Bałtyku, a wspólnie z prof. Władysławem 

Szaferem utworzył Komisję Ochrony Przyrody i Rezerwatu 

w Puszczy Niepołomickiej. W 1919 r. był członkiem komisji 

rządowej wysłanej do Puszczy Niepołomickiej w celu oceny 

pogłowia żubra. Następnie zabiegał (bezskutecznie) o utwo-

rzenie rezerwatu przyrody w Puszczy Białowieskiej. W 1919 r. 

zgłosił postulat o utworzenie nad Bałtykiem morskiej placówki 

badawczej podobnej do Instytutu w Bergen. W 1920 r. został 

członkiem Komisji ds. Morskiej Stacji Doświadczalnej, a od  

stycznia 1921 r. kierownikiem Stacji (pomimo, że sama Stacja 

jeszcze nie istniała). Po jego śmierci powstało Morskie La-

boratorium Rybackie na Helu. Tradycje te kontynuuje dzisiaj 

Morski Instytut Rybacki w Gdyni. Eugeniusz Kiernik ogłosił 

wiele prac z zakresu paleologii m.in. Materyały do paleozoo-

logii dyluwialnych ssaków ziem polskich cz.V. Opublikował 

zarys oceanografii biologicznej p.t. Życie w nurtach oceanu  

(Kraków 1910). Była to pierwsza w Polsce książka o tej te-

matyce. 

Historyk-bibliotekoznawca
Syn średniorolnego chłopa z Baczkowa koło Bochni Jan 

Czubek (1849-1932), znakomity polski bibliotekoznawca, 

historyk literatury, członek PAU, był najpierw nauczycielem 

szkół powszechnych w Stanisławowie i Bochni (1872-1875). 

Potem został nauczycielem języków starożytnych i języ-

ka polskiego w Gimnazjum w Tarnowie i w Gimnazjum św. 

Anny w Krakowie, a od 1903 r. pracował jako bibliotekarz 

w bibliotece Akademii Umiejętności w Krakowie. Członkiem-

korespondentem AU został w 1902 r. a członkiem czynnym 

AU w 1918. W pracach komisji językowej AU brał udział od 

1879 r. Był ponadto członkiem Komisji dla Badań w Zakresie 

Historii Literatury i Oświaty w Polsce AU, członkiem Komi-

sji Języka Polskiego AU, przewodniczącym Komisji do Ba-

dań w Zakresie Historii Literatury i Oświaty w Polsce PAU, 

przewodniczącym Komitetu Pisarzów Polskich PAU oraz dy-

rektorem zbiorów i wydawnictw Komisji Historii Literatury 

Polskiej PAU. W latach 1906-1913 redagował „Przewodnik 

Bibliograficzny”.

Zajmował się naukowo biblio-

tekoznawstwem, edytorstwem, hi-

storią literatury polskiej oraz filo-

logią klasyczną. Zbadał zbiory rę-

kopisów w bibliotece Branickich 

w Suchej, Bibliotece Uniwersyte-

tu Warszawskiego i Lwowskiego, 

warszawskiej kolekcji Zamoy-

skich i Krasińskich, Ossolińskich, 

Pawlikowskich, Baworowskich 

i Poturzyckich. Pracował nad upo-

rządkowaniem i udostępnieniem 

zbiorów Biblioteki AU. Następnie wydał katalogi tych ręko-

pisów. Dotarł do nieznanych materiałów o pisarzach polskich 

z XVI i XVII wieku, m.in. Wacławie Potockim, Wespazjanie 

Kochowskim, Janie Chryzostomie Pasku. Przygotował wyda-

nia wielu dzieł literatów polskich i zagranicznych: antologię 

Lirycy greccy doby klasycznej (1883), Orlando szalony Ariosta 

(1903, przekład Piotr Kochanowski), Pieśń nowa o szczęśliwej 

potrzebie pod Byczyną Joachima Bielskiego (1910), wspólnie 

z prof. Janem Łosiem Zwierciadło Reja (1914), Pamiętniki Pa-

ska (1914). Uporządkował i wydał korespondencję filomatów 

z lat 1815-1823 (1913, w 5 tomach), poezje filomatów (1913-

1922, w 2 tomach), Pisma Krasińskiego (1912, w 8 tomach), 

Poezje Konopnickiej (1916-1925, w 10 tomach). Przełożył na 

język polski dzieła. Sofoklesa (Edyp w Kolonie, 1876; Antygo-

na, 1881; Król Edyp, 1890), Marcjalisa (Epigramy, 1908), Ho-

mera (Iliada, 1921), Horacego (Poezje, 1924).  Warto wymie-

nić kilka jego innych prac naukowych: O tłomaczeniu (1884) 

Jan Chryzostom z Gosławic Pasek w oświetleniu archiwalnem 

(1898),  Z przeszłości Podhala. Początki i nazwa Zakopanego. 

Bitwa pod Nowym Targiem 1670 r. (1914), W sprawie nowej pi-

sowni (1917), Wypisy polskie dla klasy III szkół gimnazyalnych 

i realnych (1893).  CDN

Stanisław Kobiela



WB nr 1 (88)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE22 WIOSNA 2011

O tym, że będzie ciąg dalszy artykułu „Tengeru” (Wia-

domości bocheńskie Nr  2-3 (85-86) 2010) wiedzieliśmy już 

w redakcji przygotowując go do druku. Po ukazaniu się „Wia-

domości” zadzwoniłam do Pani Danuty Sedlak z zapytaniem 

czy zechciałaby wraz z siostrą przyjąć zaproszenie i przyje-

chać do nas na spotkanie. Tak, oczywiście! zabrzmiał w tele-

fonie miły, ciepły głos: Przyjedziemy, ale dokładniej umówmy 

Anna Londo

Polskie Afrykanki
krzyczeli aby wszyscy byli gotowi za 15 minut”. ...Wywożo-

no przeważnie ludzi, którzy coś znaczyli, a zwłaszcza mundu-

rowych....Słowo padachniosz, co znaczy „zdechniesz” było 

często złowrogo nadużywane przez NKWD. „Po dotarciu na 

miejsce każdy ciężko musiał pracować.... Kto był chory, nie 

dostawał jedzenia.... Nasza Mama była ‘liesorubem’ (drwa-

lem), mówiła dalej Pani Danuta, a na jej twarzy malowały się 

emocje, jakby jeszcze raz przeżywała Syberię, chociaż była 

wtedy maleńka. Dzisiaj jednak chcieliśmy więcej czasu po-

święcić mniej znanemu wątkowi afrykańskiemu.

W czasie spotkania zobaczyliśmy film „Afryka moje-

go dzieciństwa” w reżyserii Ewy Misiewicz z TVP 1, który  

jeszcze bardziej przybliżył wszystkim losy polskich uchodź-

ców i wprowadził słuchaczy stopniowo w ten lepszy, wesel-

szy klimat, a właściwie raj. Wygłodniałemu, wychudzonemu, 

a często także osieroconemu dziecku, po wędrówce z Syberii 

Afryka wydawała się bowiem być prawdziwym rajem. Napis 

na oryginalnym plakacie z tego filmu, będący zapewne po-

wtórzeniem słów jednego z „Afrykańczyków”, brzmi: Afrykę 

bardzo pokochaliśmy. To jest druga ojczyzna dla nas. Normal-

ne życie, wolne. Rób co chcesz, jedz co chcesz i żyj jak w raju. 

Tak też nasze Panie mówią o Afryce, o kraju, który udzielił im 

schronienia. Film przedstawia wspomnienia Sybiraków oraz 

niedawną wizytę naszych Pań w Afryce wraz z Panem Mie-

czysławem Pożarskim, Afrykańczykiem z Olsztyna.

Po wojnie z obozów afrykańskich polscy zesłańcy rozje-

chali się w różne strony świata, wielu wróciło do Ojczyzny, 

jeśli było do kogo, a byli też tacy, którzy zostali w Afryce na 

stałe. Przez dziesiątki lat w Polsce komunistycznej nie opowia-

dano o tamtych czasach i niewiele osób wiedziało o obozach 

uchodźców w Afryce. Ludzie, którzy przetrwali pobyt w nie-

ludzkich obozach pracy na Syberii a potem trafili do Armii 

Andersa i dalej do obozów zorganizowanych przez Anglików 

we Wschodniej Afryce byli po powrocie do kraju osobnikami 

podejrzanymi. 

Panie Danuta i Halina wróciły do kraju (ojciec odszukał 

je za pomocą Polskiego Czerwonego Krzyża), natomiast Pani 

Krystyna Serafin-Pryjomko wyjechała z matką i rodzeństwem 

do Anglii. W roku  2002 syn Pani Krystyny, Roman, zabrał 

mamę do Tengeru. W filmie „Afryka mojego dzieciństwa” 

Pani Krystyna rozpoznaje siebie: To ja -  mówi na naszym 

spotkaniu, wskazując na obraz filmowy, a na jej twarzy widzi-

my wzruszenie.

się po moim przyjeździe z Afryki. Byłyśmy więc w kontakcie, 

ale ostatecznie ustaliłyśmy datę 11 marca 2011. Tego właśnie 

dnia Bochniacy mieli niezwykłą przyjemność poznać urocze 

Afrykanki: Danutę, jej siostrę Halinę Machalską, obie z Kato-

wic oraz  Krystynę Serafin-Pryjomko, która niedawno wróciła 

do Ojczyzny po 60 latach pobytu w Anglii, a obecnie mieszka 

w Krakowie.

Na wstępie Pani Danuta przypomniała zebranym tło histo-

ryczne wydarzeń w Polsce w lutym 1940 roku i krótko opo-

wiedziała o pierwszej zsyłce na Syberię w 40 – stopniowym 

mrozie i warunkach  urągających wszelkiej godności. Przed-

stawiciele NKWD przyszli w nocy i wyciągając ludzi z łóżek 

Od lewej: Halina Machalska, Krystyna Serafin-Pryjomko, 

Danuta Sedlak i Autorka artykułu
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W Tengeru Pani Krystyna postano-

wiła uczynić coś dla Afryki i spłacić 

dług za gościnność jakiej doznała po 

tułaczce z Syberii. Założyła więc funda-

cję St. Gabriel Home i po zawiadomie-

niu kilku osób, które były wraz z nią 

w Tengeru, konto fundacji zaczęło się 

zapełniać. Powstał w Tengeru dom dla 

dzieci kobiet afrykańskich osadzonych 

w więzieniu. Pani Krystyna najpierw 

zbudowała dom, potem sprowadziła 

dzieci, zapewniła im naukę i bardzo 

dobrą opiekę, a teraz prowadzi funda-

cję, odwiedza ośrodek co roku i planuje 

przyszłość swoich podopiecznych. Ma 

przed sobą jeszcze wiele do zrobienia. 

Od chwili upadku rządów komu-

nistycznych w Polsce dzieci polskie 

z dawnych obozów uchodźców w Afry-

ce Wschodniej zaczęły się organizować. 

W Polsce powstał „Klub pod baoba-

bem” z siedzibą we Wrocławiu. Na zjazdach Afrykańczyków 

(pierwszy taki zjazd odbył się w 1989 roku we Wrocławiu), 

poza realizacją programu ogólnego, odbywają się spotkania 

w grupach osiedlowych, gdzie uczest-

nicy wspominają swoje wesołe i smut-

ne przeżycia na obczyźnie.

W 2001 roku w składzie 6 osób 

Pani Danuta Sedlak wybrała się do Ke-

nii i Tanzanii. Odwiedzili rancho Polki 

Joasi i jej męża Gamby, który ukoń-

czył  studia reżyserskie w Łodzi, farmę 

autorki „Pożegnania z Afryką” Karen 

Blixen, a następnie udali się do Tanza-

nii, do znanego nam już Tengeru. Od 

tamtej pory wyjazdy do Afryki stały 

się już potrzebą duszy.

Afryka przyciąga, miejsca, gdzie 

spędziło się dzieciństwo przywodzą 

słodkie wspomnienia najpiękniejszego 

okresu w życiu każdego Afrykańczy-

ka. 

Spotkanie w Domu Bochniaków 

dostarczyło nam wielu wzruszeń i było 

zapewne szczególnie ważne dla Pań 

Teresy Kułagi i Marii Langer Włodarczyk, wnuczek Józefa 

i Marii Langerów, o których pobycie w obozie w Tengeru pi-

saliśmy wcześniej.  Anna Londo

Danuta Sedlak (Katowice) 

Śladami tułaczy
Na misji.
Wiadomość, którą przekazał mi pan Artur Woźniakowski, 

że Ugandyjczyk pan Wakiku zaprasza do Kampali dawnych 

mieszkańców Koji, zelektryzowała mnie. Bardzo chciałam być 

znowu w Afryce. Wszyscy odradzali ten wyjazd, mówiąc że 

Uganda to kraj niebezpieczny. My – moja siostra Halina i ja tak 

bardzo chciałyśmy być znowu w Afryce. Mimo ostrzeżeń przy-

jęłyśmy zaproszenie na konferencję, która dotyczyła  polskich 

osiedli w Afryce Wschodniej podczas II wojny światowej. Tyl-

ko w marzeniach wracałyśmy do krainy dziecięcego raju. Tak 

nazywaliśmy to miejsce, bo po traumatycznych przeżyciach na 

Syberii – w Ugandzie było nam jak w niebie.

Po uporaniu się ze wszystkimi problemami typu: szcze-

pić się, czy nie, co zabrać – wyruszyliśmy wreszcie z War-

szawy do Amsterdamu, a stamtąd do Entebbe w Ugandzie.

Było ciemno, gdy lądowaliśmy. Na lotnisku czekał na 

nas Afrykańczyk z napisem: Uganda – Polska. Do misji 

„Don Bosco” dotarliśmy po 1,5 godz. jazdy samochodem. 

Serdecznie powitał nas szef ośrodka – ks. Ryszard Jóźwiak 

i przedstawił pozostałych uczestników zjazdu. Tak więc 

grupa nasza składała się z przybyłych z Kanady: Edwarda 

Krajewskiego i Bronisława Szołopiaka, z Australii: Michała 

Chłopickiego i Józefa Czermierzewskiego z córką Heleną 

i wnukiem, z Polski: Danuty Sedlak, Haliny Machalskiej, 

Artura Woźniakowskiego oraz studentów historii Uniwersy-

tetu Pedagogicznego w Krakowie – Mariusza i Mateusza.

Po krótkiej prezentacji bez zbędnego dystansu, nawią-

zaliśmy bliski kontakt, zwracając się do siebie po imieniu. 

Byliśmy podekscytowani spotkaniem, nowymi znajomoś-
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ciami, więc rozmowy były spontaniczne, chaotyczne, lecz 

bardzo radosne.

Ks. Ryszard przedstawił nam plan na jutro i rozstaliśmy 

się, gdyż panowie zostali zakwaterowani w pobliskim ho-

teliku, a ja z Haliną skorzystałyśmy z gościnnych pokoi na 

misji. Przed siódmą rano zostałyśmy wyrwane ze snu przez 

łomot bębnów i głośny śpiew. To chłopcy z misji, po apelu 

wyruszali do szkoły, wszyscy ubrani jednakowo w beżowe 

spodnie i zielone koszule. 

Dzięki bliskości przebywania z podopiecznymi ks. Ry-

szarda, mogłyśmy dyskretnie obserwować życie na misji. 

Szczerze podziwiałyśmy talenty organizacyjne, umiejętno-

ści dydaktyczne księdza, który dzieciom stworzył namiast-

kę domu. Chłopcy w wieku 5 –17 lat, których jest tutaj ok. 

200, mają zapewnioną opiekę, naukę, wyżywienie, a w razie 

choroby pomoc lekarską. Uczą się ładu, porządku, odpowie-

dzialności. Mogą także rozwijać swoje zdolności w kołach 

zainteresowań. Skromny ks. Ryszard od 20 lat razem z wo-

lontariuszami prowadzi niezwykłą działalność edukacyjną 

– bezdomnych włóczęgów przekształca w pożytecznych lu-

dzi o określonych kwalifikacjach zawodowych. Ważną funk-

cję na misji pełni Angela – Ugandyjka o obfitych kształtach, 

którą wszyscy kochają, bo  jest pielęgniarka, nauczycielką, 

a w razie potrzeby – mamą dla tych najmłodszych sierot.  

Dla nas Angela przygotowuje posiłki, a specjalnością kuchni 

tej wszechstronnej kobiety są pierogi ruskie i gołąbki.

Wszystkich Świętych
Dnia 1.XI. 2010 r. rano wyruszamy do Koji. Tłumy ba-

jecznie kolorowych Afrykanów przy wtórze orkiestry, tań-

ców, śpiewu zmierzają w tym samym kierunku. Docieramy 

do naszego cmentarza. Bliskie naszym sercom znaki pamięci 

zostały odtworzone dzięki niestrudzonym działaniom misjo-

narzy salezjanów: ks. Jana Marciniaka, ks. Józefa Jóźwiaka, 

p. Edwarda Wakiku – Ugandyjczyka oraz grupie studentów 

historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, którzy 

pod kierunkiem dr Huberta Chudzio dokonali renowacji ne-

kropolii. Nasze biało–czerwone flagi powiewają przy pomni-

ku z inskrypcją:    

                                         

ZMARLI  POLACY

W DRODZE

DO  OJCZYZNY

Zgromadziliśmy się przy płycie z nazwiskami zmarłych. 

Po wysłuchaniu hymnu polskiego i ugandyjskiego odegranego 

przez afrykańską orkiestrę zapaliliśmy znicze.

Wtedy Artur Woźniakowski rozsypał ziemię ojczystą przy-

wiezioną z Częstochowy, na groby z nazwiskami zmarłych. 

Uczestnicy spotkania – dostojnicy państwo-

wi i kościelni wraz z ks.biskupem Matthias 

Ssekamanya i tubylcami uczynili to samo, 

czerpiąc ziemię garściami z przywiezione-

go z Polski woreczka. Po złożeniu kwiatów, 

w ciszy i skupieniu przemówił ks. biskup 

podkreślając, że dzięki ludzkiej solidarności 

ocalałe  z Sybiru dzieci znalazły schronienie 

w Ugandzie. Następnie dawni mieszkańcy 

osiedla Koja wspominali swoje szczęśliwe 

dzieciństwo nad jeziorem  Wiktoria. Niektó-

rzy ze wzruszenia nie mogli wydobyć głosu. 

Tradycja  „Wszystkich Świętych” nie jest 

znana w krajach afrykańskich, a obecność 

biskupa i miejscowej ludności na polskim 

cmentarzu była wyrazem szacunku i uznania 

dla gości przybyłych z dalekich krajów. Było 

nam przykro, że nie doczekaliśmy się przyjazdu przedstawiciela 

polskiej ambasady, mimo iż ambasada została powiadomiona 

o naszej uroczystości – czekaliśmy na próżno! Miłym dopeł-

nieniem uroczystości był wystawny obiad sponsorowany przez 

ks. biskupa.

Wspomnienia i spotkania   
Program pobytu był bardzo urozmaicony. Wędrowaliśmy po 

terenie dawnego osiedla i próbowaliśmy zlokalizować miejsca, 

gdzie stały nasze chatki. Nie było po nich śladu. Wtedy Mariusz 

rozwinął panoramiczne zdjęcie osiedla, co pozwoliło nam usta-

lić gdzie był kościół, gdzie szpital, gdzie szkoła. Wspominali-

śmy nie tylko kolegów, lecz również nauczycieli – mamę braci 

Woźniakowskich, mamę Janka Fenca i innych.

Gdy pływaliśmy łódką po jeziorze Wiktoria, znowu odży-

ły wspomnienia sprzed laty. Józek Czermierzewski opowiadał 

jak po uzyskaniu patentu żeglarskiego mógł korzystać z małe-

go jachtu, którego wszyscy zazdrościli, jak rozpaczał gdy nie 

udało mu się uratować Romka Śliwę, którego porwał krokodyl.  

Michał Chłopicki pokazywał na brzegu jeziora miejsce, gdzie 

Kościół w Masindi zbudowany przez Polaków przybyłych z Syberii w 1942 r.
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pracował pan Rozwadowski przy motorach 

pompujących wodę. Mówił – jak za piosen-

ki, które śpiewali chłopcy, mogli od niego 

„wycyganić” trochę ołowiu. Ten ołów roz-

tapiali na łyżeczce, potem wlewali do glinia-

nych foremek z orzełkiem lub krzyżykiem, 

a później wymieniali te odlewy na inne waż-

ne skarby chłopięce. 

Uczestniczyliśmy także w konferencji 

zorganizowanej przez pana Edwarda Wa-

kiku z udziałem miejscowych władz, pro-

fesorów uniwersytetu. Wysłuchaliśmy re-

feratów o gospodarce Ugandy, o zmianach 

i trudnościach w rozwoju kraju. Dowiedzie-

liśmy się, że największym problemem jest 

infrastruktura, jakość dróg, ochrona zdro-

wia. Są też powody do dumy: zmniejszyła się zachorowalność 

na choroby zakaźne, opanowano konflikty plemienne, w ciągu 

25 lat powstało 20 wyższych uczelni. Uganda stała się krajem 

bezpiecznym i oczekuje od świata większego zainteresowania 

i współpracy. A doktor Halinie Machalskiej proponowano pracę 

od zaraz na dobrych warunkach z mieszkaniem i samochodem. 

Dla zachęty pokazano miejscowy ośrodek zdrowia i nową pra-

cownię komputerową.

Atrakcji nam nie brakowało!  Pan Wakiku zorganizował 

wyjazd do Jinji na wodospady Nilu. Ubrani w kapoki pływali-

śmy po rzece i podziwialiśmy ogromne ilości ptactwa wodne-

go. Zachwycała nas bujna roślinność Ugandy, soczyście zie-

lone krzewy herbaciane, niekończące się plantacje bananów 

czerwona ziemia i okrągłe chatki tubylców pokryte trawą sło-

niową, tak dobrze znane z dzieciństwa.

Odwiedziliśmy także osiedle Masindi położone w północ-

no-zachodniej części kraju. W osiedlu tym – obecnie nazywane 

NYABYEYA – w latach 40-tych przebywało ok.4000 osób, i jest 

wiele śladów naszego pobytu. Szkoła, poczta, doskonale zacho-

wany kościół i przylegający do niego cmentarz. Zdumiewające 

jest, że to przetrwał, gdyż kult zmarłych jest obcy miejscowej 

ludności. Swoich bliskich tubylcy chowają po prostu w przy-

domowych ogrodach, dlatego w Afryce nie ma zbiorowych 

nekropolii. W kościele na naszą cześć śpiewał chór, a ubrani 

w jednolite stroje chłopcy wykonywali rytualne tańce. 

Ogromnie wzruszona, ze łzami w oczach oglądałam obraz 

Czarnej Madonny i drogę krzyżową – tę samą sprzed 67 lat. 

Jeszcze bardziej wzruszony był Bronisław Szołopiak, bo tutaj 

w Masindi mieszkał przed laty. Przyleciał z Kanady, by zo-

baczyć czy należycie został przeprowadzony remont dachu 

kościoła i czy naprawiono pompę. Polonia kanadyjska na ten 

cel przeznaczyła 50 tys. dolarów. Bronek był bardzo rozczaro-

wany, gdy miejscowy proboszcz wyjaśnił, że inne były prio-

rytety...

Dużą niespodziankę sprawiła nam siostra Maria ze Zgroma-

dzenia Najświętszego Serca Jezusa. Siostra zawiozła nas do Na-

milyango – miejscowości niedaleko Mukono, gdzie w kościele 

umieszczono wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej, wykona-

ny przez artystę malarza Froudista. Właśnie ten obraz znajdował 

się w naszym kościele w Koji. Kościół spłonął, lecz ku naszej 

ogromnej radości obraz został uratowany, prawdopodobnie przez 

ostatniego księdza i teraz znajduje się w godnym miejscu.

Do zobaczenia  
Ta sucha relacja  nie oddaje klimatu naszego spotkania, 

zwierzeń i emocji z tym związanych. Nie istniała między nami 

bariera wynikająca z odmienności naszych losów. Ponad pół 

wieku żyliśmy w różnych światach. My z PRL mieliśmy inny 

bagaż doświadczeń, niż koledzy z Australii, Kanady. Ale prze-

cież wspólne są lata ciężkiej pracy – my w komunistycznej Pol-

sce, a oni w drugiej ojczyźnie, mozolnie opanowujący obcy ję-

zyk, zdobywając wykształcenie, zawód. Mimo wielu trudności 

życiowych nie zapomnieli polskiej mowy. 

Michał Chłopicki wciąż liczy i mnoży po polsku, a Edek 

Krajewski zachował polskie pamiątki z dzieciństwa – zeszyty 

szkolne, świadectwa, klaser znaczków, monety, a także podręcz-

nik „ Pomniki literatury Ojczystej”. Ten najzdolniejszy uczeń 

z Koji przekazał to wszystko Mariuszowi Solorzowi do wzbo-

gacenia zbiorów w powstającym w Krakowie „Centrum Doku-

mentacji Przymusowych Migracji Polaków”.

Nasi rodacy deportowani na Syberię, a później rozsiani po 

świecie pielęgnują polską tradycję i kulturę.  

Z wielkim smutkiem żegnaliśmy gościnną, piękną Ugandę 

i towarzyszy dzieciństwa. We wrześniu 2011 r. odbędzie się ko-

lejne spotkanie we Wrocławiu „Klubu pod Baobabem”. Może 

znowu się spotkamy? 

Danuta Sedlak 

marzec 2011

Spotkanie w Domu Bochniaków 11 marca 2011 roku.
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BOCHNIANA
opr. Stanisław Kobiela

Reformacja w Bochni
W Krakowskim Roczniku Archiwalnym (tom 15 z 2009 r.) 

ukazała się interesująca rozprawa dr hab. Teofila Wojciechow-

skiego p.t. Reformacja w Bochni  (część 1), w której autor 

przedstawił genezę tego ruchu religijnego, tło polityczne i go-

spodarcze oraz intensywność jego rozprzestrzeniania się na tere-

nie Bochni. Wskazał na liczne zaangażowanie się w tym ruchu 

miejscowego duchowieństwa i  pracowników bocheńskiej żupy 

solnej oraz efekty jakie w Bochni reformacja osiągnęła. 

I chociaż, w przeciwieństwie do Nowego Sącza czy Wie-

liczki  reformacja nie ugruntowała się w Bochni, to warto po tę 

publikację sięgnąć ze względu na bogactwo tematów jakie ona 

zawiera. Pokazuje ona różne okoliczności, w których miejscowa 

szlachta i mieszczaństwo decydowała się na porzucenie wiary 

katolickiej i przejście do Kościoła  luterańskiego lub kalwiń-

skiego, a następnie najczęściej do ruchu ariańskiego. Na wstępie 

opracowania autor zakwestionował utartą w historiografii ter-

minologię według której wyznania wyrosłe z protestu Marcina 

Lutra określa się jako reformacyjne. Luter obnażył popełniane 

przez ówczesny Kościół nadużycia w dziedzinie dyscypliny 

kościelnej i moralności, z którymi Kościół nie mógł się uporać. 

Nie był on zatem reformatorem – pisze dr Wojciechowski - ale 

rewolucjonistą religijnym. Burzył naukę kościelną, nic w za-

mian nie dając, a właściwym reformowaniem zajął się dopiero 

sobór trydencki.  

Na kartach pracy pojawia się postać najwybitniejszego jej 

przedstawiciela  w Bochni Szymona Zacjusza, mistrza nauk 

wyzwolonych, który gruntownie znał łacinę, grekę i hebrajski, 

pisarza sądowego (skryby), a następnie proboszcza w Krzyża-

nowicach. Siedem lat po otrzymaniu tego stanowiska Zacjusz 

rozpoczął działalność apostolską w wydaniu ewangelickim 

głównie na terenie bocheńskiej żupy solnej. Dowiadujemy się 

o jego życiu osobistym, o postaci jego kucharki Katarzyny Prze-

kłotowej,  która z czasem stała się jego konkubiną i nie miała 

skrupułów w zdobywaniu i gromadzeniu majątku, być może za 

dobra pochodzące - jak głosiła uporczywa pogłoska - z „połu-

pionych”  przez Zacjusza na Litwie kościołów katolickich. Rze-

czywiście Zacjusz nabył obszerną kamienicę przy rynku, będą-

cą wtedy w budowie, dwa domy, trzy zagrody, które utworzyły 

folwark miejski, a ponadto 17 ha  gruntu (22,5 prętów gruntu) 

i kram solny na rynku, a na Kazimierzu dom drewniany przy 

kościele Bożego Ciała.  Wójt bocheński Mikołaj Cikowski  wy-

muszał na radzie miejskiej korzystne dla Zacjuszów transakcje 

handlowe.

Ewangelickie kazania głosił Zacjusz w kaplicy zamku żup-

nego w Bochni, dokąd przywożono go w kolasie szlachetnego 

Tomasza Wolskiego, miejscowego podżupka.  Przed śmiercią 

zapisał cały swój majątek córce Zofii (druga jego córka zmarła 

w dzieciństwie), a ona zrzekła się go na rzecz ojca i wtedy Za-

cjusz przekazał cały ten majątek żonie Katarzynie. Był o ma-

newr prawny, który zabezpieczył jego rodzinę przed ewentu-

alnymi roszczeniami Kościoła o zwrot majątku. Zacjusz zmarł 

w Bochni w 1576 r. w wieku 65 lat i kazał się pochować pod 

orzechem w swojej zagrodzie przy ul. Białej 19 (cmentarza in-

nowierczego w Bochni nie było).

Dr Wojciechowski odnalazł także kilku innych duchownych 

działających w Bochni na rzecz reformacji.  Prawie wszyscy 

związani  byli stanowiskami  z bocheńską żupą.  Zdeklarowa-

nym luteraninem był ks. Jakub Krużek, pleban w Gnojniku, 

który w kopalni posiadał etat zastępcy kierownika warzelni 

soli (zm. 1551 r.)  Niższe święcenia zakonne i tytuł honorabi-

lis posiadał Hanus Schulcz (Jan Szulc), który w kopalni miał 

stanowisko warcabnego i potem sztygara.  Warcabnym kopal-

ni był przed 1559 r. także ks. Marcin Reszka z Łaska pełniący 

jednocześnie funkcję plebana w Sobolowie.  Nie wykluczone – 

stwierdza dr Wojciechowski – że podejmując stanowiska w ko-

palni zabezpieczali się oni przed ewentualną depozycją z pleba-

nii. Marcin Reszka przekształcił kościół w Sobolowie w zbór 

kalwiński i został tam kalwińskim ministrem Potem przeszedł 

na arianizm. Od Kościoła przeszedł do ruchu reformacyjnego 

nieoficjalnie ks. Jan Tobiasz wikary z Łapczycy. W domu sołty-

sa łapczyckiego Jana Maciejowskiego znalazło się pomieszcze-

nie modlitewne i miejsce spotkań miejscowych unitarian. Nie 

mając zabezpieczenia materialnego  w postaci kanonicznego, 

wieczystego beneficjum nie wystąpił oficjalnie z Kościoła, choć 

faktycznie związany był z radykalnym ruchem religijnym.

Znamienny jest fakt  – stwierdza autor - że duchowni ci 

w przeważającej mierze dbali o dobra materialne. Po związaniu 

się z ruchem reformacyjnym szybko stawali się ludźmi majętny-

mi, o czym świadczy nabywanie przez nich nieruchomości albo 

udzielanie licznych oprocentowanych pożyczek, co oznacza, że 

mieli pieniądze w nadmiarze. Stanowiska w żupie uzyskiwali 

dzięki wysokim protekcjom. Wśród duchownych którzy prze-

szli  na kalwinizm – w traumatycznych okolicznościach - był 

pochodzący ze Lwowa Jan Piotrowski zwany Bakalarczykiem. 

Wtrącony za występki (może nadużycia finansowe) do więzie-

nia zbiegł z niego i zmienił wyznanie na kalwińskie. Schwytany  

i osadzony tym razem  w więzieniu zakonnym uciekł przy po-

mocy Zofii żony robotnika klasztornego, z którą się po śmierci 

jej męża ożenił.  Za protekcją Jana Dembickiego (którego dzieci 

uczył) otrzymał posadę ważnika w kopalni bocheńskiej. Nie-

długo kupił dom w Bochni i wszedł do patrycjatu miejskiego. 

Gnębiony jednak wyrzutami sumienia powrócił do klasztoru, 

w którym z czasem doszedł do urzędu przeora i prepozyta kon-

wentu, majątek zaś przekazał (przy zastosowaniu podobnego, 

jak wyżej opisany, manewru prawnego) swoim dzieciom.

Autor dokonuje ciekawej konstatacji, że zwolennicy re-

formacji spotykali się w miejscowym, bocheńskim  środowi-

sku z tolerancją, a nawet sympatią. Także wielu pracujących 

w Bochni duchownych pozostając w granicach ortodoksji 

sympatyzowało z reformacją jak np. proboszcz bocheński Jan 

Solfa (1524-1561) zwany Benedyktą, czy ks. Jan Liatko altarzy-

sta manualny w religijnym bractwie tragarskim w kościele św. 

Krzyża, który następnie objął beneficjum wieczyste prepozyta 

szpitalnego w kościele św. Leonarda, albo ks. Szymon Bietka 

prepozyt  kościoła św. Leonarda, utrzymywanego przez kopal-

nię, który pozwolił na pochówek w kościele „ciała heretyka”. 

Nie oznacza to jednak akceptacji bocheńskiego mieszczaństwa 

dla nowej wiary. Bochnia okazała się wierna katolicyzmowi. 

Może właśnie dlatego Zacjusz ze swoimi kalwińskimi kazania-

mi przeniósł się do kopalni w Wieliczce.

Nie można wykluczyć, że postępowanie niektórych  „bo-

cheńskich reformatorów” zrażało do tego ruchu wielu miesz-

czan. Przykładem tego jest szczegółowo opisany konflikt ks. 

Liatki z bractwem tragarzy z kościoła św. Krzyża (dzisiaj stoi 
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w tym miejscu budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. Kró-

la Kazimierza Wielkiego), które konsekwentnie trwało przy 

katolicyzmie. Ks. Liatko odmówił konfraterni prawa samo-

dzielnego zarządzania kościołem św. Krzyża – pisze dr Woj-

ciechowski – i jego skarbcem. Włamał się do skarbca, zagarnął 

jego zawartość, zajął także dom kapelana konfraterni. Bractwo 

nagłośniło całą sprawę. Z zażaleniu napisali, że z domu Bożego 

uczynił stajnię, wprowadził do niej krowy, które stoją w niej do 

dzisiejszego dnia… że przywłaszczył sobie część cmentarza, od-

grodził ją płotem i zajął dom kapelana. 

W dalszej części pracy charakteryzuje autor stosunki panu-

jące w bocheńskiej żupie solnej i wymienia cały szereg postaci, 

które stwarzały możliwość do szerzenia tego kultu na terenie 

kopalni i które w tym ruchu aktywnie uczestniczyły. Najwybit-

niejszym z racji  swojego wykształcenia i urzędu żupnika  był 

Hieronim Bużeński pochodzący z Bużenina w Sieradzkiem. Do-

szedł do  godności kanonika poznańskiego. W 1550 r. zrezygno-

wał z beneficjów i przeszedł na kalwinizm.  Został skarbnikiem 

na dworze królowej-matki Bony. W 1553 r. król Zygmunt Au-

gust powierzył mu  administrację żupną, którą sprawował przez 

okres 25 lat.  Gospodarkę żupną prowadził wzorowo i otrzymał 

od króla tytuł podskarbiego koronnego, sekretarza królewskie-

go i burgrabiego wawelskiego.  Otrzymał także jako uposażenie 

starostwa niegrodowe brzeźnickie, dobczyckie i krzeszowickie. 

Z uzyskanych dochodów rozwinął mecenat artystyczny  i lite-

racki. Udało mu się stworzyć w kopalni bocheńskiej atmosferę 

niemal rodzinną  Awansował i nagradzał górników sprawiedli-

wie za wkład pracy.

Autor wymienia także w chronologicznej kolejności ludzi 

zatrudnionych w kopalni, związanych z reformacją zarówno 

przed Bużeńskim jak i po długim okresie jego rządów. A więc 

Krzysztofa Czetwicza z brandenburskiej szlachty, który od króla 

Zygmunta Augusta otrzymał urząd karbarza i niedługo rozkrze-

wił luterańskie wyznanie na bractwo warzyckie, wicekarbarza 

Stanisława Kąckiego z Wieży, Piotra Zygmuntowicza zwane-

go Łabędzkim pochodzącym także z Bużenina, który posia-

dał prawdopodobnie wykształcenie uniwersyteckie i kierował 

kancelarią kopalnianą do 1581 r., następnie został nobilitowa-

ny, zakupił ziemie, które utworzyły folwark miejski i stał się 

właścicielem kramu solnego. Swoje grunty zamienił z gruntami 

Katarzyny z Podhajec Cikowskiej, która po śmierci męża Jana 

Cikowskiego  została dożywotnim wójtem bocheńskim i była 

wojowniczo  nastawiona do Kościoła katolickiego.

Wśród kilkudziesięciu innych nazwisk wymienia dr Wojcie-

chowski sztygara Macieja Posta, cenionego przez Bużeńskiego 

za jego wiedzę górniczą i doświadczenie. Jako wybitny geo-

metra górniczy pomierzył on obie kopalnie solne (bocheńską 

i wielicką), a ponieważ od 1511r. od urzędników salinarnych 

wymagano szlachectwa, przeto Bużeński pomógł mu uzyskać 

nobilitację. Post do konfesji kalwińskiej przystąpił dopiero po 

długim namyśle, ale w późniejszych latach zbliżył się ponow-

nie do Kościoła katolickiego, podobnie jak jego żona Dorota, 

która przed śmiercią zapisała bocheńskim dominikanom kram 

spożywczy. Innym cenionym przez Bużeńskiego sztygarem 

i agitatorem reformacji był Jan z Szadka Chodakowski. Opisuje 

następnie autor okres rządków żupnika Prospera Provany i zno-

wu nazwiska ludzi związanych z ruchem reformacyjnym. 

W omawianym opracowaniu nie brakuje całego szeregu 

ciekawych obrazków obyczajowych z XVI wiecznej Bochni. 

Znajdujemy opis wykonania kary stania w kunie (pręgierzu) za 

zniesławienie, na cmentarzu naprzeciw głównego wejścia do 

kościoła parafialnego. Czytamy fragmenty testamentu jednego 

z mieszkańców Bochni, który nakazał, żeby córki jego do lat 18-

tu służyły pani matce, aby w tej religii, którą ja i matka daliśmy 

z łaski Bożej...nie straciły...bo przy zborach bywają diabełkowie, 

aby córki oszukali. Z treści testamentów mieszczan dowiaduje-

my się jak cenne rzeczy znajdowały się w mieszczańskich do-

mach (oczywiście przed potopem szwedzkim) i jak znakomite 

książki niektórzy mieszkańcy Bochni wtedy mieli w swoich 

domowych bibliotekach np. Ewangelię i Listy niedzielne opra-

cowane przez Erazma z Rotterdamu, Praecationum Piarum En-

chiridion - katechizm Marcina Lutra,  Libellus sodalitatis hoc 

est christianorum institutionum – katechizm Kalwina i kancjo-

nał Pieśni polskie rozmaite. 

Szkice do portretu miasta 
Taki podtytuł nosi  wydana z końcem 2010 r. a sprzedawana 

dopiero w dniu 15 marca b.r. w czasie  promocji  w „Domu 

Bochniaków”  praca zbiorowa p.t. Bochnia w latach 1979-1989 

– szkice do portretu miasta  wydana staraniem bocheńskiego 

Stowarzyszenia Europa Lingua pod redakcją pana Andrzeja Pa-

cuły. Ta wartościowa publikacja pokazuje Bochnię i jej miesz-

kańców u schyłku epoki PRL-u, bo tak można ten okres nazwać, 

problemy dnia codziennego 

w kontekście funkcjonowa-

nia absurdalnych przepisów 

prawa, a także samowolnych, 

bezprawnych poczynań orga-

nów władzy i administracji 

państwowej, wszystkie ogra-

niczenia praw jednostki, a jed-

nocześnie marzenia i aspiracje 

naszego społeczeństwa, które 

w atmosferze największego 

od II wojny światowej zrywu 

społecznego , jakim była „So-

lidarność” stawały się rzeczy-

wistością.

Nie jest więc ta publikacja 

monografią, ale zbiorem spo-

strzeżeń wielu ludzi, którzy byli świadkami, najczęściej obser-

watorami tamtej epoki. W appendiksie  zamieszczono nazwiska 

17 autorów i 52 współpracowników, którzy dostarczyli informa-

cje, zdjęcia, dokumenty, wspomnienia i brali udział w konsulta-

cji pracy.  Znaleźli się wśród nich b. członkowie PZPR, funk-

cjonariusze MO i ówczesnego establishmentu, którzy szczerze  

i otwarcie mówili o ówczesnych realiach. Materiały źródłowe 

pozyskano z Państwowego Archiwum w Krakowie Oddział 

w Bochni – z zespołów archiwalnych Urzędu Miejskiego, Za-

kładu Przetwórstwa Hutniczego w Bochni, Zakładu Produkcji 

Urządzeń Chłodniczych i Handlowych w Bochni, Zakładu Na-

czyń Kamionkowych w Bochni, Kopalni Soli w Bochni, NSZZ 

”Solidarność”, Prasy Małopolskiej Okresu Stanu Wojennego, 

Sanepidu, WKU i OTKKF „Raba” a także z wielu innych insty-

tucji bocheńskich i ze zbiorów prywatnych. Wykorzystano tak-

że artykuły w bocheńskiej prasy m.in. z „Wiadomości Bocheń-

skich”. Wydawca zadbał o objaśnienie 49 skrótów, a także 109 

wyrażeń i określeń użytych w publikacji. Kto dzisiaj pamięta, 

że skrót FJN oznaczał Front Jedności Narodu, a WUML – Wie-

czorowy Uniwersytet Marksizmu i Leninizmu, że  Beściakowa 
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– to nazwa sklepu spożywczego przy ul. Solnej, schodki – to 

restauracja III kat. w rynku, która miała oficjalną nazwę „Tury-

styczna”, a szuflada – to świetlica Kopalni Soli przy szybie Su-

toris, co oznaczały takie słowa jak Kolejka, Weronka, Konsumy, 

Sztyft czy duszyczka? 

Publikacja jest bogato ilustrowana. Znajdują się w niej 

także zdjęcia z solidarnościowych pochodów, a przejęte przez 

Służbę Bezpieczeństwa i szczegółową przez nią i jej współ-

pracowników analizowane, czego ślady w postaci krzyżyków 

widnieją na niektórych postaciach demonstrantów. Dużą zaletą 

publikacji jest pokazanie zjawisk i zachowań ludzkich, nato-

miast autorzy powstrzymują się od dokonywania ocen tych za-

chowań. Mamy też przykłady niezwykłej konfrontacji medial-

nych przekazów tych samych zdarzeń podawanych w partyjnej 

prasie (Gazeta Krakowska, Temi) i podziemnym „Kurierku”. 

Możemy przeczytać w rozdziale pierwszym o administra-

cji i infrastrukturze miasta, służbie zdrowia, handlu. Rozdział 

drugi poświęcony jest przemianom politycznym w Bochni, 

a więc działalności Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, 

Służby Bezpieczeństwa, Patriotycznego Ruchu Odrodzenia 

Narodowego zwanemu PRON, podziemnej „Solidarności” i jej 

prasie oraz Bocheńskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidar-

ność”. Duży rozdział trzeci poświęcony jest kulturze, oficjal-

nym i nieoficjalnym instytucjom kulturalnym i miejscowemu 

środowisku. Jest tutaj sporo miejsca na omówienie działal-

ności naszego Stowarzyszenia: akcja zbierania podpisów za 

oderwaniem się Bochni i gmin bocheńskich od województwa 

tarnowskiego, akcja przywrócenia historycznego nazewnictwa 

bocheńskich ulic i placów, walka o plac gen. Leopolda Oku-

lickiego, rekonstrukcja zdewastowanych za komuny pomni-

ków i tablic pamiątkowych.  W dalszych rozdziałach czytamy 

o życiu szkolnym i harcerstwie, przemyśle, życiu religijnym, 

sporcie i turystyce.

Oczywiście w tego typu wydawnictwie pełne dotarcie do 

prawdy natrafia na trudne do przezwyciężenia przeszkody.  Nie 

można za to winić redakcji, która posługiwała się takim mate-

riałem, jaki udało jej się zgromadzić. Z tego powodu występuje 

pewien brak proporcji w prezentowaniu różnych instytucji. Naj-

lepiej widać to na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego im. 

Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni. Materiał zgromadzony 

na jego temat jest bez porównania obszerniejszy niż opis dzia-

łalności w tym czasie innych szkół średnich funkcjonujących na 

terenie Bochni. Może należałoby sięgnąć do protokołów z po-

siedzeń rad pedagogicznych tych szkół.  Wbrew utartym stereo-

typom Bochnia nie była tak jaskrawo czarno-biała. Było wiele 

odcieni szarości. Nie udało się ukazać w pełni bocheńskiego 

establishmentu od podszewki, z jakimi problemami i partyjny-

mi rozgrywkami wewnętrznymi się borykał. Były tam partyjne 

jastrzębie i gołębie, zwolennicy rewolucyjnej czujności i bez-

kompromisowi w zwalczaniu opozycji, inni zachowujący umiar 

i uczciwość. Nie wszyscy nadają się do wspólnego kotła. Ale 

byli też i tacy, którzy szybko zapomnieli o swojej PZPR-ow-

skiej  ideologii i z gorliwością neofity rzucili się tworzyć zręby 

nowej antykomunistycznej rzeczywistości.

Na marginesie muszę zaznaczyć, że w moim artykule na str. 

201 znalazł się przypis napisany nie moją ręką, w którym jego 

autor pisze, że trudno dociec, dlaczego Ludwik Waryński, je-

den z najbardziej prawych Polaków został (przy zmianie nazw 

ulic) w Bochni (przez Stowarzyszenie - przyp. red.) skazany 

na infamię. Pragnę wyjaśnić, że nie chodziło o Waryńskiego 

lecz o przywrócenie starej nazwy ulicy Floris. Gdybyśmy tak 

rozumowali jak podejrzewa autor przypisu, to Stowarzyszenie 

nie wnosiło by o nadanie nazwy jednej z nowych ulic imienia 

Juliana Goslara, podobnego do Waryńskiego ideowego socja-

listy, związanego z Bochnią. 

Książki nie można połknąć jednym tchem. Tyle w niej 

ciekawych wiadomości, że trzeba czytać ją powoli. Wtedy 

uświadomimy sobie w jak bardzo surrealistycznych czasach 

„za komuny” żyliśmy.   

Spuścizna Wincentego Heina
W tomie III „Przeglądu Archiwalnego IPN” wydanym pod 

koniec 2010 r. ukazała się interesująca praca Rafała Dyrcza 

i Ryszarda Kotarby p.t. Spuścizna Wincentego Heina. Auto-

rzy zaprezentowali sylwetkę pochodzącego z Bochni i silnie 

związanego z Oddziałem Krakowskim Stowarzyszenia Boch-

niaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej mec. Wincentego 

Heina, jego konspiracyjne losy, lata uwięzienia w  hitlerow-

skich obozach koncentracyjnych i  następnie zaangażowanie 

w War Crimes Branch i Polskiej Misji Wojskowej w ściganiu 

zbrodniarzy hitlerowskich w amerykańskiej strefie okupacyj-

nej Niemiec. Dali także szczegółową analizę zgromadzonej 

przez niego dokumentacji, którą pod koniec życia przekazał 

Oddziałowi Krakowskiemu IPN. Ten ogromny zespół niezwy-

kle wartościowych dla naukowców dokumentów dotyczących 

martyrologii Polaków w hitlerowskich więzieniach, obozach 

pracy i obozach zagłady, kwalifikują autorzy opracowania 

jako jedną z najciekawszych spuścizn osób fizycznych prze-

kazanych krakowskiemu Oddziałowi IPN i kapitalne źródło 

historyczne do dalszych badań hitlerowskiego systemu terroru 

i rozliczania zbrodni niemieckich w PRL. 

Obok życiorysu autora zbioru, jego pamiątek z podróży 

i wizyt w byłych obozach koncentracyjnych, fotografii i ko-

pii oryginalnych dokumentów obrazujących jego działalność 

w War Branch i Polskiej Misji Wojskowej w Wiesbaden, 

znajdują się w tym zespole notatki dotyczące produkcji broni 

rakietowej w tunelach Dory, rejestry transportowe więźniów 

przekazanych do obozów w Gross-Rosen  Mittelbau-Dora 

i Buchenwaldu, fotografie z wyzwolenia KL Mittelbau-Dora 

przez armię amerykańską, oryginalne (amerykańskie) proto-

koły przesłuchań oskarżonych,  zeznania i relacje świadków 

i inne materiały z procesu załogi KL Mittelbau-Dora w Da-

chau w 1947 r. i procesu załogi KL Mittelbau-Dora w Essen 

w 1969 r. osobiste wrażenia W. Heina z tych procesów i wy-

cinki z prasy  amerykańskiej, polskiej i niemieckim dotyczące 

tych procesów, zestawienie dokumentów uratowanych przez 

War Crimes Branch, maszynopis zeznań Alberta Speera złożo-

nych w czasie procesu w Essen. Sporą część zespołu stanowią  

prace Wincentego Heina: maszynopis książki W.H. i Czesławy 

Jakubiec Montelupich, referaty i opracowania na temat obozu 

koncentracyjnego Mittelbau-Dora, oraz funkcjonowania sy-

stemu obozów koncentracyjnych w Trzeciej Rzeszy recenzje, 

materiały bibliograficzne i mikrofilmy. 

W zbiorze znalazła się recenzja wydanej w 1957 r. edycji 

wybranych dokumentów z procesu zbrodniarzy nazistow-

skich przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym 

w Norymberdze. Są także grypsy sporządzone w więzieniu 

Montelupich w Krakowie, dokumenty Rady Głównej Opie-

kuńczej i akcji pomocowej dla więźniów więzienia Montelu-

pich i KL Auschwitz.  
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Powyżej omówiliśmy obszerne opracowa-

nie Rafała Dyrcza i Ryszarda Kotarby na te-

mat niezwykłego zbioru dokumentów dotyczą-

cych funkcjonowania hitlerowskiego systemu 

terroru na terenie Trzeciej Rzeszy, a głównie 

w KL Mittelbau-Dora. Wincenty Hein związa-

ny z Bochnią i naszym Stowarzyszeniem prze-

kazał przed śmiercią cały ten zbiór Oddzia-

łowi IPN w Krakowie. Niektóre dokumenty 

złożył także w Muzeum im. prof. Stanisława 

Fischera, a inne w Państwowym Muzeum KL 

Auschwitz-Birkenau. Cały ten zbiór stanowi 

dzisiaj kopalnię informacji o systemie hitle-

rowskiego terroru i rzuca nowe światło na 

wiele zagadnień szczegółowych związanych 

z problematyką ścigania i nieprzedawnienia 

zbrodni hitlerowskich. Warto bliżej przedsta-

wić jego sylwetkę i dokonania. Przy opraco-

waniu życiorysu wykorzystano także w/w opracowanie Rafała 

Dyrcza i Ryszarda Kotarby. 

 *   *   *

Dzieciństwo i młodość
Wincenty Hein urodził się w Miechocinie, ale dzieciństwo 

i młodość spędził w Bochni przy ulicy Solna Góra. Tutaj bo-

wiem przeniósł się jego ojciec z rodziną obejmując stanowisko 

urzędnika zatrudnionego przy regulacji Wisły i Raby. Ojciec 

jego zmarł młodo. Osierocił dwóch nieletnich synów Wincen-

tego i Kazimierza. Wincenty uczył się w bocheńskim gimna-

zjum, działał w harcerstwie i zaprzyjaźnił z kolegą z klasy Ta-

deuszem Fischerem. Przyjaźń ta przetrwała dziesiątki lat. Eg-

zamin dojrzałości złożył w Bochni w 1928 r. Studia prawnicze 

ukończył na  Uniwersytecie Jagiellońskim w 1932 r. a ekono-

miczne w Wyższym Studium Handlowym w Krakowie. Odbył 

aplikację sędziowską i adwokacką. Jako aplikant i referendarz 

pracował w Oddziale Prokuratorii Generalnej w Katowicach. 

W tym też czasie ożenił się z bochnianką Zofią z Kaziorów. 

Ze względu na zły stan zdrowia nie został objęty w 1939 r. 

mobilizacją. 

Konspiracja
Po wrześniowej tułaczce wrócił do Bochni i w październi-

ku 1939 r. założył tutaj Biuro Pośrednictwa Handlowego. Pod 

tym szyldem nawiązał kontakty z  bocheńskimi działaczami 

Tajnej Armii Polskiej, zwłaszcza z rodziną Steczowiczów i Ur-

szulą Wińską. Razem z dr Urszulą Wińską i prof. Piotrem Ga-

lasem zwrócił sie do władz niemieckich z wnioskiem o założe-

nie w Bochni szkoły handlowej do nauczania rachunkowości, 

księgowości i korespondencji handlowej. Szkoła ta powstała 

pod nazwą „Offentlische Handelschule”. Pod tym niemieckim 

szyldem prowadzone było przez nauczycieli tej szkoły Urszulę 

Wińską, Wiesławę Kotową, Piotra Galasa, Rudolfa Kasprzyka, 

Janinę Sarna i innych tajne nauczanie. Pod jej skrzydła chro-

Stanisław Kobiela

Wincenty Hein 
     
(1909-1993)

nili się młodzi (ale pełnoletni) ludzie, ratując się w ten sposób 

przed wywózką w głąb Rzeszy na roboty przymusowe1). 

W grudniu 1939 r. Wincenty Hein zaprzysiężony został 

w ZWZ w Krakowie przy ul. Pomorskiej 1 i zajął się rozpraco-

wywaniem sieci obozów jenieckich na terenie Górnego Śląska. 

Kiedy ta praca stała się niebezpieczna, 

jako łącznik kontrwywiadu Komendy 

Krakowskiej ZWZ udał się na Podhale, 

gdzie udało mu się nawiązać kontakty 

konspiracyjne, służące do utrzymania 

szlaków kurierskich na Węgry. Osobi-

ście sam także przewoził znaczne kwo-

ty pieniężne z Ambasady RP w Buda-

peszcie do Krakowa. W połowie 1940 

r. organizował transport z Krakowa 

do Zakliczyna oficera ZWZ Aleksan-

dra Bugajskiego „Halnego” zbiegłego 

z więzienia Montelupich razem ze  Sta-

nisławem Marusarzem w przeddzień 

czekającej ich egzekucji.

Po pierwszej fali aresztowań na 

Podhalu pracował legalnie w Radzie 

Opiekuńczej w Krakowie. Zbierał in-

formacje o aresztowanych osadzonych 

w więzieniu Montelupich, zgromadził 

tajną kartotekę w postaci maleńkich fiszek mieszczących się 

w pudełkach z zapałkami. Dzięki temu można było organizo-

wać pomoc dla uwięzionych. Po aresztowaniu Heina prace te 

kontynuowano i zebrano łącznie 9000 takich fiszek, które dzi-

siaj stanowią niezmiernie ważne źródło informacji dla history-

ków.  Organizował zbiórkę leków i funduszy na rzecz uwięzio-

nych. Używał wówczas pseudonimów konspiracyjnych „Wit”, 

Święty Mikołaj” albo „Pan z cukierkami”.

Aresztowanie
W tym czasie mieszkał w Bochni z żoną Zofią, która była 

córką nauczyciela gimnazjalnego prof. Bolesława Kaziora. Był 

współwłaścicielem domu przy ul. Solna Góra, gdzie mieszkał 

jego brat Kazimierz z żoną i córką Anną. Po wielkiej wsypie 

w ruchu podziemnym Krakowa i na Podhalu został aresztowa-

ny przez gestapo w Bochni 11 lutego 1942 roku.  Jedenaście 

dni wcześniej 31 stycznia 1942 r. aresztowani zostali działacze 

Konfederacji Tatrzańskiej Augustyn Suski, Jadwiga Apostoł-

Staniszewska i pochodzący z Bochni Tadeusz Popek2)  Win-

centy Hein przebywał w więzieniu Motelupich ponad rok. Tak 

długo trwało śledztwo. W tym czasie spotkał się w celi z Zyg-
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muntem Wilgockim, który opowiedział w jaki sposób uciekł 

z miejsca egzekucji zakładników na Uzborni 18 grudnia 1939 r.3) 

W obozach koncentracyjnych 
3 lipca 1943 r. Hein przewieziony został do KL Auschwitz 

i otrzymał numer obozowy 127632. W chwili wejścia do obo-

zu rozpoznał go kolega z bocheńskiego gimnazjum Czesław 

Jaszczyński, pełniący dla uciechy Niemców rolę obozowego 

karła-błazna „Bumbo”. On pomógł mu przeżyć pierwsze dni 

w obozie i być może miał także wpływ na przydzielenie go  do 

biura schreiberów, co zapewniło Heinowi pracę pod dachem4) 

Po krótkim pobycie w KL Auschwitz Wincenty Hein prze-

wieziony został 23 października 1943 r. w transporcie do KL 

Buchenwald (nr obozowy 34475), a następnie 6 listopada 1943 

r. do podobozu Mittelbau-Dora. Uwięzieni wykonywali tam 

niewolniczą pracę na potrzeby koncernu Mittelwerk GmbH. 

W podziemnych tunelach góry Kőhnstein odbywała się pod 

ścisłym nadzorem SS produkcja słynnych rakiet V-2.  

Po zbombardowaniu przez alianckie lotnictwo bombo-

we ośrodka doświadczalnego w Peenemunde (Świnoujście) 

w nocy z 17/18 sierpnia 1943 r. i zbombardowaniu zakładów 

rakietowych we Friedrichshafen i Wiener Neustadt w czerwcu 

i sierpniu 1943 r. Niemcy rozproszyli produkcję pocisków bali-

stycznych V-2 po terenie III Rzeszy, a nowy poligon doświad-

czalny  zorganizowali w rejon miejscowości Pustków-Blizna 

(Heidellager-Blizna) w południowej Polsce. Część 

produkcji rakiet przenieśli do ogromnej podziem-

nej fabryki Wehrmachtu w Nordhausen w górach 

Harzu, gdzie utworzyli filię KL Buchenwald pod 

kryptonimem Dora. Masyw góry Kőhnstein był 

bezpieczny i całkowicie odporny na bombardo-

wania. 

Już 28 sierpnia 1943 r. sprowadzili z odle-

głego o 90 km. KL Buchenwald 107 więźniów 

w celu powiększania istniejących tuneli i drążeniu 

nowych. We wrześniu 1943 r. pracowało tutaj już 

3000 więźniów, a w październiku 6800. Wybu-

dowany kompleks podziemnych sztolni pod górą 

Kőhnstein (335 m.n.p.m.) w niemieckich planach 

miał osiągnąć powierzchnię 600 000 m.kw. i stać 

się największą podziemną fabryką zbrojeniową 

na świecie w czasie II wojny światowej. Składał 

się z dwukilometrowych tuneli i miał kształt dra-

biny, a więc tunele były połączone licznymi poprzecznikami. 

Korytarze miały szerokość 12 metrów i wysokość 9 metrów. 

Więźniowie pracowali tutaj w straszliwych warunkach, dusi-

li się w pyle skalnym, pracowali w hałasie detonacji i wier-

ceń, w ogromnej wilgotności powietrza i trujących oparach. 

Grupy robocze zmieniały się co 12 godzin. Więźniowie spali 

w czteropiętrowych pryczach pokrytych fekaliami, żywi wśród 

martwych. Strażnicy nie urządzali apeli, bo codziennie śmier-

telność była ogromna, a możliwości ucieczki z podziemnych 

sztolni nie było. 

Do takich ekstremalnych warunków trafił Wincenty Hein 

w listopadzie 1943 r. Tutaj produkowano części rakiet bali-

stycznych A-4 (Aggregat 4) które przez propagandę goebel-

sowską nazywane były rakietami V2 (Vergeltungswaffe 2 

– broń odwetowa) Budowę rakiet A-4 rozpoczęto w styczniu 

1944 r. Przewieziono je do Peenemunde, ale okazało się, że 

nie były one sprawne. 15 kwietnia 1944 r. odbył się chrzest 

bojowy bomby latającej Fi-103, a jej seryjna produkcja roz-

poczęła się w sierpniu 1944 r. W lecie 1944 r. północną część 

podziemnej fabryki przeznaczono do produkcji przelotowych 

silników odrzutowych pod kryptonimem „Nordwerk AG” Były 

to silniki lotnicze typu Jumo 222, 207b, 223. Niemcy zamie-

rzali tutaj produkować także ciekły tlen w ilości 540 kg/godz. 

Więźniowie w KL Mittelbau - Dora

KL Nordhausen po wyzwoleniu

Wejście do fabryki rakiet V-2 w masywie górskim Kőhnstein
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Wobec wprowadzenia do fabryki innych elementów broni na-

stąpił spadek wydajności produkcji rakiet A-4. 

Z zachowanych danych osobowych mogło by się wdawać, 

że zmniejszyła się także śmiertelność w fabryce w porówna-

niu z okresem morderczej budowy przy drążeniu w litej skale 

pomieszczeń fabrycznych.  Szczegółowa analiza transpor-

tu więźniów do innych obozów wykazała jednak, że ciężko 

chorych wysyłano masowo do KL Majdanek albo KL Belsen, 

a zatem wykreślani byli ze stanu osobowego jeszcze jako oso-

by żyjące.

Pod koniec wojny 24 stycznia 1945 r. Wincenty Hein 

znalazł się w filii KL Nordhausen, w dawnych koszarach 

Boelke-Kaserne. Jako pisarz w szpitalu (Revierschreiber) 

Hein opracowywał listy zmarłych więźniów, które udało 

mu się pod koniec wojny ukryć i zabezpieczyć jako dowo-

dy zbrodni popełnianych w tym obozie. Wynika z nich, że 

w okresie od stycznia do kwietnia 1945 r. zamordowano 

1600 więźniów tej filii5). 

Niemcy zaminowali tunele fabryki 23 marca 1945 r. 

W chwili nadejścia wojsk amerykańskich zamierzali wysadzić 

ją w powietrze. 

Masyw góry Kőhnstein okazał się odporny na bombardo-

wanie z powietrza. Samoloty amerykańskie zbombardowały 3 

kwietnia 1945 r. miasto. Zniszczeniu uległo 75% budynków, 

a w płomieniach zginęło 8800 mieszkańców, a także 80% 

więźniów z komanda Boelke-Kaserne, ponieważ władze obo-

zowe nie oznaczyły budynków więziennych znakami czerwo-

nego krzyża jako szpitala. Pozostali przy życiu mieszkańcy 

miasta i więźniowie w panice rzucili się do fabryki, wdarli 

do tunelów i w ten sposób uniemożliwili wysadzeniu fabryki 

w powietrze. W takich warunkach obóz przejęła grupa obozo-

wej konspiracji z Wincentym Heinem na czele.

Ściganie zbrodniarzy hitlerowskich
Po oswobodzeniu obozu Hein niezwłocznie nawiązał 

współpracę z zespołem śledczym 1. Armii USA (War Cri-

mes Investigation Team Nr 6822). Z żydowskim przyjacielem 

z obozu Siegfriedem „Sigi” Halbreichem objechał cały kom-

pleks obozowy wraz z podobozami Mittelbau-Dora. Zabezpie-

czył dokumentację, jaka w obozie pozostała, zwłaszcza w szpi-

talu więziennym, przeprowadził pierwsze przesłuchania więź-

niów i zebrane materiały przekazał do centrum dokumentacji 

Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Bad Arolsen.

Na prośbę władz amerykańskich Wincenty Hein prowadził 

postępowanie przygotowawcze do procesu przeciwko byłym 

członkom załogi KL Mittelbau-Dora. Przesłuchiwał funkcjona-

riuszy załogi obozowej. Zastępca komendanta obozu Hans Karl 

Moőser zeznał: Z tą samą przyjemnością, która towarzyszy zabi-

ciu zwierzyny łownej, rozstrzeliwałem więźniów. Kiedy wstąpiłem 

do SS i musiałem zastrzelić trzy pierwsze osoby, jedzenie nie sma-

kowało mi przez następne trzy dni, ale później była to dla mnie 

przyjemność. Prawdziwa radość. 

Proces ten oznaczony jako „US vs. Kurt Andrae i inni” 

rozpoczął się przed Amerykańskim Trybunałem Wojskowym 

w Dachau dopiero w dniu 7 sierpnia 1947 r. a zakończył 30 

grudnia 1947 r., kiedy Wincenty Hein już w Polskiej Misji nie 

pracował.  Na ławie oskarżonych zasiadło 19 funkcjonariuszy 

obozowych wśród których był Kurt Andrae, od 1933 r. funk-

cjonariusz różnych obozów koncentracyjnych (Flossenburg, 

Sachsenburg, Buchenwald, Lichtenburg, Mittelbau-Dora), 

który w KL Mittelbau-Dora był szefem cenzury obozowej 

i plądrował paczki przysyłane dla więźniów przez rodziny 

i Czerwony Krzyż. Otrzymał wyrok 20 lat więzienia. Hans 

Karl Mőser przyszedł do KL Mittelbau-Dora 1 maja 1944 r. 

z KL Auschwitz na stanowisko zastępcy komendanta obozu. 

Był postrachem więźniów. Osobiście torturował więźniów, 

kierował egzekucjami, dobijał tych, którzy w trakcie egzekucji 

nie umarli. W czasie marszu śmierci rozstrzeliwał niezdolnych 

do dalszego marszu. Hans Karl Mőser otrzymał wyrok śmier-

ci. Był to jedyny wyrok śmierci, który zapadł  w tym procesie. 

Siedmiu oskarżonych otrzymało kary dożywotniego więzienia, 

a siedmiu kary terminowe od 5  do 25 lat więzienia. Czterej 

oskarżeni zostali uniewinnieni. Hans Karl Mőser został powie-

szony w więzieniu w Landsbergu 26 listopada 1948 r. Wiesbaden 1947. W. Hein trzeci od lewej, obok Żydówka Maria Bobrow
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W czasie zbierania materiałów dowodowych  Hein był w KL 

Buchenwald i widział kolekcję tatuaży na ludzkiej skórze zbieranych 

z zamiłowaniem prze żonę komendanta obozu Karla Kocha. Słyn-

na z patologicznego okrucieństwa Ilse Koch wybierała ciekawsze 

tatuaże, kazała więźniów 

uśmiercać i dostarczać wy-

preparowaną skórę w posta-

ci abażurów do lamp, tore-

bek lub rękawiczek. Po wy-

zwoleniu  KL Buchenwald 

jej kolekcję potwornych 

eksponatów w tym  sprepa-

rowane i pomniejszone gło-

wy więźniów tego obozu 

wystawiono na widok pub-

liczny na terenie obozu dla 

okolicznych mieszkańców.

Amerykanie sprowadzili 

ich do obozu, aby przekona-

li się do jakich potworności 

zdolni byli obozowi sa-

dyści spod znaku trupiej 

główki6).

Wincenty Hein mocno zaangażował się w ściganie i ka-

ranie zbrodniarzy hitlerowskich w strefie amerykańskiej Nie-

miec. Znał bowiem z autopsji realia obozowe, sposoby ukry-

wania tych zbrodni przez SS, wiedział jak te dowody można 

zbierać i które z nich mają kluczowe znaczenia dla osądzenia 

zbrodniarzy. Ponadto biegłe władał językiem niemieckim. 

Z tych powodów  stał się dla Amerykanów bezcennym współ-

pracownikiem, a cały czas  pracował  jako wolontariusz. 

Po pewnym czasie zorientował się, że sprawa badania 

zbrodni przeciw ludzkości w amerykańskim wymiarze spra-

wiedliwości ma także swój wymiar polityczny. Najważniejsze 

są zbrodnie przeciw siłom zbrojnym i obywatelom USA, na-

stępnie zbrodnie przeciw siłom zbrojnym i obywatelom pań-

stwa alianckich i te należy badać jako pierwsze i z całą dokład-

nością. Sprawa zaś badania zbrodni przeciw innym narodom, 

w tym także sprawa badania zbrodni popełnionych w obozach 

koncentracyjnych znajduje się na dalszym planie. 

Druga jego konstatacja była jeszcze bardziej bulwersują-

ca. Badano sprawy zbrodni popełnionych w obozach Dachau, 

Buchenwald, Flossenburg, Mittelbau-Dora, w strefie angiel-

skiej osądzono w grudniu 1945 r. w słynnym procesie bestie 

z KL Belsen i i KL Neuengamme, natomiast o KL 

Auschwitz nie wiedziano prawie nic, chociaż znaj-

dujące się w strefach okupacyjnych Niemiec dowo-

dy wystarczająco wskazywały, że jest to największy 

w Europie system hitlerowskich obozów koncentra-

cyjnych. 

W połowie 1945 r. do Wiesbaden przyjechali 

przedstawiciele Misji Wojskowej rządu RP w Lon-

dynie, którzy zaproponowali Heinowi współpracę 

i stopień majora W.P. Hein propozycję przyjął i na-

wiązał współpracę z  dr Jerzym Szererem z Londynu. 

Pisał także do nowych władz w Warszawie, głównie 

do kolegi z KL Auschwitz Józefa Cyrankiewicza in-

formując go o zgromadzonym materiale i możliwo-

ści jego spożytkowania w poszukiwaniu zrabowa-

nych w Polsce dóbr kultury i dzieci wywiezionych 

do Rzeszy i przeznaczonych do zniemczenia oraz w ściganiu 

zbrodniarzy hitlerowskich, ich ekstradycji do Polski i w przy-

gotowaniu procesów, które toczyć się będą w Polsce. 

Zastanawiał się także nad powrotem do kraju, ale akre-

dytowani przy Międzynarodowym Trybunale Wojskowym 

przedstawiciele Polski prokuratorzy dr Tadeusz Cyprian, dr 

Stanisław Piotrowski, Stefan Kurowski i Jerzy Sawicki radzili 

czekać na oficjalne akredytowanie Polskiej Misji Wojskowej 

w Wiesbaden w strefie amerykańskiej, która została utworzo-

na dopiero 15 lutego 1946 r. 3 kwietnia 1946 r. przybył do 

Misji jej kierownik płk Marian Muszkat oraz sędzia śledczy 

Jan Sehn i prok. Edward Pęchalski. Hein objął służbę w pla-

cówce w Wiesbaden w dniu 4 kwietnia 1946 r. w stopniu kapi-

tana, a po wyjeździe 

sędziego śledczego 

Jana Sehna został 

kierownikiem działu 

dokumentacji Pol-

skiej Misji.

Zajmował  s ię 

ekstradycją zbrod-

niarzy hitlerowskich 

ze strefy amery-

kańskiej do Polski. 

Z końcem maja 1946 

r. eskortował na po-

kładzie samolotu 

na lotnisko Okęcie 

w Warszawie kilku-

nastuosobową gru-

pę zbrodniarzy nie-

mieckich, a wśród 

nich komendanta 

KL Płaszów Amona 

Gotha, którego kro-

nika PKF nazwała 

(zapewne przez po-

myłkę) „komendan-

tem obozu koncentracyjnego w Bochni”. Zarówno wtedy 

jak i w czasie późniejszych przyjazdów do Polski przywoził 

do Polski dokumenty i fotokopie ze strefy amerykańskiej 

Niemiec dotyczące spraw polskich.

Hein w ściganiu zbrodniarzy hitlerowskich wykazy-

wał niezwykłą determinację. Amerykanie uważali, że jest 

Kolekcja Ilsy Koch (torebki, rękawiczki, abażury z ludzkiej tatuowanej skóry, 

pomniejszone głowy więźniów)

Wincenty Hein 

w KL Buchenwald po wyzwoleniu

Ilse Koch w celi więziennej (1946 r.)
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zbyt rygorystyczny i dlatego wymogli na kierowniku Misji 

mianowanie drugiego równorzędnego zastępcy szefa Misji 

w osobie majora Gelba. O tym mianowaniu Hein dowie-

dział się od Amerykanów.  Z końcem 1946 r. postanowiono 

przenieść Misję  do Augsburga, co w praktyce oznaczało 

odcięcie Misji od dokumentacji archiwalnej. Ponadto Ame-

rykanie uznali, że Misja może otrzymywać tylko dokumen-

ty dotyczące spraw polskich. Te działania utwierdziły Heina 

w decyzji powrotu o kraju. 3 lutego 1947 r. zakończył pracę 

w Polskiej Misji Wojskowej w Wiesbaden.

W powojennej Polsce
Po powrocie do kraju zamieszkał w Krakowie.  Praco-

wał jako adwokat i radca prawny od kwietnia 1947 r., aż do 

przejścia na emeryturę 30 lipca 1977 r. Związał się zawo-

dowo z Państwowym Muzeum  w Oświęcimiu. Na zlecenie 

Ministerstwa Kultury i Sztuki zajął się w 1947 r. organi-

zowaniem Działu Zagranicznego Państwowego Muzeum 

w Oświęcimiu. Objął także kierownictwo delegatury  tego 

muzeum w Krakowie i funkcję zastępcy przewodniczące-

go Komisji Historycznej Muzeum w Oświęcimiu. Potrafił 

wykorzystać swoje doświadczenie nabyte w Polskiej Misji 

Wojskowej w Wiesbaden. 

Wspólnie z dyrektorem Muzeum Kazimierzem Smole-

niem, sędzią Janem Sehnem, Tadeuszem Hołujem i Alfre-

dem Woycickim uczestniczył w opracowywaniu lub opinio-

waniu projektów ekspozycji muzealnej w byłych blokach 

obozowych.  

Działalność naukowa i badawcza
W latach 60-tych  XX wieku nadal zajmował się naukowo 

tematyką obozową i więzienną. Opracował ekspertyzy na po-

trzeby toczących się wówczas procesów zbrodniarzy z KL 

Mittelbau –Dora  (sprawa Helmuta Bischofa i in.) W 1968 

r. występował przed Sądem Przysięgłych w Essen jako eks-

pert z ramienia Polski i świadek.  Uczestniczył w między-

narodowych kongresach kombatanckich w Pradze i Berlinie, 

utrzymywał kontakty z młodymi naukowcami-historykami 

z Uniwersytetu im. Humboldta w Berlinie, Uniwersytetu im. 

A. Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Warszawskiego. 

Po reaktywowaniu oddziału krakowskiego Głównej Komisji 

Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce w połowie lat 60-

tych  został członkiem jej zespołu badawczo-dokumentacyj-

nego, Zajmował się głównie więzieniem Montelupich i efek-

tem tym prac badawczych jest wydana w 1985 r. wspólnie 

z Czesławą Jakubiec monografia więzienia p.t. Montelupich. 

Kraków 1985

Do końca życia Wincenty Hein utrzymywał związki z ro-

dzinną Bochnią. Był członkiem Stowarzyszenia Bochniaków 

i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, a na forum Stowarzyszenia 

wygłaszał w Bochni i w Oddziale Krakowskim Stowarzy-

szenia, liczne referaty dotyczące hitlerowskich obozów kon-

centracyjnych w systemie IIII Rzeszy, egzekucji na Uzborni 

w Bochni w 1939 r., a także omawiał problematykę ścigania 

i karania zbrodniarzy hitlerowskich. 5 lipca 1984 r.  za wie-

loletnie zasługi dla komisji badania zbrodni hitlerowskich 

w Polsce odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Od-

rodzenia Polski (1972 r.).  Wincenty Hein zmarł 15 paździer-

nika 1993 r. w Krakowie. Pochowany został na cmentarzu ko-

munalnym w Bochni przy ul. Orackiej.

Stanisław Kobiela

Przypisy 
1) zob. Leszek Kala, Offentliche Handelschule [w: Wiadomości 

Bocheńskie nr 2/1991]
2) zob. S. Kobiela, W hitlerowskim mundurze (o Tadeuszu Pop-

ku) [w:] Wiadomości Bocheńskie nr 2 (34) 1997 s.12-16)
3)  zob. S. Kobiela. Krwawy Adwent 39 – polemika z artykułem 

Ireneusza Sobasa [w:] Wiadomości Bocheńskiej nr 4 (83) 

2009, s. 40-41 
4)  zob. S. Kobiela. Proces załogi KL Auschwitz-Birkenau 

w Krakowie w 1947 r. cz. III [w:] Wiadomości Bocheńskiej 

nr 4 (79) 2008, s.18) 
5) Dokumentację tę Hein przekazał Amerykanom, którzy wy-

zwolili obóz, po bombardowaniu Nordhausen.
6) Karl Koch komendant KL Buchenwald (od 1937 r.) KL 

Majdanek, skazany został przez Sąd Najwyższy SS i Policji 

za korupcję na śmierć i rozstrzelany 5 kwietnia 1945 r. na 

tydzień przed oswobodzeniem obozu przez Amerykanów. 

Ilse Koch zwana „Wiedźmą Buchenaldu” skazana została 

w procesie przed Amerykańskim Trybunałem Wojskowym 

w Dachau w 1947 r. na dożywocie. W czasie procesu zaszła 

bowiem w ciążę z amerykańskim strażnikiem więziennym 

i 27.X.1947 r. urodziła syna Uwe Kőhlera, który nigdy mat-

ki nie zobaczył. Wypuszczona na wolność, sądzona  była 

ponownie w 1951 r. przez sąd w Ausburgu, który karę doży-

wocie utrzymał. 2.IX 1967 r. powiesiła się w celi więzienia 

Aichach w Bawarii.

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów 

Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni.
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 Gdy człowiek umiera, nie pozostaje

po nim nic prócz dobra,

które zostawił.

Mroźny, styczniowy dzień 

2011 roku nie stanowił przeszko-

dy dla byłych  studentów śp. Ta-

deusza Zientary, którzy przybyli 

z różnych stron Polski pożegnać 

swego Profesora. Nad Jego mogiłą 

zgromadzili się najbliżsi, znajomi, 

studenci i absolwenci  uczelni, na 

której wykładał docent doktor ha-

bilitowany Tadeusz Zientara. Taką 

ilość odprowadzających na wiecz-

ny spoczynek  zmarłego  rzadko można zauważyć na Cmenta-

rzu Rakowickim. Pogrzeb  zamienił się w manifestację. Wzięli 

w niej udział przedstawiciele licznych grup naukowych za-

granicznych i krajowych, koledzy z Akademii Pedagogicznej 

i współpracownicy. Obecni przybyli nie tylko pożegnać Profe-

sora, ale złożyć Mu hołd za  wszelkie dobro, podziękować za 

wiedzę i życzliwy stosunek do ludzi.    

Kim był Tadeusz Zientara?

Był synem polskiego ułana, który walczył w kampanii 

wrześniowej, absolwentem bocheńskiego Liceum Ogólno-

kształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego z 1950 r., z cze-

go szkoła ta jest dumna, studiował w  Wyższej Szkole Pedago-

gicznej, a  następnie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1953 

roku do 2000 pracował w Instytucie Geografii  WSP w Krako-

wie. Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskał w Instytu-

cie Geografii UJ w 1964 roku.  Został mianowany docentem 

geografii w Zakładzie Geografii Fizycznej WSP. Potem pełnił 

funkcję prorektora, później rektora WSP.  Wykładał na uniwer-

sytetach włoskich, w Wielkiej Brytanii, Kazachstanie i Gruzji. 

Zajmował się ewolucją osuwisk w wyniku rozwoju platform 

abrazyjnych w otoczeniu zbiorników karpackich np. Porąb-

ka, Dobczyce, Rożnów itd. Był uczestnikiem wielu wypraw 

naukowych w różne rejony kuli ziemskiej, m.in. w obszary 

wysokogórskie na Kaukazie, w Pamirze, Tien-szanie i Ałtaju. 

Organizował wyprawy w Alpy Julijskie, Chentej, Changaj i na 

Pustynię Gobi.  Badał współczesne procesy geomorfologiczne, 

zagrożenia i klęski żywiołowe, których efektem były zniszcze-

nia spowodowane przez powodzie, tsunami, lawiny, spływy 

gruzowo-błotne i osuwiska. Opracował prognostyczną klasy-

fikację ruchów mas skalnych. Wyniki swoich badań referował 

na geologicznych i geomorfologicznych kongresach w Tokio, 

Paryżu, Strasburgu, Budapeszcie, Bolonii, Florencji, Irkucku, 

Debreczynie, Tunisie i innych miastach. Opublikował około 

250 prac naukowych w języku polskim i obcych, które uka-

zywały się w czasopismach krajowych i zagranicznych. Spod 

Jego pióra wyszły też prace monograficzne takie, jak :  Kra-

jobraz Ziemi Żywieckiej, Przyroda Popradzkiego Parku Na-

rodowego, Przyroda Babiogórskiego Parku Narodowego. Był 

redaktorem Folia Geographica, roczników naukowych WSP 

oraz redaktorem kilku tomów Encyklopedii Geograficznej 

Świata (wyd. OPRES). Był członkiem Komisji Paleogeografii 

i Badań Czwartorzędu PAU w Krakowie, Komisji Neotektoni-

ki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN w Krakowie, Komisji 

Nauk Geograficznych PAN (w l.1980-1991 sekretarzem na-

ukowym). Pracował także społecznie w wielu organizacjach 

geograficznych polskich i zagranicznych.

Praca naukowa nie przeszkadzała mu w pracy społecznej 

w Oddziale Krakowskim „Krakus” Stowarzyszenia Bochnia-

ków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Chętnie przyjeżdżał 

także na odczyty do Domu Bochniaków.

Joanna Buzała

Żegnaj nasz Profesorze
Wspomnienie o prof. dr Tadeuszu Zientarze (1931-2011)

Szczególnie interesował się Bochnią, być może chcąc 

spłacić dług temu miastu, pisał o nim, przyjeżdżał, wygłaszał 

prelekcje.  Jest autorem ważnego rozdziału o środowisku geo-

graficznym Bochni i Ziemi Bocheńskiej w monografii Boch-

ni Bochnia. Dzieje miasta i regionu wydanej pod red. Feliksa 

Kiryka i Zygmunta Ruty w 1980 r. Przedstawił w nim budo-

wę geologiczną, rzeźbę terenu, klimat, stosunki wodne, gle-

by, szatę roślinną Bochni i Ziemi Bocheńskiej i dwa regiony 

fizycznogeograficzne, które z Karpat Zachodnich wchodzą  

w obręb Ziemi Bocheńskiej tj. Pogórze Wiśnickie i północ-

no-wschodnia część Beskidu Wyspowego, a także wschodnia 

część kotliny Sandomierskiej, która wchodzi w Ziemię Bo-

cheńską z Kotlin Przedkarpackich.

Wypromował 15 doktorów geografii i 550 magistrów. Był 

recenzentem 32 prac doktorskich. Wśród nich była też grupa 

z Bochni. Miałam więc okazję nie tylko bliżej poznać naukowca 

o głębokiej wiedzy, ale i wspaniałego człowieka, który do swych 

dyplomantów odnosił się z serdecznością i niezwykle życzliwie. 

Inspirował do pracy, a przede wszystkim cenił pracę rzetelną. Da-

rzyliśmy Go ogromnym szacunkiem. Był moim promotorem.  

Za osiągnięcia i pracowitość odznaczono Go Krzyżem Ka-

walerskim Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Eduka-

cji Narodowej. Właściwa nagroda z rąk Najwyższego dopiero 

czeka.  Po słowach pożegnalnych trwali wszyscy w skupieniu, 

kiedy rozległ się głos trąbki, melodia ,,Ciszy‘’, która zapa-

nowała wśród zgromadzonych. I wtedy można było szepnąć: 

,,Żegnaj nasz Profesorze!” 

Joanna Buzała

Prof. T. Zientara 12-ty od prawej
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Od przeszło pół wieku pracuje na niwie dziennikarskiej 

w Lublinie pan Kazimierz Pawełek, znany w tamtejszym śro-

dowisku i w Polsce dziennikarz, felietonista w latach 1992-

2001, wieloletni redaktor naczelny „Kuriera Lubelskiego”, 

autor tekstów satyrycznych dla lubelskich kabaretów  „Czart”, 

„Mikstura”, „Kaktus”, „Jeż” , „Remedium”, „Korkociąg”, 

„Ajencja” oraz warszawskiego kabaretu „Pod Egidą”, au-

tor 30 szopek noworocznych, wystawianych w kabaretach, 

Polskim Radiu i Telewizji, senator RP w latach 2001-2005. 

Obecnie pisze do „Kuriera Lubelskiego” felietony w rubryce 

„Z soboty na niedzielę”. 

Pochodzi z Bochni. Tutaj urodził sie 21 lutego 1936 r. i tu-

taj ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza 

Wielkiego. Po ukończeniu studiów w Szkole Głównej Planowa-

nia i Statystyki w Warszawie, zamieszkał na stałe w Lublinie. 

Już w czasie nauki w bocheńskim liceum pisał do „Echa 

Krakowa”, „Dziennika Polskiego” oraz katowickiego „Spor-

tu”, a w czasie studiów współpracował z pismem „Po prostu” 

i tygodnikiem „Szpilki”.  W Lublinie zadebiutował w „Głosie 

Budowlanych’’ (1971), a rok później pracował już w „Kurie-

rze Lubelskim” -  aż do stanu wojennego, w którym wydawa-

nie gazety zawieszono. W 1983 r. otrzymał w tej gazecie etat. 

Z końcem lat 80-tych został sekretarzem redakcji, a po spry-

watyzowaniu gazety w 1992 r. redaktorem naczelnym i na tym 

stanowisku pracował do emerytury w 2001 r. W latach 2001-

2005 był bezpartyjnym senatorem  R.P. 

Redaktor Kazimierz Pawełek  jest członkiem Stowarzysze-

nia Dziennikarzy RP, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i preze-

sem Towarzystwa im. Jana Karskiego. Posiada liczne odzna-

czenia państwowe i branżowe. Łączą go z naszym Stowarzy-

szeniem serdeczne więzy  przyjaźni. 

Poniżej przedstawiamy dwa felietony red. Kazimierza Pa-

wełka pochodzące ze zbioru jego felietonów wydanych przez 

Polihymnię w Lublinie w 2009 r. w książce pod tytułem ,,Gry 

i gierki” Pierwszy z maja 2009, drugi z 1982 r. Nic nie straciły 

ze swojej aktualności.

  Redakcja

                                   *   *  *

GRY I GIERKI Z SOBOTY NA NIEDZIELĘ
Felieton, a szczególnie w zabarwieniu satyryczno-humory-

stycznym, jest moją ulubioną formą dziennikarską, którą upra-

wiam od blisko pół wieku. Jako profesjonalny autor tekstów ka-

baretowych i dziennikarz jednocześnie, w felietonie  mam możli-

wość zachowania jednolitego i spójnego gatunku z tym, co piszę 

dla potrzeb sceny. Zarówno felieton, jak i wszystkie formy twór-

czości estadowo-kabaretowej, powinny odznaczać się: zwięzłoś-

cią, lekkością, nasyceniem humorem niczym babka wielkanocna 

rodzynkami, oryginalnym językiem i zaskakującymi pointami. 

Poza tym, w felietonie jest możliwość wyrażenia osobistego po-

glądu na zaistniałe wydarzenia. To znakomita, może nawet naj-

lepsza dla pióra dziennikarskiego forma, którą należy się jednak 

posługiwać z należytą precyzją, jak też i ostrożnością. Może bo-

wiem ranić bardzo boleśnie. Autora także…

Bochniak z Lublina
Pierwsze moje felietony zaczęły ukazywać się w dwuty-

godniku GŁOS BUDOWLANYCH. Tematyką nawiązywały 

do rozlicznych problemów naszego budownictwa, z końca lat 

sześćdziesiątych. Było to nieogarnięte wprost pole do swobod-

nego buszowania na nim przez satyryka.  Może jednak tylko 

częściowo swobodnego, ze względu na cenzurę. Nawet nieko-

niecznie trzeba było mieć wyostrzony zmysł obserwacji i sko-

jarzeń, aby znaleźć wielkie obszary do krytyki i wyśmiania pa-

nujących tam zwyczajów, urzędowych nonsensów, biurokracji 

i wszystkiego tego, co niosła ze sobą tak zwana gospodarka pla-

nowa, prowadzona jednak bezplanowo, bez głowy i zdrowego 

rozsądku. Mogłem zatem hasać po tym satyrodajnym poletku 

bez ograniczeń, z wyjątkiem tych, które narzucała cenzura i mój 

redaktor naczelny. Jako nadzorca komitetowy musiał dbać o to, 

aby nie naruszać „pryncypiów ustrojowych”. A jakie one były, 

tego do końca nikt nie wiedział…

Na wszelki więc wypadek, redaktor naczelny Edmund Skar-

żyński, bojąc się, jak sam przyznał, krytycznych ocen towarzyszy 

z komitetu, wymyślił dla moich felietonów stały nadtytuł „Wy-

znania pesymisty” i nakazał mi podpisywać się  nie imieniem 

i nazwiskiem, ale pseudonimem PAWEŁ. Było to z jego strony 

ewidentną asekuracją, że niby te krytyczne opowieści pisze nie 

pracownik redakcji, ale jakiś tam nieznany pesymista Paweł. 

Śmiałem się w duchu z tego zajęczego serca mojego szefa, któ-

ry, jeszcze przed wysłaniem  materiałów do cenzury, sam czytał 

je skrupulatnie, a szczególnie moje felietony i ciągle coś z nich 

wykreślał.  Chciał wykazać, jak mówił, rewolucyjną czujność, 

a według mnie i innych kolegów z redakcji: być świętszym od 

papieża. I był, aż do 1981 roku, kiedy to nagle przeskoczył do in-

nego wagoniku i stanął, a właściwie chciał stanąć, na czele ruchu 

odnowy polskiego dziennikarstwa, walki o zniesienie cenzury 

i podległości komitetom partyjnym. Nie bardzo ten przeskok mu 

się udał, bowiem dziennikarze go znali i nie dali się nabrać na 

plewy. Szybko zginął z lubelskiego horyzontu, a ja dalej pisałem 

swoje felietony jako ciągłe „Wyznania pesymisty”, bowiem nowy 

naczelny też był z gatunku ostrożnych…

Praca w dwutygodniku ma ten walor, że praktycznie pracuje 

się przez tydzień, a drugi jest wolny. Dla mnie było to doskonałą 

okazją do pisania tekstów dla kilku kabaretów jak też felietonów 

dla Sztandaru Ludu, gdy kierownikiem działu miejskiego był 

redaktor Zbigniew Miazga. Zbyszek miał coś w sobie z dzien-

nikarskiego masochisty, bowiem nieraz zbierał potężne cięgi za 

moje felietony, ale nie rezygnował i ciągle namawiał mnie do 

pisania nowych. Kierownictwo  redakcji „Sztandaru Ludu” też 

jakoś znosiło te moje satyryczne opowiastki. Niemniej jednak, 

być może dla asekuracji, drukowano jej najmniejszą czcionką 

jaka była w drukarni, co niezwykle utrudniało czytanie, szcze-

gólnie starszym.

Tak było do czasu, gdy ukazał się felieton „ A jednak 

mi żal”. Spowodował on, że na długi czas rozstałem się ze 

„Sztandarem Ludu”, ale nie ze Zbyszkiem Miazgą, którego 

bardzo szanuję i jest moim dobrym kolegą do tej pory. Wspo-

mniany artykuł dotyczył planowanej likwidacji ośrodka gier 

losowych, tak zwanych jednorękich bandytów, funkcjonujące-

go w budynku Lubelskiego Domu Kultury. Wyraziłem w nim 
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ogromny żal, że automaty znikną z Lublina, a przecież była 

to niezwykle demokratyczna forma rozrywki i możliwość 

swobodnego przegrywania pieniędzy. Dla wszystkich: leka-

rzy, dziennikarzy, mistrzów murarskich i mistrzów kierow-

nicy, adwokatów, prokuratorów oraz ich stałych klientów 

– doliniarzy, pajęczarzy, farmazonów i niebieskich ptaków 

wszelkich odcieni. Wysnułem przypuszczenie, że nagła eks-

misja automatów z Lublina ( do Leszna Wielkopolskiego) ma 

podłoże szczególne. Otóż niedawno, jeden z miejscowych 

dygnitarzy przegrał w podziemiach LDK (tam mieściły się 

automaty) spore pieniądze, uzyskane ze sprzedaży kawałka 

ojcowizny. I wtedy się zaczęło…

Już z samego rana, gdy w „Sztandarze Ludu” ukazał się 

mój felieton o eksmitowanych z miasta automatach, zadzwo-

nił telefon. Niezwykle zdenerwowany redaktor Zbigniew 

Miazga zakomunikował mi, że mam się natychmiast zgłosić 

w redakcji, gdyż naczelny pragnie ze mną rozmawiać. Nie 

chciał powiedzieć, o co chodzi. Oznajmił tylko, że szef, Eu-

geniusz Mysłowski, był wezwany w górę (tam mieścił się 

Komitet Wojewódzki PZPR) do „pierwszego” i wrócił bar-

dzo zdenerwowany.

- Przyjedź szybko – powiedział Zbyszek – bo ja już dwa 

razy byłem na dywaniku. 

Niezwłocznie zjawiłem się w redakcji, chociaż nie musia-

łem, bo byłem  tylko tak zwanym wolnym strzelcem. Cho-

dziło mi jednak o Zbyszka.

- Siadajcie – powiedział do mnie naczelny redaktor, któ-

ry miał zwyczaj zwracać się do każdego w liczbie mnogiej 

– i powiedzcie, jak nazywa się ten towarzysz, co przegrał pie-

niądze. To o nim piszecie dzisiaj? Chwilowo, aż zaniemówi-

łem z wrażenia. To o to chodziło!

- Panie redaktorze – powiedziałem nie bez irytacji. – Czy 

ja wyglądam na konfidenta? Jak pan może mnie tak trakto-

wać? 

- Nie gniewajcie się, ale „pierwszy” koniecznie chce wie-

dzieć, który z naszych towarzyszy oddaje się hazardowi? No, 

powiedzcie… 

- Nie jestem kapusiem i pan nie ma prawa żądać takich 

informacji. Gra jest dla wszystkich, a jak sekretarz chce wie-

dzieć, który z jego pracowników zabawia się  z jednorękim 

bandytą, to niech pośle tajniaka. I niech on kapuje i donosi. 

Do widzenia!

I tak się zakończyła moja współpraca z redakcją  „Sztan-

daru Ludu”, bo jeden z komitetowych funkcjonariuszy, zresz-

tą całkiem niskiej rangi, przefiukał tam trochę pieniędzy. 

Nota bene swoich. To, co zdarzyło się w redakcji „Sztandaru 

Ludu”, było dopiero tematem na felieton. Niestety, niemożli-

wym do wydrukowania w tamtych czasach.

Nie mogłem być obecny na łamach „Sztandaru Ludu”, to 

znalazłem trochę miejsca w „Kamenie”, u Marka Jaworskie-

go. „Kamena” była tygodnikiem, więc i felietony mogły uka-

zywać się rzadziej, a poza tym Marek był bardzo wybredny 

i musiałem się szczególnie starać i uważać, aby nie naruszyć  

tak zwanych „pryncypiów politycznych”. Marek Jaworski 

nie lubił aluzji politycznych, a bez nich felieton w owych 

czasach wyglądał niczym panienka bez biustu. Cóż było ro-

bić, autor pisze, a cenzura kule nosi – pocieszałem się i pisa-

łem nadal, chociaż coraz więcej dla teatrzyków i kabaretów, 

których namnożyło się  bez liku, a tym łatwiej było coś prze-

mycić, jako że miało się nad sobą tylko partyjnego cenzora, 

a nie jeszcze dodatkowego nadzorcę i kontrolera w osobie 

redaktora naczelnego.

Później Marek nieco złagodniał i mogłem śmielej sobie 

poczynać, chociaż, nie za bardzo, bo panowie (i panie) z ulicy 

Okopowej, gdzie mieściła się cenzura byli, jak zawsze, czuj-

ni, zwarci i gotowi. Do zdjęcia materiału albo wykastrowania 

fragmentu. Takie były czasy i chociaż teraz cenzury   nie ma, to 

pozostali cenzorzy. Niejeden dziennikarz tego doświadcza…

Współpracę z „Kurierem Lubelskim” nawiązałem już 

w początkach lat siedemdziesiątych, zamieszczając na jego 

łamach głównie newsy z dziedziny budownictwa. Felietony 

pisałem sporadycznie, gdyż nie było tam dla nich miejsca. 

Stałym felietonistą był bowiem redaktor naczelny gazety, 

Lesław Gnot. Jego „Moje trzy grosze” ukazywały się przez  

wiele lat, aż do odejścia z gazety w 1982 roku. Wtedy kie-

rownictwo redakcji przejął Włodzimierz Wójcikowski, który 

zaproponował mi cotygodniowe pisanie felietonu, na miejscu 

opuszczonym przez Leszka. Ukazywały się one pod wspól-

nym tytułem „Z soboty na niedzielę” i sygnowane były skró-

tem mojego nazwiska, jako „Paweł”. Tak sobie życzył naczel-

ny, z różnych powodów. Felieton był na kolumnie gazetowej 

tworem jakby eksterytorialnym i nie zawsze redakcja chciała 

się z nim całkowicie identyfikować. Tak było bezpiecznie dla 

kierownictwa. Poza tym, wśród felietonistów, panowała moda 

na podpisywanie tekstów  pseudonimami lub nazwiskiem, ale 

bez imienia. Nie potrafię wyjaśnić – dlaczego. Ja nie bardzo 

mogłem podpisywać się nazwiskiem, jako, że jest ono zdrob-

niałym imieniem i może wywoływać zabawne skojarzenia. 

Miałem tego liczne przykłady. Kiedy w nieznanym towarzy-

stwie przedstawiałem się „Pawełek jestem”, to natychmiast 

słyszałem – Adam, Jurek, Stefan, Józek… Był nawet pewien 

śmieszny przypadek z panem profesorem Władysławem Ćwi-

kiem, późniejszym moim kolegą po piórze, też satyrykiem i to 

znakomitym. Kiedy pierwszy raz spotkaliśmy się, przedstawi-

łem się po prostu: „Pawełek”. Tak dziwnie jakoś na mnie spoj-

rzał, a potem, gdzieś na uboczu , zapytał Kazia Grześkowiaka: 

- Cóż za infantylny, ten twój kolega? Widzi mnie pierwszy 

raz, a przedstawia się zdrobniałym imieniem? Nie wiem czy 

żartował, czy poczuł się naprawdę dotknięty moją poufałością. 

Potem, gdy już spełniliśmy bruderszaft i razem pisaliśmy teks-

ty do kabaretu CZART, on ciągle zwracał się do mnie per „ 

Pawełku”. Niech tam! Rewanżowałem mu się „Władeczkiem” 

albo „Właduńciem”. To była taka sympatyczna zabawa. Na 

łamach Kuriera przez długie lata byłem jednak „Pawłem”. Tak 

było aż do 2001 roku, gdy otrzymałem mandat senatora RP. 

Postanowiłem kontynuować cotygodniowe pisanie felietonu, 

ale pod pełnym imieniem i nazwiskiem. Zmieniłem też nadty-

tuł na „Gry i gierki”. I tak trwa to do dzisiaj…

Przez blisko pół wieku mojej pracy dziennikarskiej uka-

zało się ponad 1.500 moich felietonów, z tego około 1.400 

w „Kurierze Lubelskim”… Stanowią one dokument ważniej-

szych wydarzeń: politycznych, gospodarczych, społecznych 

i kulturalnych z ostatnich trzydziestu lat. ..W każdym z felie-

tonów można zauważyć mój osobisty pogląd na rozgrywające 

się wydarzenia, często podany w formie humorystycznej czy 

satyrycznej. Nigdy nie starałem się być nudnym i natrętnym 

moralistą, bo to zabija nawet najlepszy tekst. Nie ukrywam, że 

mam własne spojrzenie na otaczający nas świat i jednocześ-

nie spory dystans do politycznych wydarzeń, a szczególnie 

polityków, często napompowanych sztuczną wielkością, nie-
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istniejącym posłannictwem i megalomanią stanowiącą łatwo 

dostrzegalną błazenadę. Każdy z felietonów jest swoistym 

dokumentem czasów, w których powstał. Często ma on zabar-

wienie humorystyczne, bowiem na takie, według mnie, zasłu-

giwały zdarzenia lub osoby, o których piszę. W wielu z nich 

daje się zauważyć  mój osobisty stosunek do przedstawianych 

problemów politycznych, społecznych, kulturalnych i innych. 

Wielekroć są one bardzo różne od obiegowych. 

Jak każdy człowiek, mam swoje sympatie i antypatie. Sta-

ram się jednak, aby to, co śmieszne, sztuczne i zafałszowane 

było jednakowo kłute szpileczkami satyry. Nie ma też znacze-

nia, w jaki kolor stroi się głupota, kłamstwo i obłuda. Czy mi 

się to w pełni udało? Niech zdecydują Czytelnicy…

 Kazimierz Pawełek -  2009

 

WŁASNE ZDANIE

Panuje opinia, że najlepiej żyje się ludziom, którzy nie mają 

własnego zdania, a opierają się na obiegowych poglądach pły-

nących, zarówno z lewej jak i prawej strony sceny politycznej. 

Przychylając się do powyższego, chciałem dodać, że jeszcze 

lepiej powodzi się tym, którzy opierając się na stereotypach, 

zmieniają zdanie w zależności od tego, z której strony zawiewa 

aktualnie zefirek historii: ze wschodu czy z zachodu. Natomiast 

osoby wyrażające własne, niestandardowe opinie ciągle nie 

mają u nas lekkiego życia. W świecie, gdzie obowiązuje twardy 

podział na czarne i białe, na swoich i wrogów, człowiek mający 

własne zdanie uważany jest za podejrzanego, chwiejnego czy 

wręcz stojącego w politycznym rozkroku. Poza tym, u nas nie 

lubi się tych, którzy się czymkolwiek wyróżniają.

 Zdarza mi się czasami wyrazić  pogląd, który nie mieści się 

w obiegowych hasłach głoszonych przez jedną czy też drugą 

zwaśnioną stronę. Natychmiast zarówno z lewa, jak i z prawa, 

pojawiają się ostro sformułowane pytania:

- Z kim ty jesteś?

Odpowiadam wtedy, że ciągle jestem z tą samą partnerką, cho-

ciaż w przeszłości, to różnie bywało. Teraz, niestety, nie te oczy.

-Ale z kim jesteś najbliżej politycznie? – nie dają  za wygraną.

- Politycznie, to najbliżej jestem ze zdrowym rozsądkiem…

- Z kim? – pytają zdziwieni, bo w swoim zapamiętaniu zdą-

żyli już zapomnieć, co to takiego.

Dodaję wtedy, że nie tylko jest mi bliski zdrowy rozsądek, 

ale nawet piszę  pod jego dyktando. Śmieję się tylko z tego, 

co jest śmieszne, niepoważne, sztuczne, fałszywe i napuszone. 

I zupełnie nie ma dla mnie znaczenia, z której strony płynie głu-

pota i jaką barwą ktoś to stara się przykryć: białą, czerwoną czy 

mieszaną…

Mają do mnie pretensje różni polityczni narwańcy, że jak 

pada okrzyk: „na barykady!”, to ja się natychmiast nie przyłą-

czam. Tylko pytam, jaką barykadę mamy zdobywać i po co? 

A poza tym, kim są ludzie, z którymi mam tę barykadę szturmo-

wać i czy jej zdobycie komukolwiek się opłaci? Jeszcze bardziej 

podpadłem wszelkim radykałom, gdy w jednym z felietonów 

snułem marzenie o jednym wielkim polskim stole, przy którym 

zasiądą wszyscy moi rodacy, bez względu na kolor ich szat i bez 

obowiązku zmiany wyznawanego politycznego katechizmu – na 

obowiązujący.

Kolega dziennikarz, który określa się jako ekstremista, 

oznajmił, że za głoszenie tego rodzaju poglądów, to takich li-

berałów, jak ja, on osobiście każdego ranka smagałby po dupie 

twardym bykowcem. Natomiast znajoma z przeciwnego skrzyd-

ła politycznego zaczęła wykrzykiwać, że z żadnym czerwonym 

nigdy nie zasiądzie przy jednym stole. Za nic w świecie. Wtedy 

nie wytrzymałem i przypomniałem jej, że przecież jej mąż jest 

działaczem partyjnym, jak najbardziej czerwonym, a ona dzieli 

z nim nie tylko stół, ale i łoże.

- Tak – odpowiedziała wtedy z miną świętej męczennicy 

– sypiam ciągle z mężem, ale ręki mu nie podaję.

Kazimierz Pawełek -  1982

Pomnik gen. Leopolda Okulickiego
Bocheńskie portale internetowe doniosły, a za nimi powtórzyła je Telewizja Kraków, że w Bochni pojawił się znowu  

anonimowy pomysł przeniesienia pomnika gen. Leopolda Okulickiego, tym razem,  na Plac ks. Antoniego Czaplińskie-

go, pod rzekomym i nierealnym hasłem  budowy w miejscu Pomnika (tj. w centrum Bochni)  podziemnego parkingu 

dla samochodów osobowych;  w miejscu niestabilnym i kurzawkowym, pod którego powierzchnią, niezbyt głęboko 

przebiega podziemny poziom Danielowiec bocheńskiej kopalni soli.  

O tym, że jest to propozycja  niezwykle ryzykowna, niosąca z sobą zagrożenie katastrofą budowlaną w centrum 

Bochni na niespotykaną dotąd skalę pisaliśmy w nr 7 (79) z 2008 r. „Wiadomości Bocheńskich”. Wskazywaliśmy także 

i na to, że tego rodzaju inwestycja spowoduje konsekwencje wynikające z zagęszczenie ruchu kołowego w centrum 

miasta, że będzie to wbrew zaleceniom  miejskiej komisji urbanistycznej z ubiegłego  roku. Parkingi dla samochodów 

osobowych buduje się bowiem w aglomeracjach miejskich na obrzeżach miast, a nie w ich centrum. Tylko takie roz-

wiązanie gwarantuje rozładowanie ruchu kołowego. Ulica Szewska, koło której niebawem rozpocznie się poważny 

remont prywatnej, wielkiej kamienicy jeszcze bez tego zwiększenia ruchu stanowi wąskie gardło Bochni. Podobnym 

ograniczeniem ruchu jest Szkoła Muzyczna  im. Jerzego Żurawlewa, skoro uczy się tam młodzież, która musiała by 

przechodzić koło wjazdu do takiego podziemnego parkingu. 

Plac gen. Leopolda Okulickiego z pomnikiem Generała, ostatniego komendanta Armii Krajowej, wybitnego Syna 

Ziemi Bocheńskiej  jest jedynym w Polsce miejscem, w którym w tak doniosły sposób czci się pamięć Komendanta 

i jego żołnierzy.  Bochnia powinna być z tego powodu dumna i odnieść się z szacunkiem do tego miejsca, choćby ze 

względu na uczucia wielu mieszkańców Bochni i Ziemi Bocheńskiej, a także żyjących jeszcze żołnierzy Armii Kra-

jowej, którzy o ten plac walczyli i pomnik Generała budowali i którym bliska była i jest idea Armii Krajowej.  Plac 

i pomnik muszą pozostać nietknięte. 
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I żądać ma Antygona, aby jej wolno było grześć brata i żalić 

się jego wczesnej śmierci i uczcić mlekiem i miodem, jak przysta-

ło czcić umarłych i ma tego mimo straże dokonać. Alboż my nie 

mamy tego samego?.I tego Edypa i tej Antygony?

 S.Wyspiański ,Wyzwolenie

Dziś nie jest czas Antygon. Ani z Sofoklesa, ani z Wyspiań-

skiego. To na szczęście. Ale  nasze Antygony odchodzą. Na serce, 

na udar, na starość. Tydzień temu, we środę. w dniu  szesnastym 

lutego, na polu numer 56  Cmentarza Osobowickiego  we Wrocła-

wiu  spoczęła urna z prochami Pani Ireny Kluby.

Na tym samym cmentarzu spoczywają ci, których godne po-

grzebanie było przedmiotem  Jej kilkuletnich  intensywnych i peł-

nych determinacji starań i zabiegów. Jej i grupy, do której należała. 

To była wówczas pasja ich życia.

Dziś to już historia. Odległa o prawie ćwierćwiecze, a więc 

o  całe pokolenie. Teraz walczymy z czym innym i o co innego. 

Ale w parę lat po ogłoszeniu stanu wojennego chęć dźwignięcia 

się  z marazmu i zniewolenia zbliżała  ludzi o podobnych posta-

wach i łączyła ich we wspólnoty. Rozpowszechnianie się literatury 

drugiego obiegu, wykłady i spotkania w ramach Tygodni Kultury 

Chrześcijańskiej były szkołą historii, patriotyzmu i twórczego dzia-

łania. Jednym z takich prężnych we Wrocławiu i  promieniujących 

środowisk  było Duszpasterstwo Ludzi Pracy  przy  kościele  pod 

wezwaniem św. Klemensa Dworzaka  i działający pod auspicjami 

tego duszpasterstwa Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy czyli 

tzw. CHUR. To było  właśnie to środowisko, z  którym związała  

się pani Irena Kluba w  drugiej połowie lat osiemdziesiątych.

Z  młodymi przyjaciółmi z  tej wspólnoty w latach 1987 

i 88  wyjeżdżała np. często, prawie co miesiąc, do Krakowa, żeby 

uczestniczyć w pracach  przy odnawianiu Kopca Niepodległości 

imienia Józefa Piłsudskiego. Kopiec ten  usypany w latach 1934-

37, a zdewastowany i przez  komunistyczne władze  skazany na  

wymazanie z krajobrazu i z pamięci Krakowian, dopiero po nie-

zapomnianym roku osiemdziesiątym stopniowo doczekiwał się 

odbudowy rękoma ochotników i entuzjastów, koordynowanej 

przez nowo powstały w Krakowie Komitet Opieki. U podnóża 

kopca złożono ziemię z pobojowisk II wojny światowej i zaczęto 

go  nazywać  mogiłą mogił. A 6 sierpnia, w rocznicę wyruszenia  

z Krakowa  I kompanii Kadrowej Legionów uczestniczono w uro-

czystym marszu  do Kielc szlakiem tej kompanii .

Pani Irena chlubiła się odznaką uczestnika marszu oznaczoną 

numerem 134. Wdniu PRL-owskiego święta 22 lipca 1987 roku 

w Juszczynie koło  Makowa Podhalańskiego uczestniczyła w an-

tykomunistycznej  uroczystości  upamiętniającej krzywdy zaznane 

przez Polaków od dnia  ogłoszenia tzw. Manifestu PKWN. Ktoś 

z uczestników zapytał Ją wtedy, czy mogłaby przywieźć   garstkę 

ziemi z zaniedbanego cmentarza Osobowickiego  we Wrocławiu 

do mogiły mogił.

Tak dotarła do Jej świadomości informacja o tajemniczych 

wówczas  anonimowych grobach na tym wrocławskim  cmentarzu, 

w których  potajemnie  nocami grzebano więźniów politycznych,  

skazanych wyrokami  Rejonowego Sądu Wojskowego  na karę 

śmierci pod koniec lat czterdziestych i straconych w podziemiach 

więzienia  przy Kleczkowskiej lub zamęczonych w śledztwie .

Kiedy natychmiast po powrocie do 

Wrocławia  Pani Irena  poszła na ten cmen-

tarz, zaszokował Ją jego rozmiar. Miała 

wyobraźnię przestrzenną i świadomość 

proporcji była inżynierem hydrologiem. Myślała, że to kilkanaście 

grobów,  a zobaczyła  obszar wiejskiego cmentarza. Sprawa urato-

wania tego cmentarza, jako miejsca spoczynku ofiar stalinowskiego 

terroru ,stała się wtedy jednym z głównych kierunków działalności 

ChUR-u czyli Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego. Pola 

te, noszące numery 81A i 120, decyzją władz miejskich miały być 

zniwelowa ne, a następnie przeznaczone na kwatery dla zasłużo-

nych kombatantów ZBOWiD-u 

Członkowie duszpasterstwa wykarczowali  więc chaszcze, usy-

pali kilkaset  jednakowych mogił, postawili na nich białe krzyże 

z napisem: Nieznany żołnierz Polski Walczącej prosi o modlitwę,  

a w dni narodowych rocznic – 1 sierpnia, 17 września, 11 listopada 

1987 roku - organizowali apele poległych.

Pani Irena   początkowo, jak inni, karczowała krzewy i wyry-

wała trawki, ale – jako inżynier - wzięła się rychło do sporządzania 

dokumentacji tych pól. Przedstawiciele ChUR-u  wielokrotnie acz 

bezskutecznie ubiegali się  o dostęp do  ksiąg cmentarnych, które 

były nieosiągalne  nawet dla uniwersyteckiego Instytutu Historii. 

Jak ustalili po latach historycy z IPN-u,  działo się tak oczywiście 

za sprawą Służby Bezpieczeństwa. Do władz cmentarnych trzeba 

było wystosować petycję w  tej sprawie. I tu okazało się, że nie-

wielu jest odważnych. Na złożenie swoich  podpisów – oczywi-

ście czytelnych- zdecydowały  się jedynie trzy osoby: Wincenty 

Pycak, Witold Sulżycki oraz Irena Kluba. Ponieważ jednocześnie  

o dostęp do ksiąg cmentarnych ubiegała się Pani Danuta Skraba, 

ogarnięta ideą stworzenia  wspólnej symbolicznej mogiły - tablicy 

czy obelisku dla czterech skazańców, w tym dowódcy  okręgu WIN, 

Ludwika Marszałka, straconych w tym samym dniu 27 listopada 

1948 roku, doszło do spotkania obu pań. Irena, początkowo bardzo 

ostrożna, pełna nieufności,  potraktowała Danutę chłodno i  podej-

rzliwie - takie bowiem były czasy-ale rychło, po paru konfrontacjach 

i rekomendacjach ,zaczęła się między nimi  idealna wręcz,  niezwy-

kle owocna współpraca.  Na przekór   obywatelskiej akcji porząd-

kowania  grobów reżimowa prasa rozpętała  wówczas kampanię 

oszczerstw, mającą na celu zdezawuowanie tej akcji. Zainspirowane 

przez SB publikacje głosiły, że na  porządkowanych polach  pocho-

wani są  zbrodniarze wojenni i przestępcy pospolici. 

W odpowiedzi na to Irena i Danuta – inżynier- hydrolog i magi-

ster ekonomii - przygotowały wystawę  dokumentów, wspomnień, 

fotografii ,zatytułowaną: ”Zmarli  zobowiązują żyjących.” 

Braki warsztatu historyka zastępowały im zapał, intuicja, do-

ciekliwość. Pomocą  i kontaktami służyli przyjaciele różnych spe-

cjalności, z różnych środowisk, przede  wszystkim akowcy, którym 

udało się ocaleć. Robiły wszystko razem. Diametralnie różne od 

siebie, znakomicie się uzupełniały. Irena – piekielnie energiczna, 

zdecydowana, szybka, Danuta – spokojna, skrupulatna, uparta, 

obie - rzeczowe,  świetnie zorganizowane, szaleńczo pracowite. 

Spędziły mnóstwo godzin w archi wach Biblioteki Uniwersyte-

ckiej, odbyły liczne podróże do rodzin pomordowanych.

Niejednokrotnie przełamywać musiały mur  uzasadnionej 

w tych czasach nieufności. Spisały skrupulatnie długie nocne ro-

Maria Woś (Wrocław)

Może Ona już wszystko wie ...?
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daków rozmowy. Pożyczały, kopiowały, odwoziły, żeby oddać do 

rąk własnych  bezcenne, unikatowe rodzinne dokumenty i pamiąt-

ki, z troską, żeby niczego nie uronić i nie wpaść w łapy esbeków. 

Opłacały to wszystko własnym czasem, własnym wysiłkiem, włas-

nym groszem, własnymi  nerwami. Wiedziały, że są śledzone.

Wystawa otwarta została 11 listopada 1988 roku, w siedem-

dziesięciolecie odzyskania Niepodległości, w Galerii na Ostrowie 

w podziemiach  kościoła św. Marcina,  wykorzystywanych wtedy 

przez prężne  Duszpasterstwo Środowisk Twórczych. Mimo cał-

kowitego braku informacji w mediach, bo taki był warunek, na 

otwarcie przyszły tłumy. A ekspozycja, która trwać miała tylko 

przez dwa tygodnie,  zamknięta została  tuż przed wigilią Boże-

go Narodzenia. Wystawiana była później  jeszcze na Politechnice 

i w Wyższej Szkole Oficerskiej, a potem w Łańcucie, Bolesławcu, 

Szprotawie, Zielonej  Górze i Żaganiu, a także w Instytucie im. 

Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, gdzie  otrzymała I nagrodę 

w konkursie Zbrodnie sowieckie i komunistyczne wobec Polaków. 

Trzeba podkreślić - było to przed rokiem’ 89. Wystawa stała się 

ważnym wydarzeniem w historii miasta. Przełamała ona zmowę 

milczenia wokół Osobowic - pisał już w 2002 roku, w popularnym 

artykule dr Tomasz Balbus  z Instytutu Pamięci Narodowej, a dy-

rektor Biura Edukacji Publicznej  Wrocławskiego Oddziału IPN, dr 

Krzysztof Szwagrzyk w swoim tekście zamieszczonym w Biulety-

nie IPN przyznał także, że największe i najlepiej udokumentowane 

w Polsce  kwatery więzienne  ocalały dzięki dziesięcioletniemu 

wysiłkowi grupy entuzjastów, wśród których  wymienia Irenę Klu-

bę i Danute Skrabę.

Miałam osobiście nadzieję, że powtórzy to także nad grobem 

Pani Ireny, której złożył jedynie osobiście hołd swoją obecnością  

i pięknym bukietem kwiatów, w towarzystwie dwojga swoich kole-

gów z Instytutu.  Walka polskiego podziemia niepodległościowego 

jest  teraz przedmiotem badań  historyków  i  tematem ich nauko-

wych monografii. Już  chyba tylko  starsze pokolenie pamięta, ile 

osobistego wysiłku, odwagi  i mrówczej pracy włożyli  w poszuki-

wanie i odkrywanie prawdy  zwykli ludzie, amatorzy – to znaczy  

miłośnicy - dwie niezwykłe kobiety. Polskie Antygony.

One to już w wolnej Polsce poruszyły niebo i ziemię, by w dwa 

lata po wystawie na ujednoliconych grobach na polach 81A i 

120 cmentarza Osobowickiego, jedynego takiego cmentarza 

w Polsce, urządzić tym niepochowanym Żołnierzom Wyklę-

tym  godny symboliczny pogrzeb i uczcić ich tak, jak przysta-

ło  czcić umarłych. Odbył się on 27 października1990 roku. 

Pani Irena Kluba była przewodniczącą  Komitetu Symbolicz-

nego Pogrzebu, Pani Danuta Skraba - Budowy Pomnika Ofiar  

Komunistycznego Terroru. Ale był to podział czysto formalny. 

W rzeczywistości robiły wszystko razem. Sprawy z Kościołem 

załatwiała Danuta. Z wojskiem- Irena.

Samochodem Ireny przejechały razem 2950 kilometrów. 

Wydatki pokryły obie. Symboliczny Pogrzeb ofiar komuni-

stycznego terroru był  wielką, podniosłą manifestacją. Cieka-

we ilu Wrocławian do dziś go pamięta.

Na pewno żywi jego pamięć większość tych, co przyszli 

pożegnać  Panią Irenę na tym samym cmentarzu: chorążowie 

sztandaru Związku Piłsudczyków i Związku Więźniów Poli-

tycznych Okresu Stalinowskiego, którego to sztandaru była 

– razem z Danutą Skrabą - współmatką  chrzestną. Ale żegnali 

Ją także koledzy  z Instytutu  Hydrologii i Gospodarki Wod-

nej, którzy podkreślali, jak świetnym była synoptykiem ,zaś  

koleżanki z Uniwersytetu  Trzeciego Wieku  przypominały Jej  

promieniującą na wszystkich wokół  pogodę  ducha. A Danuta 

? Danuta mówi : Tak sobie myślę, z  jaką ciekawością, z jakim 

uporem poszukiwałyśmy życiorysów tych naszych Żołnierzy 

Wyklętych, tych naszych Cisków, Klamutów, Marszałków...  

Z jakim trudem zdobywałyśmy nieraz  jakieś najdrobniejsze 

szczegóły...

A może Irenka już Ich wszystkich spotkała...?

Może Ona już wszystko wie...? 

Pani Maria Woś jest redaktorem 

Polskiego Radia Oddział Wrocław

Od redakcji:

Pani Irena Kluba była członkiem honorowych Stowarzyszenia 

Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. W nr 1 (72) 2007 

„Wiadomości Bocheńskich” zamieściliśmy jej artykuł p.t. Dzieje 

cmentarza żołnierzy polskich we Wrocławiu. 

Ubiegły rok 2010 nie był ogłoszony Rokiem  Kopernika. Z całą 

pewnością może jednak za taki uchodzić. Cały świat mówił bowiem 

o Mikołaju Koperniku (1573-1543), znakomitym polskim astrono-

mie,  a we Fromborku  mieście, w którym zmarł i został pochowany, 

po 467 latach odbył się drugi jego pogrzeb. Ceremonia pogrzebowa 

była okazała. Homilię, którą nad trumną astronoma wygłosił  ś.p. 

ks. biskup Józef Życiński. Złożeniu do grobu doczesnych szczątków 

towarzyszył dźwięk wojskowych fanfar. 

Imię Wielkiego Astronoma wymieniane było także w tym cza-

sie w  Bochni, ale w innym kontekście,   zarówno na posiedzeniu 

Rady Powiatowej ubiegłej kadencji, która postanowiła usunąć  tego 

wielkiego patrona z nazwy bocheńskiego szpitala powiatowego i na 

łamach naszego kwartalnika nr 2-3 (85-86) 2010 w liście otwartym 

naszego Stowarzyszenia, w którym Zarząd Główny i redakcja bez-

owocnie protestowały  przeciwko tej niepojętej, kuriozalnej uchwale 

władz powiatowych.  Był to jedyny znak protestu w Bochni. Nie bę-

dziemy powracać do tamtej sprawy.

Dzisiaj, w dużym skrócie  opierając się na licznych artykułach 

prasowych przedstawiamy w jakich okolicznościach doszło do zi-

dentyfikowania szczątków tego, który ,,wstrzymał słońce a ruszył 

ziemię”.

Powtórny pochówek Mikołaja Kopernika był możliwy dzięki 

odkryciu polskich i szwedzkich badaczy, do którego  polskie me-

dia odnosiły się kąśliwie i krytycznie, natomiast świat przyjął je 

z ogromnym entuzjazmem.

Wielkość i ranga odkrycia Kopernika budziła zainteresowanie 

postacią wybitnego astronoma i losami jego doczesnych szczątków, 

które spoczywały w jakimś nieznanym nikomu miejscu. Poszu-

kiwania miejsca pochówku rozpoczęli członkowie Towarzystwa 

Naukowego Warszawskiego w 1802 roku, potem na polecenie 

Stanisław Kobiela

Mikołaj Kopernik raz jeszcze



WB nr 1 (88)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE40 WIOSNA 2011

Napoleona Bonaparte w 1807 r. jego żołnierze. Wznowili je Pola-

cy w 1909 r., w 1939 r. szczątków Kopernika poszukiwali Niem-

cy, a po 1945 r. Rosjanie. Wszystkie te próby nie powiodły się.

W 2004 r. ks. biskup warmińsko-mazurski Jacek Jezierski 

zwrócił się do prof. Jerzego Gąssowskiego kierownika Instytutu 

Antropologii i Archeologii Akademii Humanistycznej w Pułtusku 

z prośbą o prowadzenie tych poszukiwań. Zespół prof. Gąssow-

skiego pierwotne przyjął hipotezę, ze uczonego pochowano w jed-

nym ze stu bezimiennych grobów w katedrze w Fromborku. Tam 

bowiem Kopernik był jednym z 16 

kanoników. Następnie opierając się 

na teorii olsztyńskiego historyka dr 

Jerzego Sikorskiego, według której do 

XVIII wieku obowiązywał zwyczaj 

oddawania kanonikom w dożywotnią 

opiekę poszczególne ołtarze  w ka-

tedrze, z prawem pochowania ich po 

śmierci pod tymi ołtarzami, zawężono 

krąg  badań. Kopernik jako kanonik 

fromborskiej katedry opiekował się oł-

tarzem św. Andrzeja, który dzisiaj nosi 

nazwę Świętego Krzyża. Rozpoczęto tam prace wykopaliskowe. 

W 2005 r. natrafiono na  trzynaście grobów z różnych epok.  Były 

tam trumny a w nich kilka szkieletów. Największą uwagę badaczy 

zwrócił grób 13-ty najbardziej zniszczony, w którym nie było szkie-

letu, a  tylko luźno rozsypane kości i czaszka należąca do mężczy-

zny zmarłego w wieku 60-70 lat. Mikołaj Kopernik w chwili śmierci 

mógł liczyć 70 lat. Prof. Gąssowski skierował się do Centralnego 

Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej w Warszawie 

z prośbą o wykonanie  t.zw. aproksymacji wyglądu twarzy na pod-

stawie odnalezionej czaszki mężczyzny. Eksperci z zakresu antro-

poskopii kryminalistycznej i antropologii wykonali trójwymiarowe 

(3D) skanowanie czaszki i dokonali porównania zrekonstruowanego 

prawdopodobnego wyglądu twarzy mężczyzny z zachowanymi por-

tretami astronoma. Okazało się, że twarz podobna jest do niektórych 

portretów astronoma, namalowanych za życia uczonego. Wprawdzie 

portretowano wówczas astronoma w  średnim wieku, to jednak oka-

zało się, że rysy twarzy są bardzo do siebie podobne.  Zauważono 

także ważny szczegół. Otóż na czaszce nad lewym oczodołem wi-

doczny jest ślad po zranieniu. Na portretach nad lewym okiem wi-

doczna jest w tym samym miejscu blizna. Nie był to jednak bezpo-

średni dowód na to, że czaszka spod ołtarza Świętego Krzyża należy 

do Kopernika. 

W 2006 roku dzięki finansowemu wsparciu fundacji Kronen-

berga przy banku Citi Handlowy wykonano badania DNA odna-

lezionej czaszki. Wśród wielu ciekawych ustaleń okazało się, że 

Mikołaj Kopernik mógł mieć niebieskie oczy (80% prawdopodo-

bieństwa) albo zielone lub szare (20%), ale z całą pewnością kolor 

jego oczu nie mógł być brązowy. Wyniki badań DNA czaszki zo-

stały zabezpieczone.

W październiku 2006 r. w czasie obchodów  Dni Polskich 

w Szwecji zaprezentowano w Uppsali dotychczasowe wyniki iden-

tyfikacji szczątków astronoma.  Nieprzypadkowo prezentacja ta 

odbyła się właśnie w bibliotece Carolina  Rediviva uniwersytetu 

w Uppsali. W zbiorach tej najstarszej w Skandynawii biblioteki 

uniwersyteckiej mieści się 3500 m.b. rękopisów i 5 mln. książek, 

a wśród nich złupiony przez Szwedów w 1626 r. księgozbiór 

Kopernika. Po tej prezentacji chęć udziału w dalszych badaniach 

zgłosił szwedzki astronom prof. Goeran Henriksson. Wskazał on, 

że materiału genetycznego należy szukać w książce Johannesa 

Stoefflera Calendarium Romanum Magnum z 1518 roku,  którą 

przez wiele lat studiował Mikołaj Kopernik. Prace te prowadzono 

były pod kierunkiem  prof. Marie Allen z Uniwersytetu w Uppsa-

li, Pomiędzy kartami tej księgi odnaleziono włosy, które podda-

no szczegółowej analizie DNA. Po prawie 500 latach wydoby-

to z tych włosów nieuszkodzony łańcuch DNA. Po porównaniu 

wyników z DNA czaszki okazało się, że DNA z dwóch włosów 

znalezionych w księdze odpowiada DNA pobranemu z czaszki 

i kości, a więc, że szczątki mężczyzny odnalezione pod ołtarzem 

Świętego Krzyża we fromborskiej 

katedrze należą do Mikołaja Ko-

pernika.  Potwierdziły się zatem 

przypuszczenia prof. Gąssowskie-

go. Sukces polskich i szwedzkich 

naukowców miał wymiar światowy. 

Nagrany został film dokumental-

ny z odkrycia i zidentyfikowania 

szczątków Kopernika. Prezento-

wano go później w Pawilonie Pol-

skim na EXPO 2010 w Szanghaju, 

a następnie w wielu krajach świata 

i otrzymał  kilka liczących się nagród w tym prestiżowego „Złote-

go Smoka” na festiwalu filmów naukowych w Suzhou w Chinach 

we wrześniu 2010 roku.

19 lutego 2010 r. w Bazylice katedralnej św. Jana Chrzciciela 

i św. Jana Ewangelisty w Toruniu odbyła się uroczysta msza, pod-

czas której wystawiony był sarkofag z doczesnymi szczątkami twór-

cy teorii heliocentrycznej. Po tej uroczystości sarkofag przewieziony 

został do Olsztyna i tam od 16 marca 2010 r. wystawiony był na 

widok publiczny w Bazylice konkatedralnej św. Jakuba, a od 21 

maja na Zamku Kapituły Warmińskiej.  Na całej trasie przejazdu 

kondukt z sarkofagiem zatrzymywał się w miastach z Kopernikiem 

związanych: Dobrym Mieście, Lidzbarku Warmińskim, Ornecie, 

Pieniężnie i Braniewie. Odświętnie ubrani mieszkańcy – relacjono-

wała miejscowa prasa – czekali w miasteczkach z flagami i kwia-

tami, zatrzymywali kondukt we wsiach. Dotykali ze wzruszeniem 

trumny. Wiedzieli, że uczestniczą w wielkim wydarzeniu.  Koszty 

prezentacji  i przewiezienia szczątków  wybitnego polskiego astro-

noma w kwocie 270 000 złotych pokrył marszałek województwa 

kujawsko-pomorskiego. 21 maja sarkofag był już we Fromborku, 

a w dniu następnym w Bazylice Katedralnej odbyła się historyczna, 

ponowna ceremonia pogrzebowa w czasie której ks. prałat kanonik 

Tadeusz Graniczka mówił: Był człowiekiem ogromnej wiedzy i wiel-

kiego cierpienia, bo doznanego w służbie dla dobra ludzi od bli-

skich. Samotny geniusz, niedoceniony za życia, oczerniany z zawiści, 

krzywdzony pomówieniami przez ówczesny kler, potrafił wznieść się 

ponad własne zranienia. Leczył tych, którzy go krzywdzili. Dopiero 

po śmierci uznano jego wielkość w dążeniu do prawdy.  Piękną ho-

milię wygłosił ś.p. ks. arcybiskup Józef Życiński, a liturgii pogrze-

bowej przewodniczył prymas Polski arcybiskup Józef Kowalczyk.

Na kilka dni przed pogrzebem inicjator poszukiwań ks. biskup 

dr Jacek Jezierski na pytanie dziennikarzy o sarkofag, w którym 

ma być pochowany twórca teorii heliocentrycznej powiedział: Ko-

pernik był i jest wielką postacią, więc powinien spoczywać godnie. 

Tego typu ludzie np. Dante czy Kolumb, spoczywają właśnie w ta-

kich grobach. Przygotowanie grobu Kopernikowi da też świadectwo 

o nas, którzy dostrzegamy jego geniusz i wielkość. Musimy pokazać 

współczesnym, że szanujemy Kopernika – to będzie miało wymowny 

walor wychowawczy.  Warto te słowa zapamiętać w Bochni.

Stanisław Kobiela
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Zdecydowanie zaznaczone kontury, mocno nasycone bar-

wy, emocje wyrażone w ukształtowaniu  świata ludzi i rze-

czy, prostota i czystość rysunku, intensywność życia i groza 

śmierci –to cechy, które charakteryzują malarstwo Stanisława 

Rodzińskiego.

W słoneczną niedzielę 13 marca na wernisażu artysty 

w bocheńskim muzeum zebrało się liczne grono miłośników 

jego sztuki. Wszyscy otrzymali starannie opracowany kata-

log wystawy, niektórym udało się uzyskać autograf malarza 

i z nim porozmawiać. To była jedna z tych szczęśliwych go-

dzin, gdy zapomnieliśmy o celebrytach z rodzaju, który „ takie 

widzi świata koło, jakie tępymi zakreśla oczy.” 

Można było obcować z dziełami sztuki,  między innymi, 

o tematyce religijnej, które - jak stwierdził Stanisław Rodziń-

ski-malował od ukończenia studiów, a nie od karnawału So-

lidarności, gdy stało się modne ich tworzenie i wystawianie 

w miejscach kultu. Z obrazów tych emanuje pokora twórcy 

wobec dziejów Nowego Testamentu. Na przykład  inspirowa-

ne witrażem z kościoła Bożego Ciała „Ukrzyżowanie” to nie 

tylko symboliczna postać rozpięta na belce krzyża, ale i przy-

tłoczona ciężarem grzechów cierpiąca istota, osłupiała wobec 

ogromu zła, co widać  w układzie rąk i głowy jakby ze strachu 

wtulonej w ramiona. Klęcząca i rozpaczająca Maria Magdale-

na, jak przed wiekami w Biblia  Pauperum, zdaje się zachęcać 

współczesnego człowieka do pokuty i przemyślenia dominu-

jącej obecnie postawy zdobywcy i króla świata.

Jak pisze sam artysta w słowie wstępnym do katalogu wy-

stawy: „Malujemy nasz pamiętnik, nasz często bardzo osobi-

sty dziennik. Kiedy myślę o Rembrandcie, który zmarł mając 

63 lata, o Wyspiańskim czy Van Goghu, którzy odeszli mając 

37 lat - uświadamiam sobie ważność upływającego czasu, ale 

też myślę, że szkoda tego czasu na modne gesty, pełne pychy 

bzdury. To, co ważne i prawdziwe – pozostanie. To, co jest ge-

stem źle pojmowanej aktualności – przeminie. To, co jest upar-

cie zapisywanym malarskim pamiętnikiem-pozostanie”.

W obrazach profesora widać żelazną konsekwencję w re-

alizacji tego przesłania. Ich tematyka ilustruje credo życiowe 

Krystyna Paluch

Okiem dyletanta

Śladem piętna, jakie w wyobraźni twórcy zostawili  jego 

wielcy nauczyciele,  są „ Hommages” oddane takim  mistrzom 

pędzla, jak Van Gogh, Braque czy Rouault. W tym cyklu spo-

tykamy nawiązania do ich stylistyki na przykład  w tonacji 

obrazów bądź w sposobie ukształtowania przestrzeni czy ope-

rowania bryłą. 

Podobną funkcję pełni  „Wspomnienie z Maison Laffit-

te-pamięci  Józia Czapskiego”, którego łagodna kolorystyka 

buduje nastrój tego miejsca – przystani wielu Polaków rzu-

conych na obczyznę w różnych momentach naszej historii. 

Stamtąd nikt nie odchodził głodny czy spragniony, nie tylko 

w sensie dosłownym.

 „Inny świat – pamięci Gustawa Herlinga - Grudzińskie-

go. Wersja II 2008” z kolei dowodzi, jak istotną rolę w pa-

mięci artysty pełni wojenna przeszłość. Biel i czerń baraków, 

złowroga wieża strażnicza przypominająca ambonę, w której 

myśliwi zasadzają się na zwierzynę, tworzą obraz obozu osa-

czającego człowieka zarówno w surowym klimacie Rosji lat 

komunizmu, jak i w każdym czasie i w każdej szerokości geo-

graficznej. Kwestia zniewolenia, przemocy, bestialstwa – od-

wiecznego Homo homini lupus est –pojawia się też  w dziele  

„Pamięci Leona Matolskiego – mego wuja zamordowanego 

w Katyniu”, gdzie spętane z tyłu ręce i pochylona sylwetka 

polskiego żołnierza bez twarzy dowodzą, jak oprawcy starali 

się człowieka poniżyć i obedrzeć z godności. Ów ponadczaso-

wy  motyw okrucieństwa naszej rasy spotykamy też w pierw-

szej części tryptyku „Pasja”. Tu zielony, a więc wojskowy 

kapo-kat-żołnierz używa pałki idąc  za ubranym w czerwony 

płaszcz Chrystusem w okowach. Każdy z oprawców służy ja-

kiejś idei, a przecież żadna idea nie usprawiedliwia zabijania 

bliźniego swego… Zwłaszcza że burzona zostaje egzystencja 

zwykłego człowieka, a śmierć najbliższych często pozbawia ją 

wszelkiego sensu. To, co tak trudno opisać słowami, dobitnie 

przedstawia niewielki pastel „Pieta”, której mroczna atmosfera 

przywołuje „Okropności wojny” Franciszka Goi . Zdumiewa-

jące, jak można tak oszczędnymi środkami wyrazić całą moc  

cierpienia  i niewinności ofiar. Stygmaty na  białych płótnach, 

w które spowite są ciała  (patrz też „Opłakiwanie III Januszo-

wi”) przywodzą na myśl chusty grobu Chrystusa i słowa Ta-

deusz Różewicza:

„Kochani ludożercy

Nie zjadajmy się Dobrze

Bo nie zmartwychwstaniemy

Naprawdę”

Sensy obrazów Stanisława Rodzińskiego są tak bogate, jak 

jego  indywidualność artystyczna. Można by je mnożyć, ale 

lepiej samemu wybrać się do muzeum i zajrzeć w głąb siebie 

przy pomocy wyobraźni tego niezwykłego twórcy. 

Krystyna Paluch

artysty - wierność sobie  i  pamięci ludzi, z których autoryte-

tem zetknął się na swej  twórczej drodze,  a przede wszyst-

kim – służbę człowiekowi przez uprawianie  sztuki –od pracy 

w domu dziecka, którą rozpoczął swą samorealizację,  potem 

w kolejnych szkołach i liceach Krakowa i Wrocławia, aż po 

funkcję rektora ASP i przewodniczącego Konferencji  Rekto-

rów Szkół Artystycznych.
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Spotkania muzealne
16 stycznia z okazji Dnia Judaizmu, obchodzonego 

w Kościele Katolickim po raz czternasty, a w naszym Muze-

um po raz drugi, st. kustosz Iwona Zawidzka zaproponowała 

zainteresowanym wirtualny spacer po żydowskich miejscach 

modlitwy w przedwojennej Bochni. Ponieważ mottem towa-

rzyszącym Dniu Judaizmu w polskim Kościele Katolickim 

są słowa skierowane do Abrahama (Ks.Rodz. 22,2) (...) Weź 

twego syna jedynego, którego miłujesz (…) i złóż go w ofie-

rze (...), na stronie pierwszej zaproszenia na to spotkanie 

reprodukowana była rzeźba „Ofiara Abrahama” wykonana 

przez ludowego artystę Jana Madeja z Dziewina. Praca ta 

była aktualne eksponowana w Muzeum na wystawie „Pan 

Jezus, święty Mikołaj, ludzie i anioły. Twórczość Madejów 

- rzeźbiarzy z Dziewina” (grudzień 2010- luty 2011).

20 stycznia odbyło się spotkanie z ks. prof. Dr hab. An-

tonim Dębińskim z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  

na temat CANONES et LEGES. O formowaniu się podstaw 

europejskiej kultury prawnej.

10 lutego miała miejsce promocja albumu Generał Leo-

pold Okulicki „Niedźwiadek” 1898-1946 autorstwa Janusza 

Kurtyki i Jacka Pawłowicza (Instytut Pamięci Narodowej 

Warszawa) W prezentacji w imieniu ś.p. prof. Janusza Kur-

tyki obecna była jego żona Zuzanna Kurtyka oraz Stanisław 

M. Jankowski krakowski dziennikarz, publicysta, historyk, 

autor prezentowanej w Muzeum w 1996 r. wystawy o gen. 

Okulickim. Album przygotowany został w 65 rocznicę 

śmierci gen. Okulickiego w sowieckim więzieniu oraz 15 

rocznicę wzniesienia w Bochni pomnika gen. Okulickiego , 

autorstwa prof. Czesława Dźwigaja.

24 lutego  Ireneusz Poniński z Piastowa k/Warszawy 

zajmujący się kostiumologią zaprezentował  temat  Jak 

odtworzyć wygląd szlachty w czasach baroku? Nasze wy-

obrażenie o szlachcie czasów staropolskich przeważnie 

ukształtowała sztuka XIX w., nie są to jednak świadectwa 

epoki. Na ile wiernie, na ile wypatrzone poglądy na ten te-

mat utrwaliły się w świadomości współczesnego Polaka to 

temat tego ciekawego spotkania ilustrowanego prezentacją 

multimedialną.

10 marca  Z cyklu „Z Bochni w świat ze świata do 

Bochni” Iwona Zawidzka przypomniała postać dr Micha-

ła Czyżewicza, ucznia St. Fischera i hojnego ofiarodawcy 

kolekcji sztuki afrykańskiej i hinduskiej będącej  podsta-

wą ekspozycji kultur poza europejskich w zbiorach nasze-

go Muzeum. Wykład Iwony Zawidzkiej  „Chciałbym, żeby 

się Pan stał dla nas odkrywcą Czarnego Lądu..” Opowieść 

o Michale Czyżewiczu (1909 Bochnia- 1961Nairobi wygło-

szony był z okazji przypadającej w tym roku 50 rocznicy 

jego śmierci.

17 marca  wykład Rody rycerskie na ziemi bocheńskiej 

w świetle nowszych badań wygłosił Janusz Paprota- histo-

ryk, nauczyciel w szkole w Damienicach, autor licznych 

artykułów publikowanych na łamach Kroniki Bocheńskiej. 

Janusz Paprota wykazał m. in., że po dzień dzisiejszy wi-

doczna jest działalność polityczna, gospodarcza i kulturalna 

rodów rycerskich w rozwoju pod bocheńskich miejscowości 

i parafii

Wystawa malarska Stanisława Rodzińskiego
13 marca  otwarta została w Muzeum wystawa malar-

stwa Stanisława Rodzińskiego, profesora i rektora Akademii 

Sztuk Pięknych w Krakowie, rodzinnie związanego z naszym 

miastem. W wernisażu uczestniczył artysta, którego wypo-

wiedź cytowaną na zaproszeniu na wernisaż  przypominamy 

poniżej. (…) Coraz częściej myślę, że malując, a widzę to 

też w twórczości innych- niezależnie od motywu czy tematu 

obrazu czy rysunku – malujemy autoportret. Malujemy nasz 

pamiętnik, nasz często bardzo osobisty dziennik. Kiedy myślę 

o Rembrandcie, który zmarł mając 63 lata, o Wyspiańskim 

czy Van Goghu, którzy odeszli mając 37 lat- uświadamiam 

sobie ważność upływającego czasu, ale tez myślę, że szkoda 

tego czasu na modne gesty, pełne pychy bzdury. To, co ważne 

i prawdziwe pozostanie. To, co jest gestem źle pojmowane 

aktualności przeminie. To co jest uparcie zapisywanym ma-

larskim pamiętnikiem - pozostanie.  

Urodziny Bochni
27 lutego z okazji  „Urodzin Miasta” czyli 758 rocznicy 

nadania Bochni praw miejskich odbył się w Muzeum, zorga-

nizowany przez Burmistrza i Urząd Miasta koncert muzyki 

dawnej okraszony strofami poezji renesansowej bochniani-

na Stanisława Gąsiorka zwanego Kleryką. Piękny koncert 

dworskiej muzyki renesansowej wykonał zespół „Camerata 

Cracovia” w składzie Marta Trybulec-sopran, Marta Salwa-

torska- skrzypce, Paweł Fundament –tenor, Marek Skrukwa- 

gamba oraz Ireneusz Trybulec- lutnia. 

Poezje Stanisława Gąsiorka, bochnianina i kleryki 

na dworze Zygmunta Starego recytował krakowski aktor 

Edward Lubaszenko. Warto przypomnieć, ze kilka lat temu 

nasze miasto uczciło pamięć pioniera polskiej poezji rene-

sansowej nazywając jedną z ulic na Łychowie ul. ks. Stani-

sława Gąsiorka

Janina Kęsek

ARCHIWUM PAŃSTWOWEW KRAKOWIE 

ODDZIAŁ W BOCHNI 

Bocheńskie Archiwum historią sięga roku 1950, kiedy to 

rozpoczęło swą działalność jako oddział Wojewódzkiego Ar-

chiwum Państwowego w Krakowie. Do roku 1983 placów-

ka kilkakrotnie zmieniała swoją nazwę, by na mocy ustawy 

z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach przeobrazić się w oddział zamiejscowy Archiwum 

Państwowego w Krakowie. W takiej formie istnieje do dziś.

Przechowywana w Oddziale Archiwum w Bochni doku-

mentacja obejmuje lata 1486-2000 i liczy prawie 1 km bieżą-

cy, podzielony na ponad 300 zespołów archiwalnych. Two-

rzące zespoły jednostki aktowe pochodzą z terenu dawnych 

powiatów bocheńskiego i brzeskiego. Nieustannie napływają 

nowe dokumenty, powiększając w ten sposób cały zasób Ar-

chiwum. 

Interesującą pozycją, która w ostatnim czasie wzbogaciła 

zbiory bocheńskiego Oddziału Archiwum, jest „Spis fami-

KRONIKA
MUZEUM im. ST. FISCHERA w BOCHNI
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lijny z Uścia Solnego”. Niniejsza księga obejmuje wpisy 

z drugiej połowy XIX wieku oraz okresu międzywojennego 

i stanowi cenne źródło do badań genealogicznych. Przeka-

zana dnia 3 listopada 2010 r. księga została włączona do 

zespołu „Akta miasta Uścia Solnego”.

Dnia 15 lutego 2011 r. zmarł dr Sławomir Radoń - Na-

czelny Dyrektor Archiwów Państwowych. Dla pracowni-

ków bocheńskiego Oddziału była to bardzo przykra wiado-

mość. W związku z ceremonią pogrzebową ś.p. S. Radonia 

w dniu 22 lutego Oddział w Bochni był nieczynny.

Bocheńskie Archiwum często angażuje się w akcje ma-

jące na celu popularyzację posiadanych przezeń zbiorów 

dokumentacji. Jedną z form tego typu działalności są orga-

nizowane w czytelni Oddziału lekcje archiwalne dla ucz-

niów szkół różnego szczebla. W dniu 3 marca 2011 r. Archi-

wum Państwowe w Krakowie Oddział w Bochni odwiedziła 

w tym celu klasa 3 „u” z Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni. 

Maturzystom oraz ich wychowawczyni, pani Alicji Rumer, 

została przedstawiona specyfika działalności instytucji 

Archiwum, a także zaprezentowane zostały najciekawsze 

jednostki aktowe przechowywane w bocheńskim Oddziale, 

w tym najstarsza  zachowana księga miejska miasta Bochni 

z lat 1486-1508.

Dnia 15 marca 2011 r. w Domu Bochniaków odbyła się 

uroczysta promocja książki poświęconej najnowszej historii 

Bochni. Współautorem Bochni w latach 1979-1989 – szkice 

do portretu miasta było Archiwum Państwowe w Krakowie 

Oddział w Bochni. Imprezę poprowadziły Krystyna Pacuła- 

prezes Stowarzyszenia „Europa-Lingua”, oraz Agnieszka 

Gicala- starszy archiwista z bocheńskiego Archiwum.

Anna Kowalczyk 

SESJA HISTORYCZNA 
w Publicznej Szkole Podstawowej  
nr 5 im. Jana Matejki w Bochni
24 stycznia 2011roku z inicjatywy Klubu Historycznego 

odbyła się w PSP nr 5 w Bochni sesja historyczna poświę-

cona antykomunistycznej organizacji  „Wolność i Niezawi-

słość” . Pomysłodawcą tematu spotkania był sekretarz  Urzę-

du Miasta pan Ireneusz Sobas.

Klub Historyczny im. gen. Grota - Roweckiego ,powo-

łany przy Światowym Oddziale  Związku Żołnierzy Armii 

Krajowej w Bochni w roku 2006, ma za cel propagowanie 

wśród młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i śred-

nich patriotycznych idei Armii Krajowej, poszerzenie wie-

dzy historycznej, budzenie świadomości narodowej młodych 

ludzi. Zrzesza 31 szkół z Bochni , powiatu bocheńskiego, 

brzeskiego oraz Tarnowa. Przewodniczącym klubu od 2006 

roku jest Pan Zbigniew Solak. Kilka razy w roku odbywają 

się w wybranych szkołach sesje poświęcone  ważnym posta-

ciom,  wydarzeniom z historii naszego narodu.

Na spotkanie Klubu Historycznego  do PSP5 przyby-

li kombatanci ŚZŻAK w Bochni : por. Cecylia Dźwigaj 

– Wanicka, kpt. Michał Jakimow, por. Stanisław Wieciech 

oraz skarbnik oddziału ppłk. Jacek Kozioł.  Wśród zapro-

szonych gości znaleźli się : proboszcz parafii św. Pawła 

Apostoła, Prezes Stowarzyszenia Bochniaków i Ziemi 

Bocheńskiej,dyrektor Muzeum im. Stanisława Fischera 

w Bochni, Przewodniczący Rady Powiatu  dyrektorzy bo-

cheńskich szkół, nauczyciele historii oraz młodzież szkolna.

Z historią antykomunistycznej organizacji – Ruch Oporu 

bez Wojny i Dywersji „ Wolność i Niezawisłość” zapoznali 

zebranych dr Dariusz Gorajczyk z krakowskiego oddziału 

IPN oraz dr hab.Teofil  Wojciechowski. Swoimi wspomnie-

niami z tego okresu podzielili się kpt. Jakimow oraz major 

Wowa- Brodecki. Uzupełnieniem historycznym  była  wysta-

wa poświęcona tej organizacji -„Zrzeszenie Wolność i Nieza-

wisłość w służbie Niepodległej ” .

Wzruszającą  częścią spotkania okazał się występ uczniów 

PSP 5, którzy  przygotowali inscenizację na kanwie wspo-

mnień działaczki WiNu, bochnianki pani Ireny Trzeplównej-  

Gut. Wspomnienia te zostały opublikowane na łamach ,,Wia-

domości Bocheńskich’’ (nr 1 (24) 1995 ) w artykule pana Sta-

nisława Kobieli  Bochnianki w aresztach i więzieniach U.B.

Tradycyjnie też w czasie sesji historycznych przyjmowa-

ni są nowi członkowie klubu.   Tym razem deklarację o przy-

stąpieniu  do Klubu Historycznego Zespołu Szkół Ogólno-

kształcących im. św. Jadwigi w Szarowie  złożył dyrektor 

szkoły Wojciech Smoter.    Magdalena Przybyło

STOWARZYSZENIE BOCHNIAKÓW
Brydż sportowy w Domu Bochniaków

Z końcem grudnia 2010 roku zakończył się kolejny, dłu-

gofalowy turniej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Bochnia-

ków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej organizowany przez 

sekcję brydża sportowego Stowarzyszenia Bochniaków. 

W minionym roku, w rozegranych 40 spotkaniach w Domu 

Bochniaków startowało łącznie 36 osób. W turnieju uczest-

niczyli zawodnicy z Bochni, Nowego Wiśnicza, Limanowej, 

Drwini, Tymbarku i Proszowic. Wyniki cotygodniowych  

spotkań były prezentowane na łamach czwartkowego wy-

dania Dziennika Polskiego w rubryce „Na brydżowych sto-

łach”. W łącznej klasyfikacji najlepsze wyniki uzyskali:

1. Leszek Matusik  265.0 pkt

2. Jerzy Bursztyn   258.0 pkt

3. Tadeusz Brzeski 254.0 pkt

4. Bronisław Mucha 249.0 pkt

4. Wacław Wyżga  249.0 pkt

6. Ireneusz Kuźma 233.0 pkt

6. Józef Nastałek   233.0 pkt

8. Jan Paluch  231.5 pkt

9. Stanisław Majta 223.5 pkt

10. Honoriusz Piech 223.0 pkt

10. Jacek Piech  223.0 pkt

12. Andrzej Zawada 201.0 pkt

13. Wioletta Matusik 188.0 pkt

14. Waldemar Krakowski 183.0 pkt

15. Andrzej Sadowski 180.0 pkt

Fot. Przemysław Konieczny 



WB nr 1 (88)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE44 WIOSNA 2011

Uroczyste podsumowanie turnieju i uhonorowanie na-

grodami najlepszych zawodników, odbyło się 10 stycznia 

2011 r. Za zdobycie miejsca 1–3 wręczono piękne puchary, 

a za miejsca 4–9 nagrody książkowe. Nagrody dla zwycięz-

ców i wyróżnionych wręczyli: Stanisław Kobiela – Prezes 

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków i Ewelina 

Mroczek – Zastępca Prezesa. W tym samym dniu rozpoczę-

to kolejną edycję turnieju. Prezesi Stowarzyszenia życzyli  

uczestnikom sukcesów i satysfakcji  ze współzawodnictwa 

w tegorocznych rozgrywkach.

Opłatek w „Domu Bochniaków”. 

W niedzielę 16 stycznia 2011 roku w Domu Bochniaków 

odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe dla członków sto-

warzyszenia oraz zaproszonych gości. Na spotkanie przyby-

li przedstawiciele lokalnych władz samorządowych z nowo 

wybranym Burmistrzem Miasta Bochni - panem Stefanem 

Kolawińskim   oraz Starostą Powiatu Bocheńskiego - panem 

Jackiem Pająkiem. Tradycyjnie już Bochniaków odwiedził 

burmistrz zaprzyjaźnionego Nowego Wiśnicza - pan Stani-

sław Gaworczyk. Nie zabrakło także proboszcza parafii św. 

Mikołaja, kustosza bocheńskiego sanktuarium - ks.Zdzisława 

Sadki, który poprowa-

dził wspólną modlitwę 

oraz udzielił zebra-

nym błogosławień-

stwa. Zaproszenie na 

opłatkowe spotkanie 

przyjął też pan dr hab. 

Teofil Wojciechowski. 

Tegoroczne spotkanie 

uświetnił swoim wy-

stępem Chór Rodzinny Lucjana Dmytrzaka, którego człon-

kowie tworzą rodzinny klan potomków pani Anieli Dyląg 

z Nowego Wiśnicza. Chórem dyrygował pan Lucjan Dmy-

trzak, nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej II Stopnia 

w Krakowie. Artyści dali koncert  kolęd, co ciekawe przewa-

żały utwory mniej znane, w oryginalnej harmonizacji. Wśród 

uczestników silną grupę stanowili członkowie krakowskiego 

oddziału Stowarzyszenia z prezesem - panem Marianem Soł-

tysem, którego dobry humor nigdy nie opuszcza. 

Opłatek w Oddziale Krakowskim

W styczniu w restauracji „Ermitaż” w Krakowie od-

było się spotkanie opłatkowo-noworoczne działaczy Od-

działu Krakowskiego, na które przybyli przedstawiciele 

Zarządu Głównego i Oddziału Bocheńskiego. Przy dobo-

rowej orkiestrze,  tańcach i ciekawej rozmowie spotkanie 

upłynęło w miłej atmosferze.

Koninki 2011

W ostatni weekend lutego udali się na wypoczynek do 

Koninek Bochniacy z Oddziału Krakowskiego i Bocheń-

skiego.  Wspólne spotkanie rozpoczęło się w piątek wie-

czorem ogniskiem przy którym pani Basia przygotowała 

świetną gorczańską  kolację. Były także pieczone kiełbas-

ki i kaszanka. Na drugi dzień  przy pięknej pogodzie jedna 

grupa  wyjechała wyciągiem krzesełkowym na ośnieżo-

ną przełęcz Tobołów, a druga opalała na tarasie kawiarni 

u stóp przełęczy. Po południu odwiedziliśmy  Muzeum Włady-

sława Orkana w Porębie Wielkiej.

Tłusty Czwartek u Bochniaków

W Tłusty Czwartek odbyło się przy muzyce i śpiewie oko-

licznościowe spotkanie Zarządu Głównego  i Zarządu Oddziału 

Bocheńskiego w Domu Bochniaków.

Bractwo Kawalerów Wawelskiego Dzwonu Spiżowego

29 stycznia rycerze z Sekcji Historycznej naszego Stowarzy-

szenia na zaproszenie mistrza loży tarnowskiej pana Krzysztofa 

Rymanowskiego wzięli udział w otwarciu tarnowskiej loży Bra-

ctwa Kawalerów Wawelskiego Dzwonu Spiżowego. Spotkanie 

odbyło się w Hotelu „Tarnovia”. Bractwo działa od siedmiu lat, 

skupia dawne ziemiaństwo, arystokrację i biznesmenów,  zrze-

sza 130 osób. Na czele władz bractwa stoi mistrz superior - Jan 

Ignacy hr. Pondel. Siedziby lóż regionalnych znajdują się w hi-

storycznych i reprezentacyjnych miejscach m.in. pałac w Pasz-

kówce koło Krakowa, zameczek myśliwski w Promnicach, za-

mek w Grodźcu koło Bielska-Białej. Celem Bractwa jest kulty-

wowanie tradycji narodowych oraz działalność charytatywną. 

Afryka mojego dzieciństwa

Pod takim tytułem odbyło się 11 marca b.r. w Domu Boch-

niaków wzruszające spotkanie poświęcone  wojennym losom 

dzieci, które z Syberii dotarły do Armii gen. Władysława An-

dersa, a stamtąd do obozów – kolonii zorganizowanych dla 

dzieci w Indiach, Libanie i Afryce. W spotkaniu uczestniczyły 

panie Danuta Sedlak, Halina Machalska z Katowic oraz  pani 

Krystyna Serafin-Pryjomko z Krakowa, które jako dzieci były 

świadkami tamtych wydarzeń, wspominały syberyjską gehennę 

i pobyt w kolonii w Tengeru w Afryce. Wyświetlony został film 

dokumentalny. O spotkaniu pisze kol. Anna Londo na str. 22-

23. W numerze znajduje się także artykuł pani Danuty Sedlak 

na stronie 23-25. W spotkaniu uczestniczyli m.in. pp Teresa Ku-

łaga, Maria Langer-Włodarczyk, Andrzej Bezkorowajny, któ-

rych najbliżsi przebywali także jako dzieci w Tengeru oraz pani 

Barbara Marszałek która jako dziecko była w podobnym obozie 

w Indiach. Wystawę fotograficzną z Tengeru przygotował pan 

Mirosław Malaca.

Poszukiwania

Kierownik Działu Dokumentacji Fotograficznej Muzeum 

Architektury we Wrocławiu  pani Alicja Wodzińska zbiera ma-

teriały dotyczące Wystawy Ziem Odzyskanych we Wrocławiu 

z 1948 r. i poszukuje też informacji odnośnie ludzi, którzy ją 
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przygotowywali i przy niej pracowali. Jedną z osób tworzących 

WZO był architekt Michał Jassem, urodzony w 1917 r. w Boch-

ni. Za pośrednictwem kwartalnika zwracamy się do Państwa 

o informację. W spisie członków Oddziału Krakowskiego na-

szego Stowarzyszenia Bohniaków i Miłośników Ziemi Bocheń-

skiej z 1938 r. na liście 69 członków tego oddziału odnaleźliśmy 

nazwiska:  adwokata dr Maurycego Jassem i adwokata Klemen-

sa Jassem. Będziemy wdzięczni za pomoc 

Promocja bocheńskiego wydawnictwa

15 marca b.r. odbyła się w „Domu Bochniaków” uroczysta 

promocja wydanej staraniem Stowarzyszenia Europa Linqua 

książki Bochnia w latach 1979-1989. Szkice do portretu mia-

sta, która zgromadziła ogromną rzeszę czytelników, głównie 

uczestników i świadków tamtych wydarzeń w Bochni.  Przy-

był burmistrz Bochni pan Stefan Kolawiński i wiceburmistrz 

pani Małgorzata Szczepara oraz Burmistrz Wiśnicza pan Sta-

nisław Gaworczyk. Po powitaniu przybyłych przez prezesa 

Stowarzyszenia S. Kobielę głos zabrał  redaktor naczelny wy-

dawnictwa pan Andrzej Pacuła. Wypowiadali się pracownicy 

Państwowego Archiwum Oddział w Bochni oraz pani Krysty-

na Pacuła w imieniu wydawcy. Głos zabrał obecny na spotka-

niu Jerzy Orzeł przewodniczący NSZZ Solidarność w 1981 

r., który organizował strajk w bocheńskiej Hucie i inni którzy 

pamiętali tamte dramatyczne wydarzenia. O książce piszemy  

w dziale BOCHNIANA.  

Spotkanie z burmistrzem Stefanem Kolawińskim

25 marca b.r. odbyło się w „Domu Bochniaków” spot-

kanie z burmistrzem Bochni panem Stefanem Kolawińskim. 

Obecna była także pani wiceburmistrz Małgorzata Szczepara.  

Rozmawiano o sprawach, którymi zajmuje się Stowarzysze-

nie, o programie działania Stowarzyszenia, o sprawach miasta 

wiążących się z działalnością Stowarzyszenia, możliwościach   

i formach harmonijnej współpracy w najbliższej kadencji. 

Dorota Korta, Jarosław Przybyło 

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW WIŚNICZA

25 września z inicjatywy TMW, w obecności burmistrza 

Stanisława Gaworczyka i proboszcza Krzysztofa Wąchały od-

był się kolejny IX Bieg Kmitów, w który wzięła liczny udział 

młodzież ze Starego i Nowego  Wiśnicza, Królówki, Chrono-

wa, Kobyla, Muchówki, Połomia Dużego. W kategorii Open 

wzięło udział 7 osób. Łącznie 302 uczestników, podzielonych 

na kategorie wiekowe. W podobny sposób podzielono długość 

tras biegowych od 6000 do 1600 metrów. Uczestnicy wyruszy-

li o godz. 10.00 z rynku wiśnickiego. Sędzia głównym Biegu 

był p. Dominik Kokoszka a sędzią honorowym Józef Korta. 

Nad bezpieczeństwem biegaczy czuwali policjanci, strażacy 

i nauczyciele. Zapewniono także służbę medyczną. W or-

ganizacji zaangażowanych było wiele wiśnickich instytucji 

i szkoły z całej gminy. Zwycięzcy w kategoriach wiekowych 

otrzymali medale TMW i dyplomy. Były zdjęcia pamiątkowe 

i poczęstunek. Towarzystwo przekazało piłki szkołom uczesni-

czącym w Biegu. 

10 listopada z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 

uroczysta msza święta w kościele parafialnym  pw. Wniebo-

wzięcia Najświętszej Panny Marii,  koncelebrowana przez ks. 

proboszcza K. Wąchałę, ks. Piotra Michniaka i ks. Tomasza 

Koźbiałę, która uświetnił śpiewem chór „Canon” pod kier. 

Stanisława Domańskiego.   Po mszy św. uczestnicy udali się 

pod pomnik „Tęcza Wolności”, gdzie odmówiono modlitwę, 

złożono kwiaty i zapalono znicze. W sali ratusza odbyło się 

uroczyste spotkanie, w czasie którego burmistrz Stanisław Ga-

worczyk i przewodniczący Rady Jerzy Łacny wręczyli zasłu-

żonym nauczycielom z terenu gminy medale z okazji 20-lecia 

samorządu wiśnickiego. 

16 listopada otwarty został kompleks sportowy boisk „Or-

lik” w Nowym Wiśniczu. Otwarcia obiektu dokonał burmistrz 

Stanisław Gaworczyk, przedstawiciele Klubu Sportowego 

„Szreniawa” i dyrektor Zespołu Szkół w Starym Wiśniczu, na 

którego terenie wybudowano obiekt.. Wikary ks. Paweł Bron-

ski dokonał poświęcenia boiska i rozpoczał się inauguracyj-

ny mecz piłki nożnej pomiędzy szkołami z Wiśnicza Starego 

i Nowego.

9 stycznia w restauracji „Panorama” w Starym Wiśniczu 

odbyło się spotkanie opłatkowe Towarzystwa z udziałem bur-

mistrza S. Gaworczyka, przewodniczącego Rady J. Łacnego 

oraz delegacji z Zarządu Głównego z prezesem S. Kobielą. 

Po wspólnej modlitwie i poświęceniu opłatków,  życzeniach  

rozpoczęło się śpiewanie kolęd, pod kierunkiem kol. Danuty 

Dąbrowskiej, a spotkanie zakończyło się balem w czasie któ-

rego grała orkiestra pp. Pachów. W marcu odbyła się tradycyj-

na śledziówka w siedzibie TMW na zamku.

31 stycznia uroczyście obchodzona była rocznica powsta-

nia NSZZ „Solidarność”. Przybyli działacze, z całej Mało-

polski, więźniowie polityczni stanu wojennego.  Mszę Świę-

tą celebrował ordynariusz diecezji tarnowskiej ks. Biskup 

Wiktor Skworc  w asyście dziekana lipnickiego i proboszcza 

wiśnickiego. Przybyły poczty sztandarowe Solidarności z ca-

łej Małopolski, poczty sztandarowe szkół wiśnickich i poczet 

TMW. Pod pomnikiem Tęcza Wolności zebrani odmówili 

modlitwę. Pod pomnikiem znajduje się tablica o treści następu-

jącej: „Solidarność” – pamięci internowanych 13 grudnia 1981 

r. w wiśnickim wiezieniu członków NSZZ Solidarność, których 

w trudnych chwilach wspierał posługą duszpasterska Metropo-

lita Krakowski Franciszek Kardynał Macharski”. Zebrani pod 

pomnikiem po okolicznościowych przemówieniach złożyli 

kwiaty i znicze.  Zebrani przeszli następnie na zamek wiśnicki 

na  konferencję.

Józef Korta
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ODDZIAŁ WROCŁAWSKI

29 grudnia 2010 r. ukonstytuowały się nowe władze Oddzia-

łu Wrocławskiego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników 

Ziemi Bocheńskiej. Zarząd: Andrzej Migdał – prezes, Maciej 

Korta – wiceprezes, Krystyna Witkowska-Gądek – wiceprezes, 

Ewa Gabryszewska – sekretarz, Bożena Superat – skarbnik, 

Edward Nycz – członek. Komisja rewizyjna: Kazimierz Sen-

tysz – przewodniczący, Emilia Grzenda – członek, Lesław 

Lech – członek.

Zarząd Oddziału zwrócił się do Prezydenta Wrocławia  

Rafała Dutkiewicza z prośbą o pomoc w sprawie wymiany 

elementów kamiennych i położenia nowej płyty grobowca 

znakomitej primadonny i wokalistki Franciszki Platówny-

Rotter, naszej rodaczki pochodzącej z Łapczycy i związanej 

z Bochnią, której zawrotna kariera artystyczna i wielkie 40-

letnie tournee artystyczne po Polsce i Europie zakończyło się 

we Wrocławiu. Franciszka Platówna-Rotter należy do posta-

ci wyjątkowych. W 1918 r. wystąpiła w tytułowej roli Halki 

w operze Stanisława Moniuszki wystawionej we Lwowie po 

raz pierwszy w niepodległej Polsce, a w 1945 r. w pierwszym 

po okresie okupacji hitlerowskiej przedstawieniu „Halki” we 

Wrocławiu (w roli Cześnikowej). F. Platówna  była współza-

łożycielką Opery Wrocławskiej. 

Starania prezesa Oddziału spotkały się z ogromną życzli-

wością pana Prezydenta Rafała Dutkiewicza oraz pani Jolan-

ty Galery Starszego Specjalisty ds. Muzyki, Departamentu 

Straw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Gro-

bowiec znakomitej Artystki został odrestaurowany w całości, 

a koszty wszystkich robót remontowych pokrył Wydział Kul-

tury Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.  Serdecznie dziękuje-

my. Franciszka Platówna-Rotter była w gronie Bochniaków, 

którzy pod przewodnictwem  prof. dr hab. Wacława Korty 

założyli w 1969 roku Oddział Wrocławski Stowarzyszenia 

Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

 Andrzej Migdał

ŁAPANOWIANIE

Założona w 1993 r. z inicjatywy pana Józefa Różyńskie-

go Kapela Ludowa „Bochnianie” działająca przy Miejskim 

Domu Kultury w Bochni zakończyła swoją działalność 

w Bochni. W okresie tej działalności Kapela zdobyła 10 razy 

I miejsce na Ogólnopolskich przeglądach kapel i instrumen-

talistów, 35 razy zwyciężała w wojewódzkich konkursach ka-

pel. Członkowie jej w składzie: Józef Różyński – akordeon, 

heligonka, Tomasz Ferenc – klarnet, Wiesław Kłuś – trąb-

ka, Jerzy Grzesik – skrzypce, Grzegorz Kapcia – kontrabas. 

Skorzystali z zaproszenia Wójta Łapanowa pana Jana Kuliga 

i od 1 marca b.r. rozpoczęli działalność folkorystyczną na 

terenie gminy Łapanów pod nową nazwą „Łapanowianie”. 

Zespół działa przy Centrum Kultury w Łapanowie. 8 marca 

b.r. wystąpili w Sobolowie na spotkaniu z okazji Dnia Kobiet 

zorganizowanym przez centrum Kultury w Sobolowie.

NEKROLOGI:

Z żalem żegnamy zmarłych działaczy 

Stowarzyszenia:

Andrzeja Launera z Oddziału Wrocławskiego 

zmarłego 18.01.2011 r. w wieku 76 lat,

Irenę Kluba (13.03.1932 – 12.02.2011) 

współzałożyciela Oddziału Wrocławskiego 

Stowarzyszenia w 1969 r. 

członka honorowego Stowarzyszenia,

prof. dr hab. Zbigniewa Zientarę z Oddziału 

Krakowskiego 

Cześć Ich Pamięci
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