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1 marca w naszym Muzeum odbyło się sympozjum Walerian 
Kasprzyk i jego epoka,  jako że na  rok 2012 przypada 100 
rocznica urodzin i 20 – śmierci artysty. Licznie zebrani goście, 
a wśród nich Kinga Kasprzyk-Cetnarowicz, córka artysty oraz 
jego syn Witold Kasprzyk, mieli niewątpliwą przyjemność wy-
słuchać wykładów Jana Flaszy Walerian Kasprzyk i bocheń-
skie środowisko plastyczne, Sławomira Jabłońskiego Fenomen 
wiśnickiego plastyka i Agnieszki Truś- Bakalarz Pomiędzy Pa-
ryżem, Rzymem, Budapesztem i Moskwą. Waleriana Kasprzyka 
malarskie notatki z podróży. Wyłoniła się z nich sylwetka ma-
larza, nauczyciela, wytrawnego pedagoga i współzałożyciela 
wiśnickiego „Plastyka” (Państwowe Liceum Sztuk Plastycz-
nych), a także animatora kultury i przewodnika duchowego 
bocheńskich elit artystycznych.

Walerian Kasprzyk  studiował malarstwo w Krakowie 
w latach  1936-1947,  z przerwą  spowodowaną wybuchem 
wojny. Na Akademii Sztuk Pięknych miał sposobność ze-
tknąć się z różnymi wykładowcami, a tym samym –poznać 
wielorakie postawy i podejście do sztuki, od spadkobierców 
tradycji Stanisława Wyspiańskiego i Teodora Axentowicza, 
poprzez Władysława Jarockiego, Kazimierza Sichulskiego, 
Ignacego Pieńkowskiego czy Ksawerego Dunikowskiego, aż 
po Zbigniewa Pronaszkę, poszukującego nowych form wy-
razu w sztuce.

Wojenną przerwę w studiach poświęcił na stworzenie cy-
klu prac z wędrówek po wyrobiskach bocheńskiej kopalni, 
zwiedzanej w towarzystwie teścia-Stanisława Fischera i prof. 
Józefa Poborskiego, tamtejszego geologa. Był też malarzem 
dekoratorem w firmie Henryka Münzera, gdzie malował płyt-
ki ceramiczne z motywami Bochni– kilka z nich, prezentowa-
nych na wystawie, Muzeum zakupiło, odzyskując je dla miasta 
w efekcie szczęśliwego splotu wydarzeń, o których można by 
napisać osobną historię.

Nie  od  rzeczy  byłoby  tu  przypomnienie  powiedzonka 
„Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co po-
siadacie”. Szukając mocnych wrażeń, nie tylko estetycznych, 
gnamy po świecie, a nie zaświta nam myśl, że i w naszej ma-
łej ojczyźnie z dreszczykiem emocji możemy zgłębiać tajniki 
przeszłości, a nawet – jak w „Kodzie da Vinci”- iść śladami 
tych, którzy tworzyli jej charakter i kulturę. 

Krystyna Paluchowa

Okiem dyletanta

Każdemu z nas, mieszkańców miasta, wydaje się, że  je 
znamy. Tymczasem, gdy oglądamy akwarele Waleriana Ka-
sprzyka, niekoniecznie od razu rozpoznajemy daną ulicę czy 
zakątek Bochni. Czasem zależy to od wieku patrzącego; starsi 
z sentymentem rozpoznają nieistniejące już obiekty, młodsi 
cieszą się, widząc na obrazie budynek, który znają od dzieciń-
stwa. W takim kontekście zaskoczeniem może być akwarela 
Bochnia – ulica Mickiewicza, gdzie obecny budynek Miej-
skiej Biblioteki Publicznej to dawny przytułek św. Macieja, 
tzw. „dom dziadowski”, a kamienice na pierwszym planie to 
również zaplecza otwartych kramów kupieckich. 

Ciekawa byłaby także konfrontacja akwareli Zagajnik na 
„Kolejce” z faktycznym jego wyglądem, gdyż – jak w całej 
Polsce – i u nas licho nie śpi, więc wycinka drzew jest na po-
rządku dziennym. Ów zagajnik mógł już paść ofiarą „porząd-
kujących” teren bądź podpalaczy stale pustoszących zachodnie 
wzgórza miasta.

Na szczęście dla naszego regionu, jak również dla dużej 
części południowej Polski, Walerian Kasprzyk interesował się 
nie tylko najbliższą okolicą, jej pejzażem. Zajmowały go też 
sceny rodzajowe, obrzędowość, kościoły, wśród nich – dziś 
coraz rzadsze – drewniane. Na wystawie znajdziemy wiele 
obrazów ilustrujących tę fascynację, są tu obiekty z Lipnicy 
Murowanej, Dębna Podhalańskiego, Łopusznej, Żywca, Go-
sprzydowej i Limanowej, zawsze umiejscowione w serdecz-
nym krajobrazie. Wędrówka w tamte strony wymagała sporo 
czasu i wysiłku, artysta stworzył kilkadziesiąt akwarel. Cieka-
we, ilu z nas wybrałoby się tam tylko po to, by zachwycić się 
pięknem architektury, nie mówiąc o próbach jego utrwalenia. 
Zrobione przez nas zdjęcie mogłoby mieć ledwie charakter 
dokumentu, któż z nas może się mienić mistrzem fotografii? 
Kto potrafiłby oddać ową ulotność chwili, pory dnia i roku, 
tak wyrazistych w dziele artysty?

Podobna konstatacja nasuwa się w trakcie oglądania akwa-
rel  zapisujących wrażenia  z Rygi  i Moskwy,  które malarz 
zwiedzał w 1961 roku. Ten wyjazd wynikał z kolejnego obsza-
ru jego działalności, mianowicie – pracy nauczycielskiej. Wa-
lerian Kasprzyk był przecież współzałożycielem Państwowe-
go Liceum Sztuk Plastycznych, jego wieloletnim dyrektorem, 
nauczycielem malarstwa, rysunku i liternictwa, wychowawcą 
młodzieży, z którą dokumentował sztukę i kulturę okolic Wi-
śnicza i spisał inskrypcje nagrobne na lokalnym cmentarzu ży-
dowskim. To właśnie wtedy – jak czytamy w zaproszeniu na 
sympozjum – uformował się w znacznej mierze dobrze rozpo-
znawalny styl tej szkoły, zwłaszcza w ceramice i tkaninie arty-
stycznej. Swych wychowanków Walerian Kasprzyk traktował 
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z ojcowskim wręcz uczuciem, absolwenci „Plastyka” do dziś 
z łezką w oku wspominają jego życzliwość i przyjacielską po-
moc, a nawet przyjazdy do Krakowa na wystawy dyplomowe 
wieńczące ich studia na Akademii Sztuk Pięknych. Tą drogą 
artysta niejako spłacał dług zaciągnięty w młodości u swych 
mistrzów – Ludwika Stasiaka, Marcina Samlickiego i Stani-
sława Fischera; stał się dla uczniów guru, kapłanem wtajemni-
czenia w arkana sztuki.

Nieustannie zadziwia nas mnogość działań Waleriana Ka-
sprzyka, które świadczą nie tylko o jego niezwykłym talencie 
i wrażliwości, ale i o niespożytej energii i tytanicznej praco-
witości. Docenili to jego profesorowie w czasie studiów, przy-
znając liczne nagrody i wyróżnienia. Cenili go też wszyscy, 
którzy kochają sztukę. Dlatego właśnie o nim pamiętano, gdy 
trzeba było zaprojektować ołtarze w nawach bocznych ko-
ścioła szkolnego czy polichromię w kościołach w Łapczycy 
i Pogwizdowie. Jemu również powierzano konserwację wize-
runku Matki Bożej Bocheńskiej, którą wykonał w latach 1954-
55. W 1956 roku zorganizowano artyście prestiżową wystawę 
w krakowskim Pałacu Sztuki, a i nasze miasto uhonorowało 
go wiele razy organizując wystawy, począwszy od tej w ra-
mach pierwszych Dni Bochni w 1971 roku.

Jego widzenie świata w znacznym stopniu ukształtowały po-
dróże artystyczne: prócz Rosji, odwiedził także Drezno i Buda-
peszt, a w latach siedemdziesiątych – Włochy i Francję, mekkę 
europejskiej bohemy, wreszcie – Amerykę. Na wystawie można 
oglądać plon tych wyjazdów, na przykład akwarele przedsta-
wiające zachodnią fasadę Notre Dame de Paris w czterech róż-

PrABABCIA nICzyM
BOHAtErKA XIX-WIECznEj POWIEŚCI?
Czas spędzony w szkole...- wywołuje w nas różne skojarzenia, 
a gdyby tak nagle cofnąć się w przeszłość o blisko 100, 150 
lat temu i usiąść w szkolnej ławce? Niektórzy pewnie prze-
chowujemy pieczołowicie w rodzinnych albumach stare foto-
grafie w kolorze intrygującej sepii. Może wśród nich znajdą 
się te przedstawiające prababcię w wieku szkolnym. Ubrana 
obowiązkowo w mundurek z plisowanej spódnicy, białą bluz-
kę  z marynarskim  kołnierzykiem,  z krótkimi włosami  lub 
splecionymi w warkocze, przewiązane granatową wstążką, 
spogląda poważnie, bądź uśmiecha się delikatnie w towarzy-
stwie koleżanek. Może znajdą się również te zrobione kilka lat 
później – na których już, jako elegancka kobieta w kapeluszu 
przykuwa wzrok, nie tracąc nic ze swojej tajemniczości, za 
to wprowadzając nas w klimat czasów szeleszczących sukien, 
nienagannych manier...

Ach, te stare zdjęcia – po których ślizgamy się wzrokiem, 
tlące w naszych niewieścich sercach iskierkę sentymentalnej 
tęsknoty do pięknych strojów,  idealnych sylwetek, pań  tak 
wrażliwych, iż omdlewających wręcz „na życzenie” i wiel-
kiej galanterii mężczyzn, gotowych służyć swym ramieniem. 
Z jakichś powodów pielęgnujemy w sobie to wyidealizowa-

Paulina Krzywda

Kobieta próżna czy oświecona?

ne wyobrażenie, wyniesione z książek Jane Austen, Charlot-
te Brontë. Każda arkadia jednak kończy się, gdy wsiąkniemy 
w nią głębiej. 

Obraz ten przestaje wyglądać tak sielankowo, gdy uświa-
domimy sobie, że piękne suknie i nienaganna sylwetka była 
rezultatem deformującego gorsetu, omdlewanie częściowo 
również było  jego efektem w związku z deformacją żeber. 
Z kolei „kurtuazyjni panowie”, okazali się nie tylko opieku-
nami swych dam, ale również przeciwnikami jakiejkolwiek 
nowej formy kobiecej aktywności poza domem czy nawet jej 
oświaty, kierującymi się utartymi, wielowiekowymi schema-
tami. Wyjątek stanowiła tutaj praca charytatywna. Bohater-
kom powieści J. Austen czas upływał na mało produktywnym 
zajęciu- plotkowaniu, ręcznych robótkach, wyglądaniu tzw. 
odpowiedniej partii i kojarzeniu małżeństw. Mało przekony-
wająca perspektywa, chociaż trzeba przyznać, że nawet w tych 
książkach pojawia się problem wychowania i ogłady towarzy-
skiej młodej panny. Świat w którym żyły nasze prababki był 
bardziej  złożony- za  sprawą przemian  społeczno-politycz-
nych końcu XIX oraz początku XX wieku. Wymagał od nich 
większego zaangażowania, nawet jeśli nie należały do grona 
aktywistek walczących o swoje prawa. Szczególnie, walka 
o możliwość kształcenia kobiet przypomina trochę zrzucenie 

Słów zaledwie kilka o edukacji oraz wychowaniu bochnianek przełomu wieków

nych odsłonach oraz cykl miniatur w formacie pocztówkowym 
z ilustracjami słynnych budowli Rzymu, Wenecji, Sieny i Pizy 
czy Paryża. Uwagę widza przyciąga tu zarówno przedstawienie 
monumentu z kilku perspektyw /vide – Sacré-Coeur /, jak i za-
stosowanie wielorakich technik – oprócz farb wodnych artysta 
posługiwał się też pisakami, długopisem – jak w szkicowniku 
z Alabamy i Florydy – bądź techniką mieszaną, uzyskując zna-
komite efekty. Wszystko to możemy zobaczyć tylko do 13 maja, 
ponieważ akwarele-wypożyczone z prywatnych zbiorów Kingi 
Kasprzyk-Cetnarowicz i z Muzeum Ziemi Wiśnickiej, ze wzglę-
du na delikatną fakturę, mają ograniczony okres wystawiania.

Szczupłe ramy niniejszego szkicu pozwalają ledwie zary-
sować ogrom treści i emocji związanych z dziełem i życiem 
Waleriana Kasprzyka. Nasze Muzeum, organizując sympo-
zjum  i wystawę, pięknie  i profesjonalnie wprowadziło nas 
w rocznicowe obchody. Obyśmy my, bochnianie, umieli  je 
kontynuować.

Mając takie bogactwo w postaci obrazów Waleriana Ka-
sprzyka, a także innych twórców związanych z Ziemią Bo-
cheńską, może należałoby stworzyć projekt trasy, przy której 
widniałyby reprodukcje dawniej istniejących w danym miejscu 
obiektów, ( namalowanych wówczas przez tychże twórców), 
korespondujące z dzisiejszym wyglądem ulicy lub ukazujące 
zmiany wynikłe z postępu albo regresu w obecnym przetwa-
rzaniu substancji miejskiej i krajobrazowej. To byłby chyba 
odpowiedni sposób upamiętnienia tych niezwykłych miesz-
kańców naszego miasta.

Fotografie ze zb. Muzeum im. S. Fischera
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krępującego gorsetu uprzedzeń i barier mentalnych. Problem 
ten musiał żyć również na prowincji. Zamiast więc wzdychać 
nad czasami obecnymi z tęsknotą: O tempora! O mores!- kar-
miąc się przy tym złudzeniami, spróbujmy podjąć próbę cho-
ciaż pobieżnego przeniknięcia w istotę edukacji i wychowania 
naszych prababek w małym mieście, przy uwzględnieniu dość 
konserwatywnej ówczesnej opinii publicznej.

WSzyStKO PrzEz KOBIECą PróżnOŚć?
Widniejące na jednej z plansz hasło wystawy: Być kobietą... 
– brzmi dumnie, zwłaszcza,  jeśli zastanowimy się nad 
drogą do naszej współczesnej kobiecej niezależno-
ści, której początek tkwi m.in. w wywalczonym 
prawie do edukacji na wszystkich szczeblach. 
Szczególnie trudna była droga do studiów 
i kariery uniwersyteckiej – warto przy-
pomnieć  tutaj  postać Kamili  Skoczy-
las- Ciszewskiej  (1902- 1972)1 – pani 
dziekan Akademii Górniczo Hutniczej. 
Należała do grupy pierwszych kobiet, 
które zdobyły na Uniwersytecie Ja-
giellońskim  tytuł doktora geologii.

Szkoła żeńska wyraźnie akcen-
towała  szeroko  rozumiane wycho-
wanie – kształtowanie moralności, 
religijności oraz uczuć patriotyczno- 
narodowych swoich podopiecznych. 
Według tradycyjnego myślenia, panna 
w przyszłości miała być przede wszyst-
kim  zaradną  gospodynią  i wsparciem 
męża. Edukacja dziewczynek przenosząc 
się stopniowo z domu do szkół  i obejmując 
kilka lat ich życia musiała determinować system 
wartości, przekonań płci pięknej mieszkającej na pro-
wincji. Czy na pewno jednak szkolne mury opuszczała w pełni 
ukształtowana kobieta oświecona i świadoma? Z drugiej stro-
ny wiek XIX, to okres, kiedy tworzą się zręby nowoczesnej 
myśli pedagogicznej, co nie mogło nie pozostawać bez wpły-
wu, ograniczając stopniowo wielowiekowy dualizm w wy-
chowaniu dziewcząt i chłopców. Szkoły żeńskie bez wątpienia 
uczyły sumienności, poświęcenia wobec obowiązków społecz-
nych, macierzyńskich, narodowych, wobec których indywidu-
alne „ja kobiece”  – było drugorzędnym. 

U schyłku epok walka o kobietę uświadomioną wkroczyła 
również w obręb zainteresowania stowarzyszeń – Towarzystwa 
Szkoły Ludowej, Katolickiego Związku Polek, które organizo-
wały kursy gospodarcze, wykłady poruszające tematykę naro-
dową, dotyczącą wychowania dzieci, zdrowego, racjonalnego 
odżywiania, higienicznego trybu życia, itp. Ówczesna kobie-
ta „działająca”, to nie tylko próżna, pyszna wojująca piórem 
feministka, jak stereotypowo patrzy się na XIX-wieczne ak-
tywistki, ale także matka i gospodyni, która zdobytą wiedzę 
wykorzystuje w praktyce. Trudno pierwszego typu niewiast 
szukać w Bochni, ale kolejny był często tłem dla działań swo-
ich mężów. Lokalnie mamy więc do czynienia z próbą ugrun-
towania wizerunku Matki Polki. Nie zapominajmy  jednak, 
że to edukacja (zwłaszcza wyniesiona z seminarium), kładąc 
nacisk na rozwijanie postaw prospołecznych, budowała tak-
że pewną elitę kobiecą, widoczną w Bochni- w organizacjach 
społecznych, a nawet polityce.

Wpisanie kontekstu bocheńskiego szkolnictwa żeńskiego 
w obręb ogólnogalicyjskiego ustawodawstwa szkolnego, czy 
w zderzenie z analogiczną edukacją męską, uwidacznia jego 
praktyczny charakter, który mocno kłóci się z akcentowanym 
wizerunkiem dziewczyny uczącej się, jako próżnej, pysznej. 
Tymczasem,  lokalni przeciwnicy edukacji płci pięknej,  jak 
wynika z pozostałej dokumentacji szkolnej, chętnie sięgali po 
argumenty o niższości intelektualnej pań, ich niedojrzałości 
emocjonalno-moralnej, nie godzącego się (o zgrozo!) łamania 
pewnego odwiecznego Bożego porządku, czy szerzenia zepsu-

cia, próżności, lenistwa. Nie były one niczym nowym- 
powszechnie podnoszono pseudo naukowe teo-

rie akcentujące intelektualną niższość kobiety 
wobec mężczyzny np.: niemiecki psychiatra 

Paul Juliusz Möbius.
Maria Ebner von Eschenbach pisała: 

Od kiedy kobieta nauczyła się czytać, 
kwestia kobieca poszła w świat. Sło-
wa te może są truizmem, ale również 
świetną metaforą jednego z głównych 
nieprzypadkowych haseł emancypacji 
– dostępu do oświaty, nabierając tym 
samym charakteru egalitarnego, uka-
zując pewien fenomen tego procesu 
– obejmując wszystkie panie, nieza-
leżnie od miejsca pochodzenia. Hasła 
składające się na „kwestię kobiecą”, nie 
tkwiły poza, ale oddziaływały również 
tutaj. Wpisanie małej Bochni, w pewien 

ogólny  dyskurs  w sprawie  kształcenia 
dziewcząt, pozwoliło mi na zaobserwowanie 

wielu zbieżności, pokazując konsekwentnie, że 
echa globalnych emancypacyjnych procesów spo-

łecznych miały również tutaj swoje reperkusje.

BOCHnIAnKI nA tlE
żEŃSKIEgO SzKOlnICtWA W gAlICjI
Zagadnienie  edukacji  galicyjskiej  jest  bardzo  złożone,  ale 
dość wnikliwie opracowane przez badaczy (np.: R. Dutkowa, 
A. Meissner, Z. Ruta, Cz. Majorek, S. Możdżeń2). Początki 
szkolnictwa żeńskiego, były bardzo skromne, oferując paniom 
wykształcenie elementarne, braki miały uzupełniać pensje za-
konne, bądź świeckie, a poziom w nich panujący pozostawiał 
wiele do życzenia. System austriackiej oświaty obejmował trzy 
stopnie kształcenia: szkoły ludowe (szkołę ludową pospolitą, 
wydziałową, kursy uzupełniające), szkoły średnie i wyższe. 
Główne szkoły w których uczyły się dziewczęta w Bochni to: 
Królowej Jadwigi, Barbary, Kingi, seminarium im. Klemen-
tyny Tańskiej-Hoffmanowej  (1907),  które przemianowano 
w 1933 roku na gimnazjum żeńskie.

Z kolei problem oświaty dziewcząt w Galicji poruszały 
m.in. B. Czajecka, A. Bilewicz3. W kształceniu pań nauka teo-
retyczna odgrywała rolę marginalną, liczyło się wychowanie, 
„obycie” wynoszone z domu. Wiedza elementarna ze szkoły 
ludowej, miała być w ich przypadku wystarczająca. Tempo 
rozwoju szkół żeńskich aż do lat ‘60 było bardzo słabe. Usta-
wa z 14 V 1869 roku stanowiła początek szerszych zmian- re-
formy żeńskich szkół publicznych, czy powstania seminariów 
nauczycielskich. Zaznaczono w niej, że szkoła wydziałowa po-
winna opierać się na 5-letniej szkole ludowej pospolitej i liczyć 
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3 klasy. W programach z 1883 roku nauczanie żeńskie obej-
mowało następujące przedmioty: religia, język polski, geogra-
fia, historia, historia naturalna, fizyka, rachunki z buchalterią, 
geometria, rysunki geometryczne, rysunki odręczne, kaligrafia, 
śpiew, roboty ręczne. Za zezwoleniem władz nauczano: gimna-
styki, języków nowożytnych, gry na fortepianie i skrzypcach.

Nie  lepiej  przedstawiała  się kwestia przygotowania do 
pracy przyszłych nauczycielek – szkoły dla nich miały formę 
kursów i trwały 3 miesiące (od 1840 trwały rok). Dziewczęta 
miały uczęszczać na nie po ukończeniu 3 klas szkoły elemen-
tarnej. Nacisk położono na wychowanie religijne, a program 
naukowy w rzeczywistości stanowił powtórzenie wiadomości 
nabytych w szkole początkowej. Poziom w nich panujący był 
nie do porównania z prestiżową szkołą działającą w Króle-
stwie- Instytutem Guwernantek, związanym z takimi nazwi-
skami  jak Narcyza Żmichowska, Klementyna Tańska-Hof-
fmanowa. W 1854 r, wprowadzono tzw. Zarys urządzający 
preparandy w Galicji – 2-letnie kursy pedagogiczne męskie 
i żeńskie. Powstały wówczas 3 instytucje tego typu w Krako-
wie, Staniątkach, Przemyślu (w całej monarchii austriackiej 
było ich 15). Cieszyły się one bardzo dużym powodzeniem 
u dziewcząt, choć wynosiły z nich bardzo skromne wiadomo-
ści. Obowiązkowe były: religia, historia biblijna, pedagogika, 
dydaktyka,  język polski, niemiecki, arytmetyka, kaligrafia, 
rysunki i roboty ręczne, nadobowiązkowe: geografa, historia 
powszechna, literatura polska, historia naturalna, fizyka. Dzia-
łały do chwili zorganizowania seminariów nauczycielskich 

żeńskich w 1871 roku (jako pierwsze swoje seminarium po-
siadało: Przemyśl, Lwów, Kraków). 

Wśród bochnianek popularnością cieszyło się Seminarium 
Nauczycielskie Żeńskie im. Sebaldy Munnichowej i Semina-
rium Nauczycielskie żeńskie TSL im. F. Preisendanza w Kra-
kowie (zwłaszcza do czasów założenia seminarium w Boch-
ni). W dokumentacji nauczycieli zespołu Kuratorium Okręgu 
Szkolnego krakowskiego. Inspektorat Szkolny w Bochni w Ar-
chiwum Państwowym w Krakowie Oddział w Bochni, poja-
wia się często również: Seminarium Nauczycielskie im. św. 
Rodziny, Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie im. 
Królowej Jadwigi, Prywatne Seminarium Nauczycielskie żeń-
skie im. Św. Anieli SS. Urszulanek w Tarnowie, itd. Warunkiem 
przyjęcia było ukończenie 15 roku życia i złożenie egzaminu 
wstępnego  z wiadomości  nabytych w szkole wydziałowej. 
W latach 1871- 1914 seminaria żeńskie cieszyły się niezmien-
nym powodzeniem. Pierwszym zakładem dającym kobiecie 
wyższe wykształcenie były Wyższe Kursy dla Kobiet A. Bara-
nieciego (z osób związanych z Bochnią korzystała z nich m.in. 
Klementyna Mien, Maria Bielawska). 

Długo, głównym miejscem kształcenia bogatszych dziew-
cząt, były szkoły krakowskie – pensjonaty, co miało swoje 
zalety, ale i wady (koszty, tęsknota za domem) – łącząc się 
ponadto cały czas z przekonaniem, że kobiecie nauka nie jest 
absolutnie do niczego potrzebna – bo kobiecie studia i na-
uki w ogólności nie dają stanowiska, daje go Opatrzność za 
cześć i miłość ku rodzicom, za dobre i czułe serce, za chęć do 
oszczędności i pracy4. Anachronizm takiego sposobu myśle-
nia uderza nie tylko nas współczesnych. Postulat niezależno-
ści ekonomicznej kobiety,  jej zabezpieczenia materialnego 
w przypadku utraty jedynego żywiciela i opiekuna: męża, ojca, 
rozbrzmiewał głośno wśród krakowskich aktywistek. W litera-
turze jego symbolem stała się Marta E. Orzeszkowej. Coraz 
mocniej dawała o sobie znać potrzeba bardziej szczegółowego 
kształcenia dziewcząt w miejscu zamieszkania, przygotowania 
do konkretnego zawodu. Nie mam tutaj na myśli kursów ko-
szykarstwa, koronkarstwa, przygotowujących je do sztuki rę-
kodzielniczej (organizowanych przez towarzystwa ekonomicz-
ne, również z Bochni – Towarzystwo Pomocy Przemysłowej). 
Jej wyrazem było powstanie Prywatnego Żeńskiego Semina-
rium Nauczycielskiego im. Klementyny Tańskiej- Hoffmanowej 
(1907), przyciągającego również dziewczęta z okolic. 

W odezwie z 1907 roku, dyr. J. Kurowski przekonywał, że 
brak szkoły średniej w Bochni, kształcącej podrastające córki, 
daje się bardzo dotkliwie odczuć. W zasadzie już w 1898 roku 
w piśmie skierowanym do Sejmu przekonywano, że w Boch-
ni jest ludność ubogich dziewcząt – córek górników i innych, 
a miejscowe dziewczęta, nie mając lepszych perspektyw do-
starczą wielu uczennic, także znajdą miejsce te, które już nie 
mogły się docisnąć do krakowskich seminariów. Seminarium 
miało być dla nich pewną szansę.

Uczennice były głównie córkami urzędników państwo-
wych i prywatnych, dalej rolników- włościan, emerytów, niż-
szych funkcjonariuszy, rzemieślników, kupców.

Warunki pracy w szkołach żeńskich nie były proste, z uwa-
gi na trudności materialne, lokalowe, zwłaszcza w zakładach 
prywatnych, nie finansowanych przez państwo, a dziewczę-
ta często korzystały ze zwolnień z czesnego. Do ich próśb 
Magistrat przychylał się, jeśli zostały spełnione pewne wa-
runki- uczennica odznaczała się obyczajowością chwalebną, Córki Franciszka i Marii Dutkowskich.
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pilnością wytrwałą, a co najmniej dobrą, postępem w nauce 
oraz  pod  uwagę  brano  również  ubóstwo. Na  drugim pla-
nie znajdowały się wnioski osób pozamiejscowych. Prośby 
o zwolnienie z opłat czesnego znajdujemy również odnoto-
wane w Księdze Protokołów RM. Innym rozwiązaniem były 
stypendia, np. z Fundacji A. Reiffowej dla uczennic semina-
rium, sierot po urzędnikach bocheńskich w pierwszej kolej-
ności (w przypadku ich braku, dla sierot z innych miejscowo-
ści po urzędnikach galicyjskich). Stypendium otrzymywała 
uczennica, aż do ukończenia nauki pod warunkiem, że przez 
ten czas nadal dawała dowody dobrego prowadzenia się i ro-
biła postępy w nauce. Stypendystka, która po ukończeniu na-
uki zamierzała oddać się zawodowi nauczyciela w jednej ze 
szkół publicznych, mogła zatrzymać je aż do uzyskania płat-
nej posady, jednak nie dłużej niż 2 lata od zakończenia nauki. 
Karolina Pietraszkiewicz z kolei ufundowała stypendium dla 
uczennicy ze szkoły wydziałowej w zamian za opiekę nad ro-
dzinnym grobem, Karolina z Wiśniowieckich pokryła pobyt 
uczennicy seminarium na kolonii w Rożnowie, itp.

PrzEDE WSzyStKIM WyCHOWAnIE
W dokumentacji szkolnej odnajdujemy głosy sprzeciwu wobec 
prób przekształcenia żeńskiej szkoły wydziałowej w zakład z 
wyższymi klasami, pomimo że  funkcjonowała ona o wiele 
lepiej, niż analogiczna szkoła męska, która nie budziła duże-
go zainteresowania. Jako powody wymieniono dobrze znane 
argumenty: próżność,  lekceważenie, wygórowane mniema-
nie o sobie dziewcząt do niej uczęszczających, konkludując, 
że w ogóle mieszczkom bocheńskim wyższa nauka nie jest 
do niczego potrzebna, a córki bogatych rodziców, jeżeli mają 
taki kaprys, mogą się uczyć w prywatnych pensjonatach. To 
wszystko doskonale podsumowuje  jedno padające  zdanie: 
Tu wcale nie chodzi o wyższą naukę, ale o staranniejszą, do 
przyszłego powołania kobiety, jako żony, matki i gospodyni 
średniego stanu5.. To wszystko było skutkiem pewnego braku 
prawnego doprecyzowania tego, na ile można kobiecej edu-
kacji pozwolić, aby przynajmniej częściowo spełnić jej aspi-
racje, pokazując jednocześnie jej miejsce w domu, osiągając 
pewnego rodzaju kompromis społeczny. Kiedy opinia dojrzała 
do niego, dyskusja w kwestii niezależności kobiet przeniosła 
się już na zupełnie inne tory. Uderza w tym wszystkim trak-
towanie dziewcząt jak tworzywo. Przekonywano, że edukacja 
chłopca nie kończy się wraz z opuszczeniem szkolnej ławki, 
że wyrabia się on w wirze życia, a dla dziewczęcia całym edu-
kacyjnym światem jest najpierw szkoła, potem dom, dlatego 

w ich przypadku trzeba oddziaływać więcej w kierunku wy-
chowawczym. W efekcie, opuszczając szkołę kobieta przy-
bierała pewną aprobowaną formę, którą można było wpisać 
w ówczesne konwenanse, obyczajowość, mentalność. Powo-
li jednak dziewczęta dostrzegały dla siebie miejsce nie tylko 
w domu, ale i życiu miasta, głównie poprzez formy aktywno-
ści społecznej.

Nobilitacja wychowania domowego i macierzyństwa kon-
sekwentnie zwracała uwagę na główne powołanie pań. Co 
z kobietami niezależnymi bądź mówiąc wprost tzw. starymi 
pannami? W jednym z pism dokumentacji szkolnej w spra-
wie planowanej reorganizacji, czytamy: ze szkołą wydziałową 
będą połączone kursy praktyczne, przez wzgląd na to, że wiele 
dziewcząt nie wychodzi za mąż, a tak należałoby uzdatnić je 
do zarabiania na własne potrzeby, przysporzyć sił produkcyj-
nych6. Obecność kobiet świadomie nie wychodzących za mąż 
wprawdzie tolerowana (choć nie popierana) zyskiwała na sile 
wyrazu przy uwzględnieniu czynnika ekonomicznego, zwal-
niając z odpowiedzialności za nie ojca, braci.

Szkolne wychowanie dziewcząt, niezależnie od szczebla 
kładło nacisk na płaszczyznę moralno-religijną oraz obywa-
telsko- narodową, poprzez treści programowe, dodatkowe wy-
kłady, pogadanki, referaty, uroczyste msze, wspólne obchody 
rocznic narodowych, wieczornice,  jubileusze pisarskie, ale 
również poprzez formy pracy wspólnej, w kołach – młodsze 
uczennice w harcerstwie, Sodalicji Mariańskiej, Czerwonym 
Krzyżu; seminarzystki w sodalicjach, Czerwonym Krzyżu, 
kółku dramatycznym, socjologicznym, krajoznawczym, po-
przez pomoc koleżeńską, spółdzielnię uczniowską, czy udzie-
lając się w pracy z dziećmi ze szkół powszechnych. 

Bardzo często w sprawozdaniach padają słowa, że dziew-
częta były angażowane w konkretne działanie w celu – zro-
zumienia obowiązków uczennicy i Polki. Ważną  rolę obok 
przedmiotów o charakterze ogólnym, wymienionych już prze-
ze mnie w tekście wyżej, odgrywały przedmioty kobiece. Obo-
wiązkowe w seminarium były lekcje śpiewu (obejmujące teo-
rię np.: zasady dyrygowania chórem i praktykę), tańca, nauka 
gotowania w szkolnej kuchni. Pod czujnym okiem J. Machnic-
kiej dziewczęta przygotowywały obiad, obliczały jego cenę, 
uczyły się ładnie nakrywać i podawać do stołu. W kreowaniu 
wizerunku dobrze wychowanej panienki, ważną rolę odgrywa-
ła również nauka grzeczności i dobrych manier- prowadzona 
przez M. Kisielewską (na kursach I- IV). W trakcie zajęć oma-
wiano zasady zachowania się w domu, w szkole, teatrze, na 
koncercie, czy podczas grzecznościowej wizyty. W szkole Kró-
lowej Jadwigi był nawet specjalny przedmiot o nazwie: gospo-
darstwo i ekonomia, którego celem było: zapoznanie uczennic 
ze sposobami robienia zapasów spiżarnianych, konfitur, pie-
czeniem ciasta, ale jak zaznaczono – chodzi przede wszystkim 
o: rozbudzanie zamiłowania i przyzwyczajania do zajęć domo-
wych, do ładu, porządku, rachowania się z każdym groszem. 
Całości miały dopełniać pouczania o prasowaniu, praniu i in-
nych czynnościach domowych. Uruchomiono także tzw. klasy 
praktyczne z kursem robót ręcznych, bądź kursem handlowym. 

Starano się, aby nauka przedmiotów kobiecych odbywała 
się już od najniższego szczebla. Reskrypt MWiO z 1912 roku, 
wprowadzał obowiązek nauki gospodarstwa w szkołach 5-kla-
sowych, a w szkołach 3-klasowych, jako przedmiot nadobo-
wiązkowy w ostatnim roku nauki. W czasie zajęć praktycznych 
koszty zakupu surowców pokrywały uczennice. Znajdujące 
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się w gorszej sytuacji finansowej mogły skorzystać z pomocy 
funduszu grzywien szkolnych. Treści praktyczne, związane 
z prowadzeniem gospodarstwa kobiecego, przenikały także do 
przedmiotów ogólnych, np. języka niemieckiego, gdzie jako 
jeden z celów nauki wskazywano – wyrobienie stylistycznej 
wprawy w sporządzaniu pism w sprawach rodzinnych i z za-
kresu życia codziennego kobiety. Rysunki odręcznie miały 
kształtować poczucie zmysłu estetycznego przyszłej pani domu. 
Dużą wagę przywiązywano do lekcji higieny. O tym, jak ważna 
była tego typu edukacja przekonują sprawozdania TSL – orga-
nizującego 5-dniowe kursy gotowania w trakcie których propa-
gowano: pracę nad uświadomieniem gospodarczym i obywa-
telskim kobiety wiejskiej. Składały się one z części praktycznej 
(prowadziła je Bronisława Stępniewska, instruktorka ze Szkoły 
Gospodarczej w Krakowie) i teoretycznej (wykładów, np.: ks. 
J. Padykuła, Znaczenie gospodarstwa kobiecego; Z. Nowa-
kówna, Teoria gotowania i skład części pożywnych, Wychowa-
nie dzieci, Co dają kursy gotowania, itp.). Były jednocześnie 
świetną  okazją  do  spotkania  towarzyskiego  i plotkowania. 

Zagadnienie edukacji dziewcząt jest niezwykle rozległe. 
Dominujący aspekt wychowawczy oraz praktyczny lokalne-
go szkolnictwa żeńskiego pokazuje wyraźnie, że absolwentki 
szkół żeńskich nie były osobami próżnymi, lecz otwartymi 
na pełnienie roli oświeconej matki, ale i stawały się kobieta-
mi świadomymi nowych możliwości otwierających się przed 
nimi. Wydaje się, że najważniejszym efektem edukacji szkol-
nej  i przemian emancypacyjnych było stopniowe zrywanie 

z wielowiekowym wizerunkiem kobiety błyszczącej na salo-
nach. Jak być dobrą gospodynią,  jak sprostać obowiązkom 
prowadzenia domu? To pytania, które pojawiają się nie tylko 
na łamach żeńskiej prasy galicyjskiej, ale stanowią kwestię 
kluczową w tutejszej żeńskiej oświacie wszystkich szczebli. 
Postać wzorowej matki i gospodyni była immanentną częścią 
nowo kreowanego wizerunku kobiety działającej i udzielającej 
się społecznie. Ich życie było więc znacznie bogatsze niż to, 
kreślone piórem znanych powieściopisarek...

Przypisy:
1  Więcej zob. J. Suchmiel, Udział kobiet w nauce do 1939 roku w UJ, Czę-
stochowa 1994, s. 200- 201, S. Czarniecki, Bochnia i bochnianie w dziejach 
polskiej geologii, [w:] „Rocznik Bocheński”, t. V, 2001, s. 94- 98.
2  Np. A. Meissner, Kształcenie nauczycieli w środkowej Galicji 1871- 1918, Rze-
szów 1974. Możdżeń S., Reformy szkoły średniej w Galicji w latach 1884- 1914, 
Kielce 1989; S. Możdżeń, Zarys historii wychowania, cz. II – wiek XIX- do 1918 
roku, Kielce 1993;  C. Majorek, System kształcenia nauczycieli szkół ludowych w 
Galicji doby autonomicznej 1871- 1914, Wrocław 1971; R. Dutkowa, Polityka 
szkolna w Galicji między autonomią a  centralizmem (1861-1875) , Kraków 1995.
3  A.  Bilewicz,  Prywatne, średnie, ogólnokształcące szkolnictwo żeńskie w 
Galicji w latach 1867- 1917, Wrocław 1997, B. Czajecka, „Z domu w szeroki 
świat”. Droga kobiet do niezależności w zaborze austriackim w latach 1890- 
1914, Kraków 1990.
4.  S. Serafińska, Jan Matejko. Wspomnienia rodzinne, Kraków 1956, s. 93.
5  Archiwum Państwowe Kraków Oddział Bochni [dalej: APB], sygn.  30/1/536, 
Akta Miasta Bochnia. Reorganizacja szkół wydziałowych [1881- 1901], k. 45.
6  Tamże, k. 47.

Fotografie pochodzą ze zbiorów prywatnych.

Niedawno dowiedziałam się o za-
mknięciu  jednej z dwóch najstar-
szych aptek; apteki w Rynku znaj-
dującej się obok obecnego sklepu 
„Zenit”. Zniknęło miejsce związa-
ne z moim dzieciństwem i młodo-
ścią. W tej bowiem aptece długie 
lata  pracowała  moja Mama  mgr 
farmacji  Jadwiga  Heinowa,  a ja 
byłam takim aptecznym dzieckiem. 
Chciałabym „ocalić od zapomnie-
nia” miejsce tak bliskie mi i znane 
– miejsce pracy mojej Mamy. Jej 
Pamięci dedykuję z miłością i wdzięcznością to wspomnienie.

Apteka był to specyficzny, tajemniczy świat – pełen dziw-
nych przedmiotów podobających się dziecku: flaszek z kolo-
rowymi etykietkami i papierowymi karbowanymi kapturkami, 
olbrzymich butli, moździerzy i dziwnych stworzeń mieszkają-
cych w wielkim słoju, czyli pijawek. Powoli zaczynałam ro-
zumieć ten świat, zaczął mnie interesować. Chciałam tam pra-
cować, ale los potoczył się inaczej. Dorastając dostrzegałam 
coraz lepiej specyfikę zawodu farmaceuty i uznałam tę pracę 
za bardzo ważną dla ludzi służbę.

Anna Fischer

Apotheca Bochnensis
czyli apteka bocheńska minionego wieku

Apteka – nazwa ta w starożytności oznaczała magazyn, 
spichlerz, a dopiero od czasów średniowiecza skład lekarstw. 
Natomiast aptekarz  to sporządzający  leki  i ich sprzedawca 
(od drugiej połowy XVII wieku). Kiedy pojawił się pierwszy 
aptekarz? Można zaryzykować  stwierdzenie,  że  już w sta-
rożytności. Czytamy przecież, że mityczny Prometeusz dał 
chorym lekarstwa kojące i wynalazł zioła., które ból usuwa-
ją. O ziołolecznictwie pisał Hipokrates, stosowała je również 
medycyna Etrusków. Jednym z pierwszych farmaceutów był 
Teofrast Paracelsus von Hohenheim (1483-1541) stosujący 
kilkunastoskładnikowe mieszanki  ziołowe  oraz mieszanki 
z ziół ze składnikami chemicznymi. On to wprowadził naukę 
o dozowaniu leków. W drugiej połowie XIX wieku preparaty 
otrzymywane w laboratoriach zaczęły wypierać leki roślinne 
o których dziś mówi się coraz częściej.

Współczesny mieszkaniec Bochni ma dziś do wyboru mnó-
stwo aptek w różnych punktach miasta i w okolicy. Dawniej 
było zupełnie inaczej. W 1871 r. były na terenie miasta i okolic 
dwie apteki – salinarna w Bochni i w Wiśniczu. Później były 
dwie w Bochni, a w latach późniejszych funkcjonowały rów-
nież w Uściu Solnym, Łapczycy, Niepołomicach i Wiśniczu.

CK Obwodowa i Salinarna apteka mieszcząca się w Rynku 
należała do mgr Marka Józefa Gatty’ego, a dzierżawiona była 

Jadwiga Heinowa
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przez Karola Szymanowicza, długoletniego burmistrza mia-
sta, który położył duże zasługi dla bocheńskiego lecznictwa. 
Sprzedawano w niej renomowane leki krajowe i zagraniczne, 
a także produkty własne np. pastę do zębów wg receptury bo-
cheńskiego lekarza F. Hoszarda oraz proszek do płukania ust.

U Karola Szymanowicza odbywał staż Marek Gatty Ko-
styal  (junior) późniejszy profesor  farmacji  stosowanej UJ, 
bardzo zasłużony dla farmacji krakowskiej, pracował tam też 
po uzyskaniu dyplomu. Druga apteka „Pod Białym Orłem” 
była własnością Franciszka Pawłowskiego, a dzierżawił ją od 
1909 r. Franciszek Gottinger. W 1935 r. otwarta została trzecia 
apteka – należała ona do Stefana Urbańskiego.

W 1951 r.  apteki  upaństwowiono.  Pani 
Szymanowiczowa, nie mogąc poradzić sobie 
z różnymi problemami, oddała ją wcześniej 
państwu za symboliczną złotówkę, a władze 
poradziły jej życzliwie, by nie kupowała leków 
w swojej aptece (!). Panią Zofię znałam bardzo 
dobrze. Była przyjaciółką mojej Babci, często 
bywała u nas w domu, a po śmierci mego Ojca 
i Babci zaznałam od Niej wiele serdeczności.

 Przed oczyma mam wygląd apteki. Po 
bokach półki z aptecznym szkłem – słoika-
mi z lekami, mającymi odpowiedniej barwy 
szyldziki z napisami w rozmaitych kolorach 
odpowiadających ich zawartości. Lada, przy 
której  przyjmowano  recepty  początkowo 
pozbawiona  była  szklanej  ścianki  i okien. 
Po prawej stronie przy małym biurku urzę-
dowała  pani  Szymanowiczowa,  a później 
kasjerka. Urządzenia dopełniały krzesła i waga dla klientów.

W ówczesnej aptece przygotowywano o wiele więcej le-
ków. Sporządzano krople, syropy tzw. mikstury, proszki – pa-
kowane do okrągłych opłatków lub papierowych, specjalnie 
składanych torebeczek, czopki – wygniatane przez specjalną 
maszynę. Flaszki były korkowane i dodatkowo nakrywane ko-
lorowymi papierowymi kapturkami. Maści, proszki ucierano 
w przeróżnych moździerzach zwanych pistelami. W specjal-
nym aparacie destylowano wodę, a leki ważono na bardzo 
czułych wagach z odważnikami, które były często bardzo ma-
łymi i cienkimi blaszkami. Lekarstwa robiono na zapleczu ap-
teki czyli w materialni, gdzie było mnóstwo flaszek, słoi, butli 

wypełnionych np. utrapieniem dzieci, czyli tranem (nie miał 
on niestety tak dobrego jak dziś smaku). Pamiętam, że pewnej 
nocy wymknęły się z wielkiej butli pijawki i rozeszły się ku 
rozpaczy wszystkich pań po całym pomieszczeniu.

Praca mojej Mamy kojarzyła mi się zawsze z wieloma wy-
rzeczeniami, wielką dokładnością i odpowiedzialnością. Wie-
logodzinne nieraz dyżury, dyżury nocne, praca w niedziele 
i święta, a przy tym nieustanna odpowiedzialność za zdrowie, 
a czasem i życie pacjentów. Farmaceuci, tak dawniej, jak i obec-
nie byli i są często pierwszymi doradcami chorych, do nich 
udawali się przed pójściem do lekarza – to zobowiązuje. Poza 
tym „pani w okienku” musi nie tylko odczytać receptę, często 
wydawałoby się nieczytelną (!), ale również zwrócić uwagę na 
to, czy dawki i rodzaj leku jest dostosowany np. do wieku pa-
cjenta. Zdarzało się nieraz, że odbierający leki zabierali w po-
śpiechu nie swoje, a wydawane komuś lekarstwa i trzeba było 
szukać ich na ulicy koło autobusu lub nawet jechać do domu.

Zdarzały się sytuacje komiczne. Czasem pacjent, w stanie 
wskazującym na spożycie, z którym trudno było się porozu-
mieć, odchodził w końcu z miłym uśmiechem i kłaniając się 
ubranym w białe fartuchy paniom, mówił czule: żegnam was 
moje  aniołki  społeczne.  Inna, mało  rozgarnięta pacjentka, 
słysząc, że ma zapłacić „po drugiej stronie” poszła na drugą 
stronę rynku do innej apteki. Przychodzili też pacjenci prosząc 
o zakroplenie oczu, kupowano gorącą wodę do butelek, któ-
rymi ogrzewano zakupione na jarmarku kurczęta. Inni pytali 
o godzinę odjazdu autobusu, ponieważ przystanek autobuso-
wy był naprzeciw apteki. Przychodzili pacjenci uzależnieni 
od kropli żołądkowych, albo waleriany. Wypijali zawartość 
buteleczek natychmiast po zakupieniu. Inni traktowali ciepłą 

aptekę jako miejsce oczekiwania na autobus.
Współczesna  apteka  inna  jest  od  tej 

z moich wspomnień. Więcej jest leków go-
towych,  są  kosmetyki,  herbatki  ziołowe, 
słodycze  z witaminami  i inne  produkty. 
Obok  magistrów  farmacji  zatrudnieni  są 
technicy. Lekarstwa można sprowadzić do 
apteki w ciągu kilku godzin. Nie zmieniła 
się  jednak świadomość odpowiedzialności 
za wydany  lek. Radio  i telewizja bombar-
dują nas reklamami  leków, a ludzi są bez-
krytyczni  i ulegają modzie w tej  dziedzi-
nie  i niejednokrotnie  szkodzą  sobie.  Jesz-
cze  bardziej  niepokoić musi  prowadzenie 
sprzedaży leków na stacjach benzynowych, 
w kioskach, marketach,  a nawet  na  baza-
rach, gdzie nie ma warunków do przecho-
wywania  leków,  a nie wiadomo,  czy  ktoś 

kontroluje   ich  pochodzenie,   terminy  ważności .
Żyjemy w epoce kłopotów z refundacją leków, sposobem 

wypisywania  i realizowania  recept. Przed  tymi kłopotami 
niech nas chronią patronowie  lekarstw, aptek  i aptekarzy: 
św. Kosma i Damian, św. św. Wit, Roch, Jan Damasceński, 
Maria Magdalena, Pantaleon i Archanioł Michał. Od chorób 
gardła i uszu – św. Otylia i św. Błażej, od chorób oczu – św. 
Klara i św. Łucja, na choroby reumatyczne – św. Wawrzy-
niec, na choroby skóry – św. Jerzy, na choroby wewnętrz-
ne – św. Erazm, kaszel – św. Kwintyn, rak – św. Peregryn, 
bóle głowy – św. Anastazja i Otylia, bóle serca – św. Teresa 
z Avilla, na zatrucia pokarmowe – Jan Ewangelista, choro-

Zofia Szymanowiczowa
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KOSzMArnA nOC – PIErWSzE SPOtKAnIE
Rano 7 września 1939 r. organizujemy pomoc dla pogorzel-
ców. Nikt z nas nie widział jeszcze Niemców, ale wiemy już 
co zrobili w tych paru godzinach. Skończyły się złudzenia, to 
jest prawdziwa, okrutna wojna. Biorę dwa wiadra by przynieść 
trochę wody. Do gminnej studni przy drodze jest około 100 m. 
Wracając z dwoma napełnionymi do połowy wiadrami widzę 
niemieckiego żołnierza na karym koniu, a za nim wjeżdżają-
cy na podwórze motocykl z przyczepą z trzema żołnierzami. 
Przyśpieszam kroku. Oficer w szarozielonym,  eleganckim 
mundurze ma hełm na głowie, a przy pasie przypięty pistolet 
po lewej stronie – odwrotnie jak nasi żołnierze. Cała czwórka 
ma czyste wyprasowane mundury. Twarze wojaków są czer-
stwe opalone, dokładnie wygolone. Czuć nawet zapach wody 
kolońskiej. Trójka z motocykla szybko go opuszcza, żołnierze 
poprawiają hełmy, obciągają pas munduru. Szybkim krokiem, 
z karabinami w ręku udają się za stodołę. Oglądają ogród za-
budowę, wchodzą do stodoły, komórek, obory, podręcznej szo-
py. Idę do ogrodu, niby po jabłko przyglądam się co oni tam 
robią; obmierzali boisko, jego wysokość, sprawdzali klepisko.

Oglądali jeszcze sąsiek i zadaszenie. Wychodząc ze stodo-
ły znowu otrzepują mundury, idą w stronę domu. Zaglądają do 
sieni, uchylają drzwi do mieszkań, ale do środka nie wchodzą. 
Za chwilę jeden z żołnierzy składa meldunek oficerowi siedzą-
cemu na koniu. Chwilę jeszcze rozmawiają, po czym oficer 
próbuje coś powiedzieć do mamusi, ale tego twardego, skrze-
czącego języka nikt z nas nie rozumie.

Motocykliści wsiadają do swojego pojazdu machając ręką 
żegnają gospodarzy i odjeżdżają. Z ciekawością przypatrywałem 
się ich zachowaniu. Spieszyli się, ale siedzący na koniu oficer ze-
skoczył z niego i doszedł do mnie i wskazał na opróżnione z wo-
dy wiadro i na swojego konia. Na koniec uśmiechnięty wsunął 

Władysław Kłóś (Częstochowa)

Kolanów 1939 r.  cz.2

mi w rękę starannie opakowaną czekoladę. Z ruchu rąk domy-
śliłem się że mam tym podarkiem podzielić się z małą Elżunią. 

Przez chwilę patrzyłem za odjeżdżającym i mimowoli wró-
cił mi w pamięci obraz polskich ułanów. Oglądałem ich nie-
pełna rok temu w czasie parady wojskowej urządzonej w bo-
cheńskich koszarach z okazji Święta Niepodległości w dniu 11 
listopada 1938 r. Byłem tam z tatusiem. Ułani w dobrze skro-
jonych mundurach o nietypowym kolorze zieleni, w usztyw-
nionych rogatywkach; w zgrabnych oficerkach z ostrogami, 
szablami przy boku prezentowali się wspaniale.

Zapamiętałem sprawnościowe pokazy naszych żołnierzy: 
skoki na koniu przez płotki, rowy z wodą, przeszkody poziome 
– szlabany. Podziwiałem „slalomowe” biegi na koniach mię-
dzy wbitymi do ziemi brzozowymi witkami, na których powie-
wały biało-czerwone proporczyki. Ścinanie tych chorągiewek 
w pełnym biegu, szablą raz z lewej raz z prawej strony toru 
– to było piękne widowisko. Takich ułanów i takich kasztanów 
nie ma chyba nikt na świecie – pomyślałem. Przy polskich 
ułanach ten oficer nie miał szans wygrać żadnej konkurencji: 
sportowej, sprawnościowej, przegrałby również gdyby były 
pokazy mody i elegancji. Przykro, że to tylko wspomnienia.

WyPęDzEnI I OSKArżEnI
Po odjeździe Niemców kontynuujemy porządki w piwnicy. 
Po chwili mamusia woła najbliższych i pokazuje, że zginęły 
drogocenne przedmioty; złote obrączki ślubne, złoty zegarek 
z bransoletką, kieszonkowa srebrna Doxa tatusia, złoty na-
szyjnik, które mamusia włożyła zawinięte w kawałek płótna 
w pośpiechu za słoik. Złodziej, który tu był, sądząc po śladach 
gumowego obuwia, nie był wojskowym. To był cywil – miej-
scowy specjalista. Żal straty, te przedmioty mogły się przydać 
na zbycie w przyszłości bo niewiadomo co nas czeka.

by kręgosłupa – św. Genuna, choroby nerek – św. Florentyn, 
oparzenia – św. Barbara.

Na zakończenie dedykuję czytelnikom i wszystkim pacjen-
tom kojącą nerwy dedykację, z moim dopiskiem „cito” czyli 
„zrealizować natychmiast”:

Weź trzy uncje spokoju
Zebranego z powierzchni stawu,
Dodaj haust powietrza pachnącego sianem,
Dorzuć grudkę żywicy z pnia sosny nad potokiem
Kroplę brzozowego soku,
Uncję gwiezdnego pyłu spod kół Wielkiego Wozu,
Zmieszaj w moździerzu…
Z porannym pianiem koguta,
Z kumkaniem żab o zmierzchu,
Z dymem bukowych polan,
I spojrzeniem psa…
Zażyj o wschodzie słońca
Tak, aby nikt ni wiedział

Pogrzeb pani Zofii Szymanowiczowej.

I popij wodą ze źródła
Wtedy opadnie bielmo z oczu
Zobaczysz …świat. 
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To pierwsze spotkanie z wrogiem trochę nas uspokoiło, 
ale niedługo zobaczyliśmy jak złudne były nasze nadzieje. Od 
momentu odjazdu oficera na koniu i motocykla minęło może 
pół godziny. Słyszymy z oddali jakieś krzyki, płacz i lament 
i okrzyki: Raus, schnell. Niemcy w liczbie około trzydziestu 
żołnierzy z karabinami w rękach wypędzają z domów miesz-
kańców. Z hałasem otwierają drzwi domów i stodół, a nawet 
ustępów. Niektórzy z żołnierzy wrzeszczą i przeklinają po pol-
sku. Mieszkańcy spędzeni zostali w okolicę zabudowań pana 
Gaika. Trzeba się spieszyć, kto się będzie ociągał to jest na 
niego sposób. Kijem, karabinem, kopniakiem czy ordynarnym 
pchnięciem pokazują co chwila, do czego są zdolni. Nie zwa-
żają czy to dziecko, starzec czy kaleka.

 Poganiani, prawie biegiem, wpadamy na obejście pana 
Gaika. Są tam dorośli i dzieci. To nasi sąsiedzi a także nie-
znane  osoby,  być może  uciekinierzy. Wokół  naszej  grupy 
biegają uzbrojeni, wymieniają między sobą jakieś polecenia. 
Dołączają do grupy następne osoby. Dzieci skulone zapłakane 
trzymają się mocno swoich matek, a nawet obcych nieznanych 
osób. W tym chaosie łatwo się zagubić – starsi szukają swojej 
dziatwy – a dzieci rodziców.

nASz OBrOŃCA
Niemcy  ustawiają  10-15  letnich  chłopców w pojedynczy 
szereg. Rodzice  i opiekunowie  tych nieszczęśników mogą 
stać tylko na początku i końcu szeregu. Pozostali – z boku. 
My, dzieci z których ten szereg powstaje nie zdajemy sobie 
początkowo  sprawy,  co  nas  czeka.  Od  nieznanych  praw-
dopodobnie  ze  Śląska  pochodzących  uciekinierów  znają-
cych  język  niemiecki  szeptem  dochodzą  do  naszych  ro-
dziców, opiekunów straszne  informację,  że  ci malcy będą 
rozstrzelani  za  to,  że  wycięli  jakieś  wierzby  i zagrodzili 
cały gościniec, z którego teraz wojsko nie może korzystać.  
 Na tę wiadomość wybucha ogromny krzyk, płacz, błagania. 
Przecież to jest niemożliwe, żeby niewinni, dzieciaki miały zgi-
nąć w taki sposób w pierwszych godzinach wojny. Rozpacz opa-
nowała wszystkich. Burzy się ustawiony szereg. Dzieci biegną 
do rodziców. Nie pomaga straszenie pistoletem czy karabinem..  
 Drużyna rosłych i silnych oprawców nie może poradzić. Nie 
udaje się próby zmuszenia ofiar do klęczenia. Niemcy nara-
dzają się, ktoś biegnie do dowódcy, zapewne po wytyczne jak 
dalej postępować. 

Patrzę przed siebie i widzę, że nasz sąsiad, właściciel są-
siedniej  posesji  prawie 70-letni  pan Stanisław Struzik nie 
odstępuje dowódcy ani na krok, choć ten wyraźnie go unika, 
odpycha go brutalnie. W ręku  trzyma pistolet. Przywołuje 
do pomocy żołnierzy, a pan Struzik cały czas coś do ofice-
ra mówi, pokazuje na nas i na gościniec. Ale oficer przesta-
je odpychać natręta, zadaje mu pytania. Idą razem w stronę 
gościńca. Marian Mucha kaleka z niedowładem ręki  i nogi 
stojący koło mnie mówi: te wierzby to ścięło nasze wojsko. 
Patrzę więc na gościniec, gdzie zmierza oficer z panem Stru-
zikiem i oczom nie wierzę. Długi rząd 20 potężnych wierzb, 
które rosły wzdłuż rowu przy gościńcu nie istnieje. Zostały 
po nich tylko sterczące nad ziemią pniaki; same drzewa, które 
jeszcze wczoraj chroniły uciekających przed gorącymi pro-
mieniami słońca jak i grube konary i gałęzie leżą w bezładzie 
na ok. 40 metrowym odcinku gościńca, jest on praktycznie nie 
przejezdny.

Ta nachalność pana Struzika przynosi jednak jakiś efekt. 
Z daleka nie wiem o co chodzi, ale pan Struzik oddala się od 
oficera, biegnie w stronę swojego domu, a nikt go nie goni. 
Po chwili wraca z jakąś torbą, wyciąga z niej jakieś papiery, 
może koperty i pokazuje oficerowi. Wszyscy z zaciekawie-
niem obserwują z oddali tę scenę. Oficer z zainteresowaniem 
ogląda, to co mu pokazuje pan Struzik, wreszcie coś przyci-
ska do swojej piersi. Domyślamy się, że może to jest jakaś 
fotografia. Niemiec podaje rękę Struzikowi i wydaje rozkazy 
stojącym obok żołnierzom, którzy podbiegają w naszą stronę 
i każą wszystkim się rozejść. Uradowani rozbiegamy się do 
naszych domów. Całe to zgromadzenie trwało 1, 5 godziny.

Po tym wielkim przeżyciu i szczęśliwym finale wszyscy 
byli bardzo ciekawi, co się wydarzyło, że zostaliśmy tak szyb-
ko i łatwo uwolnieni. Moja mamusia postanowiła wszystko 
zbadać. Pan Struzik wszystko jej opowiedział. Oto jego rela-
cja: Próbowałem przekonać oficera, że takie dzieci, nie miały 
ani siły, ani odpowiedniego sprzętu, by wycinać wierzby, ale 
oficer nie dał się przekonać. Mówię więc do niego. Przeżyłem 
wiele, w czasie I wojny światowej służyłem w armii Austro-
Węgier. Było tam również dużo Niemców. Z wieloma z nich 
się zaprzyjaźniłem i stąd znam wasz język. Wymieniłem kilka 
miejscowości, w których stoczyliśmy bitwy. Mam dużo zdjęć 
z tego okresu. Może na którymś z nich jest też pański ojciec. 
W tym momencie spostrzegłem, że zainteresowałem Niemca. 
Przerwał mi i kazał przynieść zdjęcia. Skwapliwie to zrobiłem, 
a on na jednym ze zdjęć poznał swojego ojca. Widać było, że 
się wzruszył. Zaczął jeszcze raz przeglądać zdjęcia i znalazł 
jeszcze jedno. Przycisnął je do piersi i prosił bym mu je dał. 
Oczywiście mu dałem. Był bardzo zadowolony i wyraźnie 
wzruszony i pewnie dlatego odstąpił od swojego pierwotnego 
zamiaru, który mógł mieć tragicznym finał.

Nikt z obserwujących ostatnie chwile przed odwołaniem 
egzekucji nie wątpił, że to rozwaga, zdecydowanie, mądrość 
i upór pana Struzika uratowała wielu od niechybnej śmierci. 
Okazał się prawdziwym bohaterem. Ryzykował przecież wła-
snym życiem. Dumni mogą być ze swojego dziadka panowie 
Kronenbergowie i ich siostra, którzy mieszkają w nowych do-
mach na posesji pana Struzika między ulicami Czerwieniec 
i Brodzińskiego. Matka państwa Kronenbergów Stanisława 
była jedyną córką państwa Struzików.

POSłOWIE
Opisałem okoliczności i zdarzenia, których byłem świadkiem 
i uczestnikiem, a które miały miejsce w sąsiedztwie mojego 
rodzinnego domu (ul. Czerwieniec 9). Miałem wtedy niespeł-
na 9 lat. Odtworzyłem te zdarzenia z pamięci, a takie wyjątko-
we, niecodzienne pamięta się długo. Od tamtych tragicznych 
chwil, minęło ponad 70 lat. Wielu świadków zmieniło w tym 
czasie swoje adresy i nie mogę do nich dotrzeć. Może ktoś 
niedowierzać, że tak było jak to opisałem. Mówi się przecież, 
że papier wszystko przyjmie. Byłbym bardzo wdzięczy, gdyby 
ktoś, kto pamięta jeszcze te wydarzenia zechciał je potwier-
dzić. Może pamiętają te wydarzenia moi sąsiedzi: Kazimierz 
Gaik, Eugeniusz Kawalec, Jan Kawalec, Julian Dębosz, Zbi-
gniew Cempa, Fryderyk Nowak, NN Kępa, NN Karteczka, 
NN Wójtowicz, NN Sroka, NN Kociołek, NN Kamionka, Sta-
nisława Szewczyk zd. Bacik.

Koniec
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155 lat temu 7 maja 1857 roku urodził się w Bochni Stanisław 
Barabasz. Tutaj spędził dzieciństwo. Z okresu tego zapamię-
tał nad Uzbornią wielką łunę pożaru Wiśnicza w lipcu 1863 
roku. Wspomniał także w pamiętnikach, że matka udzielała 
pomocy uwięzionym w kamienicy obok kościoła św. Mikoła-
ja powstańcom pomocy i często zabierała go na te spotkania. 
 Studia w zakresie architektury odbył w Wiedniu. Był tam 
przez pewien czas więziony jako podejrzany o działalność pa-
triotyczną. Od 1901 r. przez 21 lat był kierownikiem założo-
nej przez niego Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem, 
w której wprowadzał podhalańskie motywy zdobnicze w me-
blarstwie. W 1907 r. wspólnie z Mieczysławem Karłowiczem 
i Mariuszem Zaruskim założył drugi w Polsce klub narciarski 
„Zakopiański Oddział Narciarzy Towarzystwa Tatrzańskiego” 
i został pierwszym jego prezesem (do 1910 r.). Słusznie więc 
uważa go Mariusz Zaruski za pioniera narciarstwa w Polsce. 
Przyczynił się walnie do powstania Tatrzańskiego Ochotnicze-
go Pogotowia Ratunkowego (TOPR) w 1909 r. 

Był człowiekiem wszechstronnie uzdolnionym, o wielu 
pasjach i zainteresowaniach (architektura, narciarstwo, me-
blarstwo, malarstwo, działalność pedagogiczna). Był także za-
palonym myśliwym i opublikował wiele artykułów o tematyce 
łowieckiej.1

Na początku lat 90-tych Stowarzyszenie Bochniaków i Miło-
śników Ziemi Bocheńskiej doprowadziło do nadania jednej z bo-
cheńskich ulic imienia Stanisława Barabasza. Niestety nazwisko 

Stanisław Barabasz (W 155 rocznicę urodzin)

Niedźwiedź w Tatrach
Barabasz kojarzyło się niektórym mieszkańcom tej ulicy z bi-
blijnym Barabaszem. Wobec protestów Rada Miejska w Bochni 
potulnie zmieniła po roku jej nazwę na ulicę Leśną. Nie ma 
więc obecnie w Bochni śladu upamiętniającego tę wybitną i tak 
zasłużoną dla polskich Tatr postać, związaną także z Bochnią.

W latach 1915/1916 Stanisław Barabasz opublikował 
w „Łowcu” miesięczniku Związku Łowieckiego obszerny arty-
kuł „Polowanie na niedźwiedzie w Tatrach”. W związku z pro-
jektem utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego pod ko-
niec lat 20-tych XX wieku i przewidzianą w nim ochronę niedź-
wiedzia redakcja „Wierchów” rocznika Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego zwróciła się w 1928 r. do Stanisława Barabasza 
o uzupełnienie i uaktualnienie tamtego artykułu, a następnie 
zamieściła go pod tytułem „Niedźwiedź w Tatrach” w rocz-
niku VII PTT wydanym w 1929 roku w drukarni Gebethnera 
i Wolffa w Krakowie. Idea utworzenia Tatrzańskiego Parku 
Narodowego zrodziła się w łonie Towarzystwa Tatrzańskiego 
w 1889 r., które 2 lata później opracowało szczegółowy jego 
statut. Po I wojnie światowej powracano często do tej idei, 
ale dopiero ustawa o ochronie przyrody z 1934 r. dała prawne 
podstawy do tworzenia Parku. W latach 1934-1938 Państwo 
Polskie wykupiło ogromne obszary tatrzańskie z rąk rodziny 
Uznańskich, od Fundacji Kórnickiej i dobra jaworzyńskie. 
W 1939 r. powstał Park Przyrody w Tatrach, a Park Narodowy 
o pow. 10 741 ha w 1947 r. Tatrzański Park Narodowy w obec-
nym kształcie powstał dopiero w 1954 r. obejmując powierzch-
nię 21 164 ha. Zamieszczamy poniżej kilka fragmentów tego 
29-stronicowego artykułu.            (SK)

* * * 

nIEDźWIEDź W KrAjOBrAzIE tAtrzAŃSKIM
Niedźwiedź,  kozica,  świstak  i orzeł  są  tak  ściśle  złączone 
z pojęciem Tatr, że stanowią wraz z owcami, juhasem, brzę-
czeniem dzwonków i bekiem owiec, dopełnienie krajobrazu 
tatrzańskiego, bez czego byłby on niezupełny.

Wycieczki odbywane dawniej w góry w towarzystwie gó-
rali, nęciły nie tylko dlatego, żeby wspiąć się na jakiś szczyt 
w rekordowym czasie, nieznaną jeszcze drogą, bez względu 
na to czy widok z niego wart wysiłku, ale także dlatego, że 
spędzało się dzień w beztroskim spokoju, miało się sposob-
ność obcowania bezpośrednio z przyrodą, że wypatrywało się 
po turniach i upłazkach kozic, nasłuchiwało gwizdu świstaka, 
którego trudno było wypatrzeć.

Nagły wykrzyk górala: Wicie panie oreł  zelektryzował 
wszystkich, chwytano za lornetki, podziwiano jak ten królew-
ski ptak zataczał majestatycznie koła, nastawiając skrzydła 
pod wiatr i pławił się w słońcu, aż znikł gdzieś za turniami.

Wtem szmer spadających z góry kamyków zwrócił uwagę. 
Kto je mógł strącić? Bystre oko górala pierwsze dojrzało: Hań 
na upłazku, pod tą turnicką wicie kozy! Dwoje, troje, o pięcio-
ro, zje dy widno jak idom w góre.

Potem  na  odmianę  przyszła mgła,  potem  deszcz,  zno-
wu słońce, wspaniała tęcza cudnym łukiem ożywiła pejzaż, 
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wreszcie nocleg przy ognisku, gdzieś w kosówce lub szałasie, 
przypominanie wrażeń dnia ubiegłego, opowiadanie górali 
o swoich przeżyciach, wszystko składało się na piękną całość, 
którą się niełatwo zapomina.

 Znając Tatry od lat kilkudziesięciu interesowałem się jako 
myśliwy ich fauną – wypytywałem przewodników, o stosunki 
łowieckie w górach. Ku temu nadawały się wybornie długie 
godziny  spędzone nieraz bezsennie przy ognisku, podczas 
noclegów w kosówce lub w lesie. Wtedy góralom rozwiązy-
wał się język.

W tych hotelach różnie bywało, czasem spało się i pod para-
solem, a gdy przyszła nagła ulewa, to trzeba było nieraz w no-
cy uciekać i szukać schronienia pod jakim starym smreczkiem, 
którego grube i gęste gałęzie, rosnąc prawie do ziemi, nie do-
puszczały deszczu. Różnych opowiadań nasłuchałem się wte-
dy. Niejeden chełpliwy gaduła o bujnej wyobraźni, łgał jak na-
jęty, drugi małomówny nie chciał opowiadać o swoich wypra-
wach, pomimo zapewnień o mojej dyskrecji. Od takiego wia-
domości były najcenniejsze. Te same wydarzenia słyszałem od 
różnych strzelców, w różny opowiadane sposób. Od naocznych 
świadków lub też uczestników słyszane notowałem skrzętnie.

Pamiętam raz, podczas takiego noclegu na jakiejś przełę-
czy w orawskich górach, gdy znużony, słuchałem opowiadań 
przewodnika, zacząłem drzemać przy dogasającym ognisku, 
wszczął się nagle pod nami w dolinie piekielny hałas, brzęk 
dzwonków, ryk bydła, beczenie owiec i gwałtowne ujadanie 
psów, a w to wszystko buchnął strzał. Zerwałem się, pytając 
co to takiego. Zje widno niedźwiedź wpod do kosaru. Za chwi-
lę padł znowu strzał w drugiej dolinie, a potem i w dalszej. To 
juhasi strzegom od niedźwiedzia...

Z pierwszym widomym śladem niedźwiedzia spotkałem 
się w Tomanowej, przyszedłem bowiem nazajutrz po jego wi-
zycie... W biały dzień wpadł między pasące się bydło, skoczył 
na rosłą jałówkę z tyłu i wbił jej pazury w boki. Juhasi z bacą 
wczas spostrzegli co się dzieje, przybiegli z krzykiem, wywija-
jąc ciupagami i płonącymi „sajtami”, psy się rzuciły, ujadając 
wściekle i odbito szczęśliwie jałówkę. Ale nie rod ją puścił mó-
wili. Jałówka miała rany na żebrach i formalnie wzgórki zsia-
dłej krwi i ropy cieknącej po skórze. Po św. Jakubie niedźwiedź 
poczyna bić bydło i owce po halach, mawiają górale. Jeden 
stary niedźwiedź, widocznie systematyk, urządzał to w pew-

nym porządku. Gdy zabił w Cichej, to później w Kamienistej, 
następnie w Pysznej, potem w Jarząbczej.  I tak było przez 
kilka lat. Później to ustało, widocznie zginął gdzieś od kuli.

KIEDy nAjłAtWIEj
SPOtKAć MOżnA nIEDźWIEDzIA
Marzeniem moim było od lat, zobaczyć niedźwiedzia w gó-
rach, robiłem kilkudniowe wyprawy ze znanym niedźwiedzia-
rzem w miejsca gdzie ma on swoje zwykłe przechody, oglą-
dałem pobojowiska, lecz nie było mi dane spotkać się z nim. 
Kiebyście panie przijehali wte, kie śnieg przikurzi wirchy, to 
byście się śnim ześli. Ale wtedy nie miałem czasu.

Późną jesienią, gdy śnieg w górach pokryje szczyty i zbo-
cza trawiaste powyżej górnej granicy lasów, gdzie rosną gęsto 
bruśnice, które niedźwiedź namiętnie lubi, schodzi on na zręby 
i do dolin, gdzie znajduje się jeszcze nie zebrany, bo niedoj-
rzały owies, który mu wtedy za pożywienie służy i pożądaną 
odmianę w jego spisie potraw stanowi.

Owies i jęczmień na nowych zrębach rośnie bardzo bujnie 
i dosięga nieraz wysokości człowieka, zaś na polanach mają-
cych mało słońca, bardzo późno lub też wcale nie dojrzewa 

i często się zdarza, zwłaszcza w mokry rok, że 
zanim dojrzeje, śnieg go przysypie. Jest to pora, 
kiedy niedźwiedzia łatwo wytropić. Zwiedziaw-
szy  się  bowiem  o takim  niezebranym  owsie 
odwiedza go regularnie z całą rodziną w nocy 
i straszne w nim czyni spustoszenia. Siada bo-
wiem na zadzie, zgarnia przednimi łapami tyle 
owsa  do  paszczy,  ile  obejmie,  ogryza  ziarno 
i dalej się posuwa. Po takiej wizycie niedźwie-
dziej o zbiorze nie ma co myśleć....Ludność pil-
nuje całymi nocami swych plonów, paląc ognie, 
strzelając i krzycząc dla odstraszenia zwierza...

O tym,  że  w bezpośredniej  bliskości  Za-
kopanego przechodzą corocznie niedźwiedzie 
mało wiedzą goście zakopiańscy. Dzieje się to 
zazwyczaj późną  jesienią  lub na wiosnę, gdy 
jeszcze  śniegi  leżą. W pierwszym przypadku 
idą do gawry, w drugim już ją opuściły i chodzą 
szukając trawy. U nas gawrują w dolinie Rozto-

ki pod Wołoszynem......W jednym ze żlebów Wołoszyna nad 
domem dróżnika, znaleziono z wiosną 1913 r. idąc za starym 
tropem niedźwiedzia, jego leżysko. Było ono na skałce, z któ-
rej zwieszała się kosodrzewina, wyścielona gałęziami i nawet 
całymi smreczkami. Po odkopaniu śniegu znalazły się i kudły 
niedźwiedzie...a wokoło było wiele wyłamanych świerków, 
grubości ramienia, poskładanych na kupę. 

W lasach stanowiących własność Siedmiu Gmin, na gra-
nicy Orawy,  istniał serwitut zwany „wiliją”, polegający na 
tym, że każdy chłop należący do gminy, mógł w ostatni pią-
tek poprzedzający dzień wigilii Bożego Narodzenia, wywieźć 
furę suchych gałęzi z lasu, za opłatą 20 centów dla leśniczego. 
Jan Gruszka Cudzios z Dzianisza wybrał się kilka dni przed-
tem, aby sobie zawczasu przygotować materiał do wywozu na 
trzydniówkę w chochołowskim rewirze. Zbierając i obcinając 
suche gałęzie, wylazł na ogromnego wykrota powalonego 
przez wiatr halny, którego korzenie wysoko w górę stercza-
ły, tworząc jakby ścianę wyrwaną z ziemi. Pod tym wykrotem 
leżały młode smreczki równo, jakby poukładane. Przybiegł 
ku niemu pies jednego z towarzyszy, którzy opodal zbierali 
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gałęzie, węszył ku wykrotowi, kręcił głową na boki i psikał. 
Gruszka myślał,  że  chłopcy nasypali  psu do nosa popiołu 
z fajki, jak to nieraz z figlów robią. Ale pies pchał się pod wy-
krot i zaczął ujadać. Wtem wykrot zadrżał pod nogami Grusz-
ki, odezwał się gruby pomruk, smreczki się rozleciały, spod 
wykrota wyjechał pomału ogromny niedźwiedź i oganiając się 
psu pobiegł w las, aż mu się baranica na garbie trzęsła. Chłop 
tak się przestraszył, że zaniemówił, uciekł z towarzyszami do 
szałasu na Siwej, gdzie dopiero po dwóch godzinach odzy-
skał mowę. A wódki nie mieli na leczenie. Na niedźwiedzia 
tego polowali witowianie bezskutecznie ze dwa tygodnie. Za 
każdym razem uszedł szczęśliwie i obległ niedaleko. Aż raz 
srodze przyciśnięty nie mając gdzie uciec, zjechał ze stromego 
stoku do gołoledzi na węgierską stronę, gdzie już więcej go 
nie śledzono.

nIEDźWIEDzIA KuCHnIA
Pożywienie niedźwiedzia zależne jest od pory roku. Z wio-
sną po wyjściu z gawry, w której nie śpi, jak ogólnie mówią, 
lecz drzemie, schodzi do potoku pić, potem szuka trawy, którą 
w tym czasie, gdy jeszcze na górach śniegi leżą, znajduje je-
dynie koło szałasów, rosnącą na nawozie wytajałą wśród śnie-
gów. Wtedy jest bardzo chudy i słaby, bo wyniszczony długim 
postem. Chodzi daleko, szukając pożywienia, włóczy się po 
górach, czasem uda mu się sarnę lub łanię zabić, nie gardzi na-
wet padliną, byle tylko się pożywić. Z nastaniem traw i jagód 
poprawia się jego kuchnia. Tak jak i inna zwierzyna w tej po-
rze, zjada grzyby, poziomki, maliny, jarzębinę, później owies, 
a przede wszystkim borówki i bruśnice. Wtedy często go spo-
tkać można na zrębach. Ulubionym przysmakiem niedźwie-
dzia są mrówki, które skrzętnie wyszukuje, przewracając leżą-
ce kamienie i rozdzierając spróchniałe pnie na zrębach. Ślady 
tej roboty nieraz widziałem i słyszałem trzeszczenie rozłupy-
wanych pni.

OKO W OKO z nIEDźWIEDzIEM
Gospodyni schroniska w Roztoce szła raz ku Pięciu Stawom. 
Niedaleko Siklawy, zeszła z drogi. Zbierając maliny natknę-
ła się na leżącego niedźwiedzia. Nie wiadomo kto był więcej 
przestraszony, bo oboje uciekali co sił w przeciwnych kierun-
kach. Na Zazadniej dwoje dzieci z leśniarki, zbierając na „Jant-
ku” na zrębie maliny, widziały opodal w maliniakach chłopa 
w ciemnej cusze, tylko dziwno im było, że „cupkał” na rękach; 
dopiero gdy ujrzały obok małego tak samo ubranego, domy-
śliły się, że  to niedźwiedź  i uciekły wystraszone do domu.

Nadleśniczy O. będąc w październiku na Czubie, spostrzegł 
niedaleko siedzącego na jarzębinie niedźwiadka. Gdy namyśla 
się czy strzelać, stara, której na razie nie spostrzegł, widocz-
nie go poczuła, podbiegła pod drzewo, spędziła niedźwiadka 
i uciekła z nim w las. Z końcem maja 1928 r. młody chłopak 
zastępujący Bigosa, dzierżawcę schroniska przy Pięciu Sta-
wach zobaczył  turystę idącego ze Świstówki ku szałasowi. 
Rozpalił co rychlej ogień, aby miał gotową herbatę, gdy gość 
nadejdzie, wyszedł przed szałas, aby go powitać i skamieniał 
z przerażenia na widok stojącego przed szałasem niedźwiedzia. 

Maciej Sieczka Kulawy wypatrzył  raz do dnia,  jeszcze 
o zmroku, pasącego się w źlebie niedźwiedzia. Przy podkra-
daniu się wybrał sobie nad tym żlebem turniczkę, za którą za-
mierzał się schować, aby obserwować zbliżającego się ku niej 
zwierza. Tymczasem, gdy już był niedaleko, turnicka ruszyła 

się i hipka z drugim niedźwiedziem w huścioki zanim Maciek 
zorientował się, że to nie skała, tylko ogromny niedźwiedź. 

W dobrach poronińskich leśniczy Pawlica, który zasiał na 
polanie w lesie owies, zauważył, że go ktoś kradnie. Poszedł 
więc w nocy, aby złodzieja na gorącym uczynku przyłapać. 
I rzeczywiście dostrzegł górala w ciemnej cusze, jak schylo-
ny zbierał owiec, jakby do płachty. Podkradł się chyłkiem ku 
niemu, aby go przeciągnąć toporzyskiem po krzyżach, lecz ten 
widocznie poczuł wiatrem człowieka i mruknąwszy ze strachu, 
uciekł w jedną stronę, a Pawlica w drugą, dziękując Bogu, że 
nie uderzył ciupagą niedźwiedzia.

Tenże leśnik wybrał się do lasu na cechowanie drzewa. 
Znacząc drzewo przeznaczone na wyrąb, zbliżył się do upa-
trzonego grubego smreka  i ...  skamieniał z podniesioną do 
góry ciupagą na widok niedźwiedzia, który dźwignął się mru-
cząc, utkwił w niego małe ślepia – i stali tak chwilę naprze-
ciw siebie, poczym niedźwiedź pierwszy powoli się oddalił. 
Niedźwiedź spał pod drzewem, zapewne dobrze najedzony 
i gdyby nie zupełna nieruchomość przerażonego leśniczego, 
może byłby go poturbował za przerwanie spoczynku.

W 1910 szliśmy graniami w stronę Wodogrzmotów ścieżką 
udeptaną przez zwierzynę. Po drodze spotkaliśmy kilkakrotnie 
pomioty niedźwiedzie, a naokoło dużego płaskiego kamienia, 
na którym widocznie on nieraz odbywał siestę popołudniową 
kompletny wychodek niedźwiedzi. Leśniczy Sitarz opowia-
dał, że przed trzema tygodniami widział powyżej tego miejsca 
niedźwiedzia na skale objadającego bruśnice, które rosły nad 
przepaścią, także, że musiał się on dobrze pazurami trzymać, 
aby nie spaść. W trakcie opowiadania, jakby na potwierdze-
nie tych słów, zawołał nagle półgłosem: panie, niedźwiedź! 
I wskazał przed siebie. Dojrzałem go i ja, jak się pasł na ja-
godach, kręcąc się w prawo i lewo. Poleciłem leśnemu by po-
został w miejscu i obserwował go, ja zaś począłem go pod-
chodzić. Było  to  trudne, gdyż wiatr był niezbyt korzystny, 
a zbocze kamieniste zawalone gałęziami i wykrotami, obejść 
go z innej strony niepodobna było. Doszedłem do miejsca, 
gdzie jak mi się wydawało powinien się znajdować wlazłem 
w gniazdo jarząbków, które z głośnym furknięciem rozlecia-
ły się na wszystkie strony. Niedźwiedź musiał mnie usłyszeć, 
gdyż – jak mówił leśny – podniósł się wsparłszy łapy na wy-
krocie, nadsłuchiwał przekrzywiając głowę jak wyżeł, następ-
nie pasł się i drugi raz ten manewr powtórzył, poczym skoczył 
i uciekł w dół do Roztoki po przepaścistych turniach i tarasach.

złOŚlIWA nIEDźWIEDzICA
Szczególną złośliwością odznaczyła się niedźwiedzica chodzą-
ca z dwojgiem młodych w roku 1927. W lesie między Rzepi-
skami a Kurgowem na Spiszu napadła 14 sierpnia dziewczynę 
z Czarnej Góry Stefanię Remias, zbiegającą grzyby i zabiła 
ją. Niedaleko będący pasterze słyszeli jakiś pisk, ale dopie-
ro po południu przechodząca tamtędy kobieta znalazła zabitą 
dziewczynę, która miała zdartą z głowy skórę z włosami, oko 
wyrwane i uda poszarpane. Koszyczek z grzybami leżał o kil-
kadziesiąt kroków dalej. Kilkanaście dni później w Solisku 
nad Jurgowem, napadła ta niedźwiedzica syna leśnego Bigosa 
z Jurgowa, podrapała go, podarła kabat, nad którym się chwilę 
zabawiła, o tyle, że chłopiec, mógł się wydrapać na smreka. 
Ta sama niedźwiedzica pokazała się na Ostruni, gdzie dwaj 
chłopcy paśli owce. Chcieli odpędzić dwa młode niedźwiadki 
kręcące się między owcami. Wpadła stara i pobiła ich łapami, 
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jednego na śmierć rozbiwszy mu czaszkę, drugiego straszliwie 
podrapała. Zaraz po tym wypadku zrobili na nią polowanie 
i zabili ją koło Zdżaru. Ważyła 120 kg, zęby miała starte. 

SPOSOBy POlOWAnIA nA nIEDźWIEDzIE
Za dawniejszych właścicieli Zakopanego Eichborna2  i Pilt-
za, zarząd dóbr urządzał często polowania na niedźwiedzie 
w październiku. Raz polowano koło Rusinowej Jaworzyny na 
starego niedźwiedzia, który wyszedł na kilka kroków na nie 
myśliwego, komiwojażera z Wiednia. Ten wystrzelił, nie mie-
rząc i trafił w czoło. Był to jeden z największych niedźwiedzi 
jakiego w Tatrach zabito. Później polowali na niedźwiedzia, 
do którego strzelali Henryk Sienkiewicz i Tadeusz hr. Dziedu-
szycki. Strzelony w płuca niedźwiedź przeszedł na Hurkotne, 
potem przez Białkę do Jaworzyny i przepadł…

Sposób, w jaki górale polują na niedźwiedzia, jest bardzo pro-
sty. W jesieni, gdy bruśnice dojrzeją, wypatrują do dnia i przed 
wieczorem w dobrze im znanych miejscach z przeciwległego 
zbocza góry, cy się ka niedźwiedź nie pasie. Biorąc pod uwagę 
wiatr, podkradają się, o ile się da najbliżej, nieraz na kilka kro-
ków pod zwierza, który ma słaby wzrok, a za to wyborny wiatr.

– Cym go blizy podkradnies, to ci je pewniejsy, Tyn ci już 
nie uciece precki. Tradycyjnie nabijali po dwie mniejsze kule 
owinięte szmatą do lufy, jak to robił Sabała, a strzelali zwykle 
z obu luf naraz. Dzisiaj już mają lankastrówki i manlichery. 

Na Orawie  i Liptowie więcej  niedźwiedzi  się  spotyka, 
jednak mniej ich tam strzelają. Słowacy nie mają tego sprytu, 
ani takiej żyłki myśliwskiej, jak nasi górale, którzy są odważ-
niejsi i chciwi na zwierzynę. Chciwość jest wybitną ich cechą. 
Jednak, gdy idą razem na kozy, dzielą się zawsze zdobyczą 
na równi, czy który zabił, czy nie. To ich wspólna zdobycz, 
poszli razem, więc każdemu z nich jego część przypada. Je-
żeli który z nich ukryje co przed towarzyszami, uważają go za 
niehonorowego strzelca – taki już więcej nic nie zabije, dopó-
ki towarzyszy nie przejedna. Wojtkowi z Pająkówki Sabała do 
końca życia nie mógł zapomnieć, że będąc z nim nie przyznał 
się, że zabił niedźwiedzia. Sabała, który zabił podobno dzie-
więć niedźwiedzi, przed laty sam podobną sztuczkę urządził, 
gdy polowali urzędnicy zarządu dóbr zakopiańskich wspólnie 
z Węgrami. Zabił on wtedy niedźwiedzia na węgierskiej stro-
nie, nie przyznał się jednak do tego Węgrom, powiedział, że 
uciekł i wspólnie z naszymi góralami spuścił go po śniegu na 
polską stronę; ale niestety śnieg zdradził tajemnicę i od tego 
czasu Węgrzy nie chcieli więcej wspólnych polowań z naszymi.

MnIEj nIEDźWIEDzI W tAtrACH
jAKO DrzEWIEj ByWAłO
Narzekają strzelcy, że niedźwiedzi już mniej w Tatrach jako 
drzewiej bywało. Różne są tego powody. Dawniej, gdy wy-
dobywano tu rudę żelazną, był także ruch i niepokój, ale tylko 
w ściśle oznaczonych miejscach, jak w Magórze, Miętusiej, 
Kościeliskiej, Starej Robocie i.t.p. Zwierzyna w zimie miała 
spokój. Jakie to hań fabryki beły – powiadają górale – a dzi-
siok coż, ptoski hań śpiwajom. Pobudowano nowe drogi do 
gór. Chodziło nimi mało turystów i to tylko w lecie. Obecnie 
ruch turystyczny w Tatrach o każdej porze roku coraz większy, 
bo i w zimie przebiegają narciarze zbocza gór i doliny. Daw-
niej spotkanie turystów z niedźwiedziem należało do rzadko-
ści, dzisiaj częściej to się zdarza.

Wojna zadała stanowczy cios zwierzynie. Przez czas ukry-
wania się w Tatrach dezerterów wojskowych, zwierzyna prze-
śladowana przez nich nie miała spokoju. Pędzona z miejsca na 
miejsce, dziesiątkowana była z karabinów wojskowych, stano-
wiła bowiem główne ich pożywienie. Strzelano na każdą od-
ległość, o postrzałki nie dbano, bo kto by tam za postrzelonym 
zwierzem chodził, pewniejszy ten, który padnie na miejscu.

O ile mogłem się przekonać, to przeważna część zabitych 
tutaj niedźwiedzi była samicami. Nie wiem czy to przypadek, że 
samice są mniej ostrożne i łatwiejsze do podejścia, ale tak jest.

OCHrOnA nIEDźWIEDzIA
tAtrzAŃSKIEgO
Nieraz słyszy się pytanie: to są jeszcze niedźwiedzie w Ta-
trach? Są jeszcze Bogu dzięki i starajmy się o to, aby się ich 
liczba nie zmniejszyła3 A to w jaki sposób? W taki sam w jaki 
ochrania się wszelką inną zwierzynę a mianowicie:

– przez bezwzględne tępienie kłusownictwa przez dosko-
nale zorganizowaną straż łowiecką. Należy wyznaczyć wyso-
kie nagrody za ujęcie kłusownika, jego rozpoznanie, odebranie 
strzelby itp.

– przez zamknięcie niektórych rewirów, w których niedź-
wiedź przebywa, dla ruchu turystycznego

– przez ochronę niedźwiedzic przy młodych, co zresztą 
nowa ustawa łowiecka przewiduje

– przez niedopuszczenie do dzierżawy polowania spółek 
chłopskich, chociażby te tereny były ich własnością,

– przez ograniczenie serwitutów w lasach jak zbiórka drze-
wa i gałęzi, pasienia owiec w miejscach, które nie dają wydaj-
nej paszy jak Jaworzynce, Goryczkowej, Kasprowej itp. Gdzie 
owce chodzą tam zwierzyna uchodzi, a psy owczarskie zastę-
pują doskonale kłusowników.

Dążymy do utworzenia parku narodowego w polskiej czę-
ści Tatr, dla ochrony przyrody, lasów, roślin i zwierzyny, ale 
jakoś sprawa zbyt wolno postępuje naprzód.

Jeżeli Tatry mają być rezerwatem także i dla zwierzyny, to 
aby móc skutecznie prowadzić jej hodowlę, trzeba polować. 
Nie dla tępienia tej zwierzyny, nie dla zysku lecz dla utrzy-
mania stanu równowagi w tej zwierzynie, przeciwdziałając jej 
degeneracji. Pierwej trzeba się starać o rozmnożenie tej zwie-
rzyny, a poszczególne rewiry mogą być zamknięte dla polowa-
nia nawet przed długie lata. Wtedy wraz z jeleniami, kozicami 
i sarnami, rozmnożą się także i niedźwiedzie, mając spokój 
i żeru pod dostatkiem.

Przypisy:
1  Pełniejszy życiorys Stanisława Barabasza zamieściliśmy w artykule 

S. Kobieli, Bocheński przewodnik literacki cz. 2 (WB nr 1 (88) 2011 s. 19) 

i w artykule Zbigniewa Siudaka Śladami Barabasza (WB. Nr 1 (37) 1998).
2  Ludwik Eichborn (1847-1908) baron niemiecki i bankier w Berlinie, 

właściciel dóbr białczańsko-zakopiańskich. 3 sierpnia 1873 r. wydał przyjęcie 

na cześć Józefa Szalaya właściciela Szczawnicy. Na przyjęciu tym Feliks Pła-

wicki podał pomysł założenia Towarzystwa Tarzańskiego, przyjęty jednogło-

śnie przez wszystkich obecnych m.in. L. Eichborna, Józefa Szlaya, dr Tytusa 

Chałubińskiego, ks. Józefa Stolarczyka, dr Bolesława Lutosławskiego i mec. 

Stanisława Biesiadeckiego.
3  W 2012 r. żyje w Polsce 90 niedźwiedzi w Karpatach, głównie w Ta-

trach i Bieszczadach.
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DrOgA DO nIEWOlI
Tysiące  mieszkańców  Ziemi  Bocheńskiej  brało  udział 
w wojnie  1939  roku.  20 września  do wielu  żołnierzy  do-
tarł  ostatni  rozkaz  Naczelnego Wodza,  marszałka  Rydza 
Śmigłego,  apelującego,  by  żołnierz  polski  zacisnął zęby 
i przetrwał, ewakuował się do Rumunii i dalej, do Francji 
i Anglii, aby mógł dalej prowadzić wojnę z Niemcami. Wie-
lu  jednak  odmówiło  uznając,  że walka  na  ziemi  ojczystej 
jest ważniejsza.  Czy mogli  uniknąć  niewoli  niemieckiej?  
 Leon Mączka we wspomnieniach „Z Bochniakami za druty”1 
pisał, że po kapitulacji Warszawy zamierzał zrzucić mundur, 
wmieszać się w codzienność cywilnego życia  i wstąpić do 
konspiracji. Wyjawiłem mój zamiar dowódcy pułku, a ten po-
uczył mnie, że „obowiązkiem dowódcy jest, w każdej sytuacji, 
dzielić los z podległymi mu żołnierzami”. Czy również w nie-
woli? – zapytałem. Pułkownik nie odpowiedział. Poszedłem 
więc do niewoli na czele kompanii pod eskortą uzbrojonej nie-
mieckiej asysty. Bramy obozu jenieckiego zamknęły się za mną 
na lat prawie sześć. 

W niewoli niemieckiej znalazło się 444 000 żołnierzy pol-
skich. Rozmieszczeni zostali w obozach jenieckich na terenie 
Rzeszy i okupowanych krajów. Pochodzący z Ziemi Bocheń-
skiej oficerowie i żołnierze dzielili los tysięcy polskich ofice-
rów i żołnierzy, przebywających, aż do końca wojny, najpierw 
w obozach przejściowych tzw. „dulagach”, a następnie jeniec-
kich czyli oflagach (obozach dla oficerów) i stalagach (obo-
zach dla podoficerów i szeregowych).

Transport jeńców w trudnych, upokarzających warunkach 
trwał nieraz kilka tygodni. III Rzesza wyglądała jakby nie-
tknięta wojną. Na domach powiewały flagi ze swastykami, 
a stojący w oknach  lub na ulicy Niemcy wygrażali  jeńcom 
pięściami.  Powitanie  w Monachium,  a później  w Murnau 
nie należało do przyjemnych: Usłyszeliśmy wrzask żołnierzy 
niemieckich i szczekanie wilczurów – pisał  jeden z jeńców 
–  a młodzi chłopcy z Hitlerjugend, w krótkich bawarskich 
spodenkach, z nożami za pasem pokazywali nam popisowy 
niemiecki „numer” – z nożem na gardle wrzeszcząc „verfluch-
ten Polacken” i malując białą farbą na brezentach samocho-
dowych ośmieszające nas napisy.

Stanisław Kobiela

Bochniacy w Oflagu VIIA Murnau cz.1

OflAg VIIA MurnAu
Murnau to kilkunastotysięczne niewielkie miasteczko położo-
ne u stóp bawarskich Alp oddalone kilkadziesiąt kilometrów 
od granicy szwajcarskiej, 22 km na północny wschód od Gar-
misch-Partenkirchen, nad pięknym jeziorem Staffelsee2. Po-
tężne wrażenie sprawiają od tej strony piękne i groźne Alpy 
z najwyższym niemieckim zawsze ośnieżonym szczytem Zug-
spitze (2962 m.n.p.m.). 

Na obóz przeznaczono niewykończone koszary batalionu 
pancernego odległe od Murnau o ok.2 km., które mogły po-
mieścić ok 600 jeńców. Teren otoczony został podwójnymi za-
siekami z drutu kolczastego i siecią pod wysokim napięciem 
z licznymi wieżyczkami z ckm-ami i reflektorami. Do obozu 
wjeżdżało się przez bramę wartowni.

Jeńców rozlokowano według szarż. W bloku A byli gene-
rałowie w liczbie 36, w bloku B kapitanowie i młodsi oficero-
wie, a w ostatnim bloku C pułkownicy, majorowie i pozostali 
kapitanowie. Młodsi oficerowie zajmowali piwnice. Ciasnota 
była ogromna, jeśli się zważy, że w 1942 r. stan liczebny obo-
zu wyniósł ponad 4000, a 29 kwietnia 1945 r. 5457 jeńców. 
Jeszcze w marcu 1945 r. dokwaterowano 381 jeńców ewaku-
owanych z Oflagu II C Woldenberg.

Prostopadle do bloków „mieszkalnych” usytuowany był 
budynek kuchenny z kantyną, w której można było kupić ar-
tykuły toaletowe, niemieckie gazety, książki i piwo. W 1941 r. 
salę ze sklepikiem przekształcono w bibliotekę, którą zaopa-
trywał Szwajcarski Czerwony Krzyż. Nad kantyną znajdowała 
się sala z okrągłą kopułą, gdzie mogły odbywać się zebrania, 
odczyty itp. W budynku koło kuchni odbywały się msze świę-
te i spowiedź. W dalszych budynkach była łaźnia i pomiesz-
czenia do dezynfekcji ubrań i bielizny. 

Na prawo od wejścia znajdowały się budynki przeznaczone 
dla Niemców, a więc biura niemieckich urzędników i obsługi: 
na parterze – izba chorych, obsługiwana przez polskich lekarzy 
i pielęgniarzy – również jeńców i pomieszczenie dla personelu 
lekarsko-sanitarnego, a na piętrze biura niemieckiego komen-
danta obozu, personelu oraz magazyny paczek generalskich 
oraz paczek przychodzących z kraju i z Czerwonego Krzyża.
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Z prawej strony placu ogrodzonego drutem kolczastym 
były garaże oznaczone na planie obozu literami D, E, F, G, H 
i K. Blok D z czasem stał się blokiem teatralnym, pozostałe 
bloki zajmowali młodsi oficerowie otrzymując trzypiętrowe 
zapluskwione prycze. W bloku G mieszkali żołnierze nale-
żący do kompanii gospodarczej. Wychodzili oni z obozu do 
prac polowych i innych. Czworokątny plac apelowy wysypany 
tłuczonymi kamieniami znajdował się między tymi zabudo-
waniami i miał wielkość 120 m. x 150 m. W narożniku placu 
wybudowano basen przeciwpożarowy o wymiarach 10x10 m. 
i głębokości 4 m.

Oflag VII A Murnau był pierwszym na  terenie Bawarii 
obozem jenieckim dla oficerów. Miał być obozem wzorowym 
i pokazowym (Musterlager), aby przedstawicielom Czerwone-
go Krzyża i państw neutralnych pokazać jak III Rzesza prze-
strzega konwencji genewskiej. Oficerowie otrzymywali żołd 
w przeliczeniu w stosunku do franka szwajcarskiego. Urzą-
dzono bibliotekę, czytelnię, teatr obozowy, zespoły muzycz-
ne (symfoniczny i mandolinistów), salę gimnastyczną i miej-
sce na gry sportowe oraz przyrządy do tych gier. Były także 
w oflagu mikroskopijne działki dla miłośników ogrodnictwa.  
 Poza tą fasadą jeńcy na każdym kroku odczuwali nienawiść 
i pogardę do pokonanego wroga i reżim obozowy przejawia-
jący się w wielogodzinnych apelach przeprowadzanych dwu-
krotnie w ciągu doby  rano  i wieczorem,  trwających nieraz 
kilka godzin. Powtarzano kilkakrotnie odliczanie jeńców na 
apelach, bywały przypadki kopania po nogach jeńców, którzy 
nie przyjęli postawy zasadniczej na apelu, ustalania rygory-
stycznych godzin posiłków i czasu ich spożycia. Był nawet 
taki przypadek, że Niemcy dla „wzmocnienia dyscypliny” 
wystawili na placu apelowym karabiny maszynowe.

 Szczególną udręką dla  jeńców – wspominają b.  jeńcy 
mjr M. Siarkiewicz i Stanisław Majchrowski 
– były częste rewizje przeprowadzane przez 
gestapowców. Wywlekali oni słomę z sienni-
ków, przewracali meble, szafki, łóżka, stołki, 
z torebek wysypywali na podłogę mąkę, cukier 
i inne zapasy. Całą zawartość szafki wyrzucali 
na jeden stos. We wszystkich obozach jeniec-
kich, a więc także w Murnau działała obozowa 
Abwehra, która zbierała wiadomości o jeńcach, 
ich  kontaktach  z polskim  podziemiem  albo 
polskim rządem w Londynie. Takich jeńców 
po cichu wywożono albo do innych oflagów, 
albo pod sąd wojenny. Atmosfera zagrożenia 
istniała przez cały okres niewoli. Konfiskowa-
ne były wszelkie wspomnienia  z jesiennych 
walk  i pobytu w oflagu,  a podawane w nich 
nazwiska  innych  jeńców były  drobiazgowo 
analizowane, co często kończyło się obozo-
wym aresztem.

BOCHnIACy W MurnAu
Leon Mączka we wspomnianym artykule Z Bochniakami – za 
druty opisując życie obozowe w Oflagu II C w Woldenbergu pi-
sał o swoich kolegach z bocheńskiej ławy szkolnej i innych star-
szych o kilka lat od niego, a pochodzących z Bochni lub powia-
tu bocheńskiego, którzy razem z nim dzielili obozową gehennę3 

Także w Oflagu VII A w Murnau w Bawarii odnaleźli się 
Bochniacy, oficerowie Wojska Polskiego internowani po klę-

sce wrześniowej. Niestety nie możemy podać dokładnych dat 
ich przybycia do Murnau. Najczęściej docierali do tego oflagu 
przechodząc przez różne obozy przejściowe lub inne oflagi. 
Prawie wszyscy pochodzili z Bochni  lub okolic, uczyli się 
w Gimnazjum w Bochni i razem walczyli w legionach. W la-
tach międzywojennych ich losy rozeszły się, ale utrzymywali 
łączność z Bochnią poprzez założone w 1936 r. w Warszawie 
Stowarzyszenie Bochniaków, które do wybuchu wojny posia-
dało swoje koła w wielu miastach Polski centralnej i na kre-
sach wschodnich m.in. w Wil-
nie, Lwowie,  a ponadto miało 
11 placówek kresowych.

W Murnau znalazł się gen. 
bryg. Walerian Czuma  (1890-
1962)4.  3  września  1939 r. 
otrzymał nominację na dowód-
cę Obrony Warszawy. Dowodził 
grupą 70 000 oficerów i żołnie-
rzy  pochodzących  z rozbitych 
jednostek  cofających  się  na 
Warszawę. Prowadził skuteczną 
obronę stolicy, dowodząc także 
tysiącami cywilów pracujących przy 
budowie  rowów przeciwczołgowych, barykad  i umocnień. 
W najtrudniejszych chwilach budził otuchę w sercach obroń-
ców i osobiście był przykładem prawdziwego poświęcenia. Po 
kapitulacji Warszawy, która nastąpiła 28 września 1939 r. o go-
dzinie 13.15, dostał się do niewoli niemieckiej i przywieziony 
został do Oflagu VIIA w Murnau. Następnie przewożony był 
do innych oflagów: VIIIE Johannisbrunn i VIB Dossel, ale nie 
posiadamy bliższych informacji na temat dat tych przeniesień. 
3 kwietnia 1945 roku został uwolniony przez oddziały amery-

kańskie. Był kawalerem Orderów Wojennych Virtuti Militari 
klasy III, IV i V i wielu innych odznaczeń.

Płk Marian Turkowski (1894-1948) był studentem 1-go 
roku Wydziału Prawa UJ, kiedy wyruszył w 1914 r. z Bochni 
do legionów5. W 1939 r. dowodził 3 DP w Grupie Operacyjnej 
gen. Skwarczyńskiego w składzie armii odwodowej „Prusy”. 
W czasie bitwy pod Iłżą 8 września 1939 r. został ranny i do-

Gen. Walerian Czuma

Prawdopodobnie Maksymilian Stachurski – trzeci z lewej w dolnym rzędzie.
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stał się do niewoli niemiec-
kiej. Od 12 września 1939 r. 
do 14 czerwca 1940 r. prze-
bywał w szpitalach niemiec-
kich i po wyleczeniu prze-
wieziono go do oflagu VII 
A w Murnau. 

Ppłk  Stefan  Osika 
(1898-1970) złożył egzamin 
dojrzałości  w Gimnazjum 
im. Króla Kazimierza Wiel-
kiego  w Bochni  w 1916 r. 
W czasie I wojny światowej 
walczył w Błękitnej Armii 
gen.  Hallera,  uczestniczył 
z innymi  Bochniakami 
w odsieczy  Lwowa6.  We 
wrześniu 1939 r. był szefem sztabu 10 DP dowodzonej przez 
gen. bryg. Dindorfa Ankowicza. Dywizja ta wydzielona była 
ze składu Armii „Łódź”. Za odwagę na polu bitwy otrzymał 
dwukrotnie Krzyż Virtuti Militari V i IV klasy. Dostał się do 
niewoli i przebywał w oflagu II w Murnau.

Ppłk Roman Stefan Łączyński nie pochodził z Bochni, ale 
z Dąbrowy Tarnowskiej. W Bochni się ożenił z Janiną Bie-
rowską, która była siostrą znanego w Bochni adwokata Ste-
fana  Bierowskiego  i jego 
brata  Kazimierza  a także 
Marii Kroban wieloletniej 
nauczycielki  szkoły  po-
wszechnej bł. Kingi, zaan-
gażowanej czynnie w czasie 
okupacji w tajne nauczanie. 
Teściowie  jego mieszkali 
w nieistniejącym  dzisiaj 
dworku przy ulicy Białej, 
uwiecznionym  na  rysun-
kach  Stanisława  Fischera 
i Waleriana Kasprzyka7. 26 
sierpnia  1939 r.  wyjechał 
w I rzucie  ze  sztabem Ar-
mii  „Poznań”  do  miejsca 
postoju  w Gnieźnie.  Jako 
dowódca  łączności Armii 
„Poznań” miał pod swoimi 
rozkazami 13 pododdziałów jednostek łączności samodziel-
nych gospodarczo, kilka kompanii i kilka samodzielnych plu-
tonów stacyjnych, kablowych, tele i radiotelegraficznych oraz 
jeden pluton lotnictwa towarzyszącego. Objął także dowodze-
nie nad kompaniami telegraficznymi i szwadronami łączności 
każdej z 5 DP oraz 3 Brygad Kawalerii. Walczył z grupami 
sabotażowymi w rejonie Krośniewic, przerywającymi połą-
czenie gen. Kutrzeby z kwaterą Naczelnego Wodza. W czasie 
marszu na Warszawę jego oddziały łączności odcięte przez 
niemiecki zagon pancerny zdołały przedrzeć się do Warsza-
wy. Po kapitulacji Warszawy 28 września 1939 r. dostał się do 
niewoli niemieckiej. W Oflagu VII Murnau przebywał do 10 
lipca 1945 r.

 W Murnau uwięzieni zostali także inni oficerowie pocho-
dzący z Bochni i Ziemi Bocheńskiej: Maksymilian Stachurski, 
Józef Ślósarczyk i Mieczysław Gofroń. Na ich temat posiada-

my  skromne wiadomości. 
Maksymilian Stachurski ur. 
3  stycznia  1904 r.  w Gry-
bowie  i jego  dwaj  bracia 
Jan  i Władysław  uczyli 
się  w bocheńskim  gimna-
zjum  przed  I wojną  świa-
tową.  Maksymilian  zdał 
tutaj  egzamin  dojrzałości 
w 1923 r.  Kpt.  Józef  Śló-
sarczyk (18981968). i jego 
bracia Marcelin, Bolesław 
i Stefan byli absolwentami 
bocheńskiego  gimnazjum 
i Liceum. Rodzina Ślósar-
czyków mieszkała w Boch-
ni w nieistniejącym dzisiaj 

parterowym dworku przy ulicy Kazimierza Wielkiego  (na 
rogu z obecną ulicą Parkową). Mieczysław Gofroń był cho-
rążym w 5 Dywizjonie Taborów stacjonującym w Bochni. Na 
fotografii jest jednak w stopniu podporucznika i posiada wiele 
odznaczeń m.in. Krzyż Niepodległości, Medal Pamiątkowy za 
Wojnę 1918-1921, brązowy i srebrny Medal za Długoletnią 
Służbę Wojskową. Mieszkał przy ul. Orackiej. Brak informacji 
o ich udziale w wojnie obronnej nie pozwala podać żadnych 
szczegółowych informacji na ich temat. Może ktoś z Czytelni-
ków będzie mógł uzupełnić te życiorysy.

PIErWSzE DnI
W pierwszym okresie wszyscy  uwięzieni  czuli  się  bardzo 
zagubieni. Niełatwo było przystosować się do rygorów obo-
zowego życia. Dokuczał wszystkim zerwany kontakt z kra-
jem, rodziną, najbliższymi. Mogli pisać do swoich rodzin,, 
ale nie wolno było podawać miejscowości w której oflag się 
znajdował, jedynie numer i rodzaj obozu jenieckiego. Z kore-
spondencji ppłk Stefana Osiki wynika, że w przypadku oflagu 
Murnau można było na kopercie napisać: Kriegsgefangenenla-
ger-Offizierlager VIIA, numer jeńca wojennego i numer bloku 
w którym mieszkał. Niepokój o los ich rodzin widoczny był 
w całym obozie. Pierwsze listy z kraju zaczęły docierać do 
obozu dopiero po kilku tygodniach. Te pomyślne, przynosiły 
niektórym ulgę, inne – rozpacz. Do tego docierały do obozu 
oficjalne wiadomości o klęsce Danii, Norwegii, Jugosławii, 
Albanii, Grecji, a zwłaszcza Francji, w której zwycięstwo po-
wszechnie wierzono. 

Wspólna niedola jeńca wojennego zapewne tworzyła po-
czucie łączności i braterstwa, ale nie wiemy czy szybko udało 
się pokonać wzajemne żale wyniesione z pola bitwy, z błędnie 
wydanych, albo nienależycie wykonanych rozkazów, z wielu 
najrozmaitszych zachowań w czasie działań wojennych.

Dla pokazania tych oględnie mówiąc animozji posłużmy 
się kilkoma przykładami. W jednym obozie znalazł się gen. 
Walerian Czuma, gen. Juliusz Rómmel, a także gen. Tadeusz 
Kutrzeba, który 3 września 1939 r. mianował gen. Czumę do-
wódcą obrony Warszawy, a 8 września – generała Rómmla 
dowódcą Armii „Warszawa”. Czuma obejmując obronę sto-
licy przykazał podległym oddziałom, że z Warszawy odwrotu 
nie ma. Początkowo dysponował bardzo skromnymi siłami 
czterech batalionów artylerii przeciwlotniczej  i oddziałami 
ochotników, składających się ze strażaków i studentów. Pod-

Ppłk. Stefan Osika Kpt. Józef Ślósarczyk

Ppłk. Roman S. Łączyński z żoną
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legła mu lotnicza Brygada Pościgowa (54 samoloty) potrafiła 
zestrzelić 43 samoloty niemieckie i uszkodzić ponad 20. 7 wrze-
śnia przejął pod swoją komendę 40 pułk piechoty im. „Dzieci 
Lwowa”, który zmierzał do Armii „Pomorze”. 8 września odparł 
atak niemieckiej 4 Dywizji Pancernej i doprowadził do przerwa-
nia natarcia w rejonie Ochoty, a 9 września odparł atak XVI Kor-
pusu Pancernego na pozycje polskie na Woli, trwający od rana 
do godzin popołudniowych następnego dnia. Niemcy ponieśli 
straty dochodzące do 50% stanu. Właśnie w tym czasie Armia 
„Poznań” dowodzona przez gen. Kutrzebę wsparta przez Armię 
„Pomorze” walcząc z północnym skrzydłem niemieckiej 8 Ar-
mii zahamowała posuwanie się Niemców w kierunku Warszawy.

Pojawiła  się  więc  pilna 
potrzeba  wysłania  pomocy 
cofającej się Armii „Poznań”, 
aby  w ten  sposób  przerwać 
izolację stolicy. Autorem tej 
strategii  był  gen.  Walerian 
Czuma.  Było  to  możliwe, 
ponieważ utworzona z rozbi-
tych jednostek wojsk polskich 
Armia  „Warszawa”  liczyła 
już 120 000 żołnierzy, miała 
sprzęt i paliwo. Dowódcą Ar-
mii „Warszawa” był gen. Ju-
liusz Rómmel, były dowódca 
Armii „Łódź”, którego obec-
ność  w Warszawie  była  za-
gadkowa. Rzekomo po ataku niemieckim na budynki dowódz-
twa Armii „Łódź” stracił on kontakt ze swoją Armią, a być 
może – jak twierdzi wielu historyków – Armię tę porzucił. 
Rómmel dowodzący teraz Armią „Warszawa” nie przyjął ar-
gumentacji Czumy i nie dopuścił do działań zaczepnych wojsk 
obrony Warszawy, które pod dowództwem gen. Czumy, mogły 
doprowadzić do wzmocnienia obrony stolicy. Te decyzje gen. 
Rómmla okazały się kardynalnym błędem. Gen. Juliusz Róm-
mel podobnie jak gen. Czuma był jeńcem Oflagu VII A Mur-
nau, z tą jednak różnicą, że Rómmmel został polskim komen-

dantem oflagu. Nie wiadomo czy w Murnau się spotkali i mie-
li okazję do wymiany poglądów na temat obrony Warszawy. 

Po wojnie gen.  Juliusz Rómmel powrócił do kraju  i do 
1947 r. był generałem do spraw specjalnych i doradcą mar-
szałka Roli-Żymirskiego do spraw szkolenia. Potem przenie-
siono go w stan spoczynku. Kiedy inni polscy generałowie 
siedzieli w komunistycznej Polsce w więzieniach, Rómmel 
mógł założyć prywatne przedsiębiorstwo transportowe rozwo-
żące węgiel i materiały budowlane. Mógł także swobodnie pi-
sać pamiętniki „Za Honor i Ojczyznę”, które wydano drukiem 
w 1958 r. Powołując się, iż był w Warszawie najstarszym ran-
gą oficerem w oblężonym mieście kłamliwie twierdził, że to 
on był dowódcą obrony Warszawy, mimo że faktycznie obo-
wiązki te – z ogromną ofiarnością i niezwykłą odwagą – pełnił 
gen. Walerian Czuma. Rozsiewanie takich kłamstw było na 
rękę komunistycznej władzy, bowiem nazwisko gen. Waleria-
na Czumy objęte było w powojennej Polsce (także po odwilży 
październikowej) zapisem cenzury (zob. przypis nr 4). 

Generałem, który we wrześniu 1939 r. miał  bezpośred-
ni kontakt z gen. Rómmlem, przebywającym także w oflagu 
w Murnau był bohaterski obrońca twierdzy Modlin gen. Wik-
tor Thommee. Obaj dowodzili Armią „Łódź” (gen. Thommee 
dowodził grupą operacyjną Armii „łódź”) z tą jednak różnicą, 
że kiedy po pierwszym bombardowaniu 7 września gen. Róm-
mel opuścił swoje stanowisko i wyjechał do Warszawy, gen. 
Thomme zebrał i przegrupował rozbite oddziały i w ciężkich 
bojach doprowadził Armię „Łódź” do Modlina, a od 12 do 29 
września bronił ofiarnie twierdzy Modlin. Rómmel nie udzielił 
pomocy nie tylko armiom generałów Kutrzeby (Armia „Po-
znań”)  i Bortnowskiego (Armia „Pomorze”), ale oddziałom 
własnej Armii „Łódź” przebijającej się do stolicy pod dowódz-
twem gen. Wiktora Thommee. Dariusz Baliszewski w tygodni-
ku „Wprost”8 pisze, że płk Leopold Okulicki w meldunkach 
składanych do naczelnego dowództwa obwiniał gen. Rómmla 
za nie udzielenie pomocy wszystkim trzem wyżej wymienio-
nym armiom. Gen. Michał Tokarzewski „Karaszewicz”9, który 
przedarł się do Warszawy zapisał w swoich notatnikach jedno-
znaczną krytykę Rómmla i zarzucił mu tendencje kapitulanckie.

Gen. Wiktor Thommee,  oświadczył, 
że nigdy nie poda ręki gen. Rómmlowi. 
W oflagu dochodziło między nimi od po-
czątku wspólnej niewoli do kłótni na tle 
tych wydarzeń i postawy Rómmla, w koń-
cu Thommee nie chciał mieć z nim żadnej 
styczności. Także gen. Wiktor Thommee 
powrócił po wojnie do Polski, ale nie cze-
kały na niego zaszczyty jak na Rómmla. 
Początkowo mieszkał u rodziny w Toru-
niu, następnie żył w nędzy w Gdyni, okre-
sowo pracował jako dozorca domu w któ-
rym mieszkał. Dopiero po 1956 r. otrzy-
mał emeryturę i mieszkanie w Warszawie, 
gdzie zmarł w 1962 r.

W grupie  operacyjnej  wydzielonej 
z Armii „Łódź” przedzierającej się do War-
szawy był gen. Franciszek Dindorf-Anko-
wicz i ppłk Stefan Osika. Nie udało się do-
trzeć do ich wspomnień na temat ich kon-
taktów z komendantem oflagu gen. Juliu-
szem Rómmlem, a być może byli świad-Dom rodzinny Józefa Ślósarczyka u zbiegu ulic Kazimierza Wielkiego i Parkowej.

Chor. Mieczysław Gofroń
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kami nie żołnierskiego zachowania się dowódcy Armii „Łódź” 
po bombardowaniu i okolicznościach w jakich stracił on rze-
komo kontakt ze swoją armią. Jak więc widać z tych zaledwie 
kilku przykładów nie zawsze rela-
cje jenieckie w oflagu miały ser-
deczny  i przyjacielski  charakter. 

KOłO BOCHnIAKóW
Gen. Czuma, płk Turkowski, ppłk 
Osika  i kapitan  Ślósarczyk  byli 
przed wybuchem wojny  aktyw-
nymi  działaczami  założonego 
w 1936 r. Stowarzyszenia Boch-
niaków. Generał Czuma był zbyt 
krótko  w tym  obozie,  abyśmy 
mogli coś więcej powiedzieć na 
temat jego kontaktów z pozosta-
łymi Bochniakami. Wydaje się, że 
te relacje zrodzone na tle nostalgii 
za krajem, za miejscem swojego urodzenia, i ludźmi z który-
mi razem od 1936 roku tworzyło się ideę „małej ojczyzny” 
zrodziły się w późniejszym okresie pobytu w obozie. Jedną 
z czołowych postaci które odegrały znaczącą rolę w utworze-
niu obozowego Koła Bochniaków był płk Marian Turkow-
ski. W latach 1921-1933  jako dowódca 79 pułku piechoty 
Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiehy w Słoni-
mie w Ziemi Nowogródzkiej wniósł duży wkład w ożywie-
nie życia społeczno-kulturalnego 10-tysiecznego miasteczka. 
Za zasługi i całokształt działalności dla miasta otrzymał, jako 
jedyny w historii miasta, tytuł Honorowego Obywatela Sło-
nima. Był pierwszym Bochniakiem w Słonimie, ale niedługo 
napłynęli do pułku oficerowie zawodowi 
z Bochni, których radośnie witał, przypo-
minając zawsze swój związek z Bochnią 
i bocheńskim  gimnazjum.  Leon Mącz-
ka, który przyjechał do Słonima dopiero 
w 1935 r.  nie miał  szczęścia  spotkać na 
dalekich kresach tak cenionego tutaj czło-
wieka, ale wielokrotnie słyszał wypowie-
dzi oficerów i podoficerów o nim, o jego 
stosunku do oficerów i zwykłych żołnie-
rzy, a przede wszystkim o jego wspomnie-
niach z lat szkolnych w Bochni i z legio-
nów10. W słynnej  bitwie  pod Kostiuch-
nówką w 1916 r.  dowodził  on  11  kom-
panią „bocheńską” 3 Brygady Legionów 
Polskich. Kiedy  założono w Warszawie 
pierwsze struktury Stowarzyszenia Boch-
niaków, nazwanego wówczas Zrzeszeniem 
Bochniaków, Marian Turkowski znalazł się w grupie jego za-
łożycieli i przez pewien czas pełnił funkcję wiceprezesa tego 
stowarzyszenia. Jako oficer Wojska Polskiego mógł należeć 
do tej organizacji społecznej, ponieważ pierwszy prezes Sto-
warzyszenia Bochniaków płk dr Tadeusz Jakubowski zadbał 
o to, aby ta organizacja społeczna posiadała zezwolenie dla 
oficerów w stanie czynnym i nieczynnym na należenie do Sto-
warzyszenia w charakterze członków11 

Ppłk Stefan Osika był od 1933 r.  szefem wydziału mo-
bilizacyjnego i uzupełnień DOK.IV.Łódź. Kiedy dotarła do 
niego wiadomość o utworzeniu Stowarzyszenia Bochniaków 

w 1936 r. odszukał pracujących w Łodzi absolwentów bocheń-
skiego Gimnazjum i Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego 
i doprowadził do założenia Koła Stowarzyszenia Bochniaków 
w Łodzi12.

Kpt Józef Ślósarczyk ukończył kurs podchorążych w Śre-
mie i od 1933 r. był dowódcą plutonu c.k.m. W 1936 roku był 
on jednym z 16-tu założycieli Stowarzyszenia Bochniaków 
w Warszawie.

Nietrudno więc było zebrać grupę oficerów, którzy zwią-
zani byli urodzeniem, nauką w szkole albo służbą wojskową 
z Bochnią i Ziemią Bocheńską. Reżim w oflagu był inny niż 
w obozach koncentracyjnych. Tutaj można było wieczorami 
spacerować po korytarzach, składać wizyty w sąsiednich ce-
lach, aby odszukać kolegów i znajomych. Kapitan Józef Śló-
sarczyk, który nauczył się w oflagu grać na akordeonie grywał 
po celach zapamiętane szlagiery, a przy okazji pytał o Boch-
niaków. Nie wszystkich  przecież musiał  znać  z widzenia.  
 I tak w niedługim czasie do Koła Bochniaków dołączył Mak-
symilian  Stachurski,  absolwent  bocheńskiego  gimnazjum 
i chor. Mieczysław Gofroń z Bochni. Na czele Koła Bochnia-
ków stanął ppłk Stefan Osika. W warunkach obozowych był 
to swoisty fenomen, nie mający chyba żadnego innego odpo-
wiednika w niemieckich oflagach. Spotkania Koła Bochniaków 
odbywały się w garażu „F”, w którym znajdowała się – jak mó-
wili Bochniacy – główna kwatera Stefana Osiki. Potwierdza 
to także korespondencja ppłk Stefana Osiki z matką _ numer 
jeńca (Gefangenennumber 16035) i numer bloku (Blok F). Za-
chował się nawet dokument w postaci rysunku przedstawiają-
cego te ponumerowane budynki garażowe z adnotacją, że 15 
października 1942 r. w głównej kwaterze ppłk dypl. Stefana 
Osiki przy kawce i herbatce spędziło uroczyście dzień imienin 

Jadwig i Teresek – grono Bochniaków. Znajduje się tam kil-
ka podpisów, z których można rozpoznać podpis Józefa Śló-
sarczyka i Dujanowicza. Mógł to być Zygmunt Dujanowicz 
z Bochni, ale ten ślad wymaga jeszcze dokładnego sprawdze-
nia. Można przypuszczać, że w czasie tej uroczystości chodziło 
o uczczenie imienin żony Stefana Osiki Jadwigi i żony Józefa 
Ślósarczyka Jadwigi z Dziemborowiczów. Kapitan Ślósarczyk 
przed wojną mieszkał z żoną przy ulicy Kazimierza Wielkiego 
w nieistniejącej od dwóch lat kamienicy jego teściów Dziem-
borowiczów. Dom rodzinny Ślósarczyków znajdował się także 
przy ul. Kazimierza Wielkiego, ale po drugiej stronie ulicy na 

Ppłk. Stefan Osika



WB nr 1 (92)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE20 wiosna 2012

rogu z obecną ulicą Parkową. Natomiast trudno nam odgadnąć 
o jaką lub jakie Teresy chodziło. 

Z listów jenieckich wysyłanych do rodzin w Bochni mo-
żemy dowiedzieć się jak mocny był związek tych ludzi z ro-
dzinną Bochnią. W jednym z listów do żony Jadwigi z Dziem-
borowiczów kpt. Józef Ślósarczyk wyraża żal, że żona poza 
tym co dzieje się w jego rodzinie nie pisze o tym co się dzie-
je w Bochni: Tyle wiem, co mi mówi Gofroń, bo Gofroniowa 
o wszystkim mu pisze.  Józef Ślósarczyk w oflagu nie  tylko 
doskonalił się w grze na akordeonie, ale także zajął się ma-
larstwem. Pewnego razu przyniósł na spotkanie w gronie ko-
legów Bochniaków akwarelę z namalowaną modrzewiową 
dzwonnicą stojącą przy bocheńskim kościele parafialnym p.w. 
św. Mikołaja, licząc po cichu na uznanie za wkład pracy. Gdy 
pokazał akwarelkę kolegom, zamiast słów zachwytu zobaczył 
łzy w ich oczach i ogromne wzruszenie, co było wyrazem naj-
wyższego uznania. W niedługim czasie namalował z pamięci 
na twardej tekturze wyciętej w kształcie ryngrafu kopię świętej 
ikony z bocheńskiej świątyni, którą podpisał „Cudowna Matka 
Boska Bocheńska”. Ten ryngraf towarzyszył zawsze spotka-
niom Koła Bochniaków, aż do wyzwolenia obozu. W jednym 
z listów kapitan Ślósarczyk, prosi żonę, aby upiekła na święta 
„bocheński placek”, którym jak można przypuszczać chciał się 
podzielić z Bochniakami.

Jadwiga Osikowa, żona Stefana Osiki w liście z 30 stycz-
nia 1980 r. do swojej szwagierki Jadwigi Osiczanki miesz-
kającej na Krzęczkowie pisze o mężu: Wiem, że był w Łodzi 
prezesem Bochniaków i w Murnau i gdzie był tam ich oddział. 

Koło Bochniaków było znane w oflagu i przyciągało wielu 
oficerów niezwiązanych z Bochnią i Ziemią Bocheńską. W ten 
sposób stawali się naszymi sympatykami – wspominał po la-
tach Józef Ślósarczyk. – a Stefan [Osika- red] miał wyjątkowy 
talent i zdolności organizacyjne, a przy tym był człowiekiem 
o niezwykłej osobowości. Potrafił nas wszystkich łączyć, two-
rzyć doskonały nastrój – niemal rodzinną atmosferę. Z racji 
sposobu odnoszenia się do kolegów i umiejętności oderwania 
myśli od obozowej codzienności ppłk Stefan Osika był nie-

zwykle lubiany i jednocześnie bardzo szanowany w oflagu. 
Świadczą o tym najrozmaitsze plakietki i zaproszenia na orga-
nizowane z jego inicjatywy uroczystości rocznicowe, imprezy 
towarzyskie i sportowe.

cdn.
Przypisy:

1 Wspomnienia Leona Mączki ukazały się w nr 4 (22) 1994 r. „Wiadomo-

ści Bocheńskich”. Autor walczył pod Mławą, następnie w obronie Warsza-

wy. Internowany we wrześniu 1939 r. przybywał w Oflagu II C Woldenberg. 

W 1969 r. był jednym z założycieli Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia 

Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.
2 Na początku XX wieku zamożny architekt monachijski Emmanuel 

Schleich urządził na obrzeżach Murnau piękny park utrzymany w stylu angiel-

skim, w którym awangardowy teatr Reinhardta (berliński Deutsche Theater) 

wystawił w 1910 r. plenerowe przedstawienie „Snu nocy letniej”, aby uczcić 

w ten sposób wizytę królowej belgijskiej Elżbiety i jej ciotki Marii, królowej 

„Obojga Sycylii”. Sztukę reżyserował Ryszard Stanisław Ordyński, który 

w 1911 r. był suplentem bocheńskiego gimnazjum (zob. Stanisław Kobiela, 

Z Bochni do Hollywood [w:] Wiadomości Bocheńskie nr 5 (32) 1996 s. 8 – 9) 
3 W Oflagu Woldenberg internowani byli: płk Kaczmarczyk, porucznik 

Jan Urban założyciel obozowego teatru lalek, por. Franciszek Słonina kolega 

z ławy szkolnej, Benedykt Gondek z Maszkowic, z którym Mączka mieszkał 

na tej samej stancji, ppor. Jan Szewczyk z Targowiska i ppor Stefan Szewczyk 

z Rozdziela, por. art. Walenty Chrobak z Bochni i z Nowego Wiśnicza i Karol 

Babraj z Łapczycy. Po Powstaniu Warszawskim in-

ternowano tutaj płk dypl. Władysława Frączka. Przez 

cały czas niewoli łączyły ich więzy przyjaźni, wspól-

ne tematy i związki z Ziemią Bocheńską. Po latach, 

w 1969 r. Leon Mączka i Karol Babraj byli współza-

łożycielami Oddziału Stowarzyszenia Bochniaków 

i Miłośników Ziemi Bocheńskiej we Wrocławiu.
4 Gen. Walerian Czuma ur. 24.12.1890 r. w Niepo-

łomicach był uczniem bocheńskiego gimnazjum, stu-

diował w Wiedniu. W jesieni 1914 r. wyruszył z Boch-

ni do 2 pp. Legionów Polskich. Kolejno był dowódcą 

plutonu, w 1915 r. kompanii „bocheńskiej” i batalionu, 

walczył w 3 pułku piechoty Legionów Polskich, bronił 

Reduty Piłsudskiego pod Kostiuchonówką w 1916 r. 

gdzie został ciężko ranny. W 1918 r. na rozkaz Józefa 

Hallera organizował wojsko polskie na Syberii, był 

twórcą 7 tysięcznej Brygady Syberyjskiej, walczył tam 

z bolszewikami. Po powrocie z niewoli bolszewickiej 

(1922) ukończył kurs wyższych dowódcą wojskowych 

w Rembertowie, był dowódcą 19 DP, a następnie 

Obszaru Warownego Wilno, został dowódcą 5 

DP i dowódcą OK. VI Lwów. Od 7 lutego 1939 

był komendantem Korpusu Ochrony Pogranicza, 

a od 3 września 1939 do kapitulacji Warszawy dowódcą obrony Warszawy. 

Przebywał w niewoli w oflagach VIIA Murnau, Johannisbrunn, VIB Doessel. 

3 kwietnia 1945 r. uwolniony przez oddziały wojsk amerykańskich. Od 1946 r. 

mieszkał w Anglii. Pracował ciężko na farmie. W 1961 r. dostał wylewu krwi 

do mózgu i po 13 mies. Leczeniu w polskim szpitalu zmarł 7 kwietnia 1962 r. 

Pochowany na cmentarzu w Wrexham. Odznaczony 3-krotnie Orderem Vir-

tuti Militari kl. III, IV i V, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, czterokrotnie 

Krzyżem Walecznych, Orderem Polonia Restituta kl.IV i Złotym Krzyżem 

Zasługi. Należał do Stowarzyszenia Bochniaków od 1936 r.
5 Gen. Marian Turkowski (1894-1948) pochodził z Wojakowej. Był absol-

wentem bocheńskiego gimnazjum. Działał w bocheńskim Związku Strzelec-

kim. Ukończył w 1913 r. kurs podchorążych w Struży. Od 6 sierpnia 1914 r. 

walczył w Legionach Polskich w 3 batalionie 2 pp jako dowódca plutonu, 

W dolnym rzędzie: kpt. Józef Ślósarczyk (pierwszy z lewej), płk. Marian Turkowski 
(czwarty z lewej), ppłk. Stefan Osika (piąty z lewej).
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a następnie kompanii od grudnia 1914 r. do sierpnia 1916 r.. W bitwie pod 

Kostiuchnówką dowodził 11 (bocheńską) kompanią, został ranny (20 sierp-

nia 1916 r.) i dostał się do niewoli z której zbiegł i od 1917 r. walczył w II 

Korpusie Polskim w Rosji  na  stanowisku  dowódcy  kompanii  i adiutanta 

batalionu w 11 pp od lutego do maja 1918 r. Uczestniczył w bitwie pod Ka-

niowem. Od 3 grudnia 1918 r. był dowódcą batalionu Białostockiego pułku 

strzelców przemianowanego później na 79 pp. Przebywał w niewoli litew-

skiej, a po I wojnie światowej nadal dowodził 79 pp w Słonimiu do 5 kwietnia 

1932 r., a potem był dowódcą piechoty dywizyjnej 27 DP w Kowlu (1932-

1935). W latach 1935-1938 był komendantem Centrum Wyszkolenia Piechoty 

w Rembertowie, następnie dowódcą 3 DP Legionów w Zamościu (5.V.1938 

– 11.IX.1939). W wojnie 1939 r. dowodził 3 DP w składzie armii odwodowej 

„Prusy”. Po uwolnieniu z Oflagu VIIA Murnau 30.IV.1945 r. przebywał tam 

jeszcze do 20.VIII.1945 r. Powrócił do kraju. 14.IX.1945 r. otrzymał funkcję 

szefa Wydziału Szkół Oficerskich w Dep. Piechoty i Kawalerii MON, później 

do września 1948 r. był dowódcą 7 DP. Przeniesiony w stan spoczynku zmarł 

13 grudnia 1948 r. w niewyjaśnionych okolicznościach. Odznaczony Orde-

rem Virtuti Militari kl.V, Krzyżem Niepodległości, Orderem Polonia Restituta 

kl.IV czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem 

Grunwaldu kl. III. W 1936 r. był wiceprezesem Stowarzyszenia Bochniaków.
6 Ppłk Stefan Osika  (1898-1970) w latach nauki w gimnazjum działał 

w Związku Strzeleckim w Bochni  (1913-1914). Po maturze walczył w 13 

pp armii austriackiej popularnej 13-tce krakowskiej na froncie wschodnim 

i rumuńskim,  a następnie włoskim, gdzie dostał  się  do niewoli. W 1918 r. 

uczestniczył w formowaniu się w St. Maria koło Neapolu Armii gen. Hal-

lera. Uczestniczył w odsieczy Lwowa.  Jako dowódcą kompanii w 2 pułku 

strzelców  polskich  im.  Tadeusza Kościuszki  i walczył  na  froncie  ukraiń-

skim, a następnie w 47 pułku strzelców kresowych na froncie bolszewickim. 

Za udział w wojnie 1918-1920 odznaczony został Krzyżem Virtuti Militari 

16.06.1920 r.  i Krzyżem Walecznych. W 1924 r.  ukończył Wyższą  Szko-

łę Wojenną, pełnił służbę w sztabach, w szkolnictwie  i na  linii. Na począt-

ku  lat  30-tych  był  zastępcą  attache wojskowego w Berlinie,  a od  1933 r. 

szefem wydziału mobilizacyjnego  i uzupełnień DOK  IV Łódź. W 1938 r. 

ożenił  się  i w tym  samym  roku  założył  w Łodzi  oddział  Stowarzyszenia 

Bochniaków. Odznaczony  dwukrotnie Orderem Virtuti Militari  kl.V  i IV.
7 Ppłk Roman Stefan Łączyński miał siedmiu braci i dwie siostry. Od 

sierpnia 1914 r. walczył w 2 pp Legionów Polskich, a od 1915 r. w 3 pp II 

Brygady Legionów Polskich, następnie w 15 pułku strzelców II Korpusu 

Wschodniego na Ukrainie, brał udział w bitwie pod Kaniowem i dostał się 

do niewoli niemieckiej. Zbiegł z niewoli i dostał się do kraju. W 1919 r. wal-

czył na wschodzie Polski w wojnie polsko-ukraińskiej w 10DP przemiano-

wanej w 4 Dywizję Strzelców gen. Żeligowskiego. Dowodził plutonem tele-

graficznym, a następnie 10 kompanią telegraficzną. Po ukończeniu Centrum 

Wyszkolenia Wojsk Łączności (1924-1931) pełnił funkcję szefa łączności 

dywizji. W 1931 jako major przeniesiony do Katowic na stanowisko szefa 

łączności 23 dywizjii piechoty. Od połowy 1935 r. w randze podpułkownika 

był szefem wydziału wyszkolenia kadr oficerskich w Ministerstwie Spraw 

Wojskowych i od marca 1939 odkomenderowany został do dyspozycji gen. 

dyw. Tadeusza Kutrzeby w Głównym Inspektoracie Sił Zbrojnych (GISZ). Po 

wejściu Armii Czerwonej na tereny Polski jego rodzice z rodziną deporto-

wani zostali na Syberię, gdzie zmarli. Jeden z braci Stanisław po traktacie 

Sikowski-Majski dostał sie do Armii gen. Andersa i walczył następnie pod 

Monte Cassino, drugiemu Mieczysławowi udało się dopiero dotrzeć do Armii 

Kościuszkowskiej nad Oką. Przeszedł z nią cały szlak bojowy, aż do Berlina. 

Jeden z braci Tadeusz był po wojnie proboszczem w Legnicy. Dzisiaj jedna 

z ulic Legnicy nosi jego imię. 
8 Dariusz Baliszewski, Honor jak kiełbasa, Tygodnik „Wprost” nr 40/2008.
9 gen. Michał Tokarzewski ps.” Karaszewicz” powołany na komendanta pol-

skiej organizacji niepodległościowej „Służby Zwycięstwu Polski” w dniu 27 wrze-

śnia 1939 r. w Warszawie, przekształconej w 1940 r. w „Związek Walki Zbrojnej”
10 Leon Mączka – W nowogródzkiej stronie (Wiadomości Bocheńskie nr 3 (35) 1997
11 Zezwolenie to przyznane zostało Stowarzyszeniu rozkazem Szefa Biu-

ra Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych płk Misiąga nr 0300/1-2 

z dnia 3.IX.1936 r. zob. Stanisław Kobiela – Historia Stowarzyszenia Boch-

niaków (Wiadomości Bocheńskie nr 2/1996)
12 W Kole tym udzielał się m.in. Bochniak Józef Orłowicz starosta łódzki 

miejscowi adwokaci, urzędnicy skarbowi, sędzia Wojskowego Sądu Okręgo-

wego i oficerowie W.P. (zob. S. Kobiela – Historia Stowarzyszenia Bochnia-

ków cz.1 1936-1939  [w: Wiadomości Bocheńskie nr 2 (29) 1996 s. 31]

Serdecznie dziękuję pani Zofii Wójtowicz właścicielce archiwum 
w Krakowie za udostępnienie materiałów archiwalnych dot. kpt Jó-
zefa Ślósarczyka, pani Helenie Radziłowicz, córce mjr. Mariana 
Siarkiewicza za zgodę na wykorzystanie fragmentów jego prywatnej 
strony internetowej zawierającej wspomnienia z pobytu w oflagu 
Murnau VIIA, pani Ewie Łączyńskiej-Camps i Januszowi Łączyń-
skiemu za przekazanie cennych wiadomości o ppłk Romanie Stefanie 
Łączyńskim, pani Felicji Wieczorek za udostępnienie listów z oflagu 
ppłk Stefana Osiki, pani Janinie Kęsek za niezwykle staranną kweren-
dę i zebranie fotografii oraz rozpoznanie członków Koła Bochniaków 
w Murnau na fotografiach zbiorowych.
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Schody Regis

Wybierzmy  się  teraz  na wspólną wędrówkę w bocheńskie 
podziemia i zobaczmy co przed nami odkryją w sensie swoich 
nazw te wspaniałe i niepowtarzalne miejsca. Rozpocznijmy od 
czasów najdawniejszych.

Sutoris ( szewczy od słowa sutor = szewc) – szyb Sutoris 
– nazwa związana z cechem szewców, który w XVI w. posia-
dał znaczne udziały w dochodach z tego szybu, będąc wów-
czas jedną z najliczniejszych i najbogatszych korporacji dzia-
łających w Bochni.

gazaris – szyb Gazaris – nazwa ta jest przymiotnikową for-
mą utworzoną od rzeczownika łacińskiego „gaza”, który w śre-
dniowieczu oznaczał szopę, wieżę warzelniczą lub samą warzel-
nię. Wieże warzelnicze, skupiały się dookoła prastarego szybu 
Gazaris, który właśnie od nich w XVII wieku wziął swoją nazwę. 

Wojewodzia góra – (szyb) – jego powstanie wiąże się praw-
dopodobnie z osobą Spicimira z Melsztyna. Drążono go w la-
tach 1320 – 1331. Spicimir był wówczas wojewodą krakowskim.

Krakowski – szyb Krakowski – właścicielem bergrechtu 
tego szybu był wspomniany Spicimir z Melsztyna. 

regis – szyb Regis – właścicielem szybu był król Kazi-
mierz Wielki (szyb królewski). Król ten pragnął wszechstron-
nie ulepszyć gospodarkę  salinarną, maksymalnie podnieść 
produkcję i znaleźć dla polskiej soli jak najliczniejsze rynki 
zbytu. W 1346 roku powierzył zarządzanie żupą Włochom, 
najpierw Paulinusowi Cavallo, potem Peterlinusowi de Ja-
nua i Gotfrydowi de Fattinante, którzy byli przedsiębiorcami 
w wielkim stylu. Nastąpił wówczas rozkwit żup, a zwłaszcza 
wzmożony wywóz soli, dla której król dzięki swoim przyja-
cielskim stosunkom z Ludwikiem Węgierskim uzyskał w 1354 
roku możliwości zbytu w całych północnych Węgrzech. Pauli-
nus był człowiekiem, który z kupieckim sprytem łączył wielką 
uczciwość oraz troskę o podwładnych robotników. Kierował 
on żupą od roku 1344 do 1358. To właśnie z nim wiąże się 
wspomniany wcześniej intensywny wywóz soli. 

Tomasz Migdas

Płaszcze, Smierdziuchy, Błagaj cz.2
W kręgu nazewnictwa podziemnych wyrobisk kopalni soli w Bochni

Równie trwale jak Paulinus w historię żupy wpisał się jego 
bratanek Peterlinus. 

W roku 1359 będąc już bocheńskim żupnikiem powołany 
został przez króla do komisji, której zadaniem było zbadanie 
rachunków kilku komór celnych. Wielkie uznanie zyskał sobie 
również Peterlinus w związku z inicjatywą założenia w Bochni 
szpitala dla okaleczałych górników. Ogromne znaczenie w tym 
przedsięwzięciu miał fakt, że w szpitalu tym mogli się leczyć 
nie tylko górnicy, ale także otrocy. Byli to robotnicy prywatni, 
których na mocy przywilejów mogli zatrudniać w kopalni za-
służeni żupnicy i bachmistrze. Z chwilą wypadku i kalectwa 
wyrzucani byli z pracy  i najczęściej stawali się żebrakami. 
Szpital więc zupełnie zmieniał ich los. 

Efektem starań Peterlinusa był przywilej wydany przez 
Kazimierza Wielkiego 26 lipca 1357 roku w czasie jego poby-
tu w Bochni, mocą którego zezwolił on bocheńskiej radzie na 
wzniesienie przytułku pod wezwaniem św. Krzyża. Ponieważ 
stosowane metody zarządzania i gospodarowania żupą w okre-
sie rządów Genueńczyków przyczyniły się jak wspomniałem 
do  rozkwitu żupy, król polecił  spisać  stosowane zwyczaje 
i ułożyć je w ordynację. Uczyniono tak w roku 1368, a wyda-
na ordynacja miała obowiązywać każdego żupnika i jego pod-
władnych. Dokument ten stanowi jedną z wielkich zasług Ka-
zimierza Wielkiego. Był on pierwszą próbą spisania prawnych 
zwyczajów górniczych w formie dokumentu odpowiadających 
potrzebom owych czasów i utrwalającym właściwy zarząd żu-
pami na przyszłość. 

Mikołaj Bochner – szyb Bochneris – patrycjusz krakowski, 
żupy krakowskie objął w roku 1392, (wg innych źródeł w ro-
ku 1402) wprowadził wiele innowacji technicznych, swą pracę 
wykonywał bardzo sumiennie, w Bochni zgłębił jeden z szy-
bów nazwany od jego nazwiska Bochneris. W roku 1399 złożył 
królowi Jagielle projekt wybicia nowego szybu. Zwrotu kosz-
tów spodziewał się oczywiście z przyszłych dochodów z nie-
go. Projekt został przyjęty, a król nakazał rozpocząć roboty 
bezzwłocznie i zakończyć w ciągu najbliższych lat. W nagrodę 
przyznał Bochnerowi z góry bergrecht, prawo do utrzymywa-
nia w odkrytych górach 4 dziedzicznych otroków oraz możli-
wość wyrąbania pierwszej odkrytej warstwy soli do głębokości 
jednego sążnia na swój dochód. Dodatkowo otrzymał jeszcze 
gwarancję wieczystą na kopę groszy tygodniowo z dochodów 
przyszłego szybu. Miejsce głębienia szybu obrane zostało (jak 
się potem okazało) poza południową granicą złoża, przy rynku 
górnym. Po wybiciu dwudziestu kilku łachtrów zorientowano 
się, że szyb wchodzi w skały płonne i że nie dotrze do złoża 
solnego. Poprowadzono więc z dna szybu kilkudziesięciome-
trowy chodnik w kierunku północnym i zaczęto zgłębiać drugi 
odcinek szybu. Również i tym razem okazał się nie trafiony 
w złoże. Dokonano kolejnego przesunięcia jeszcze bardziej na 
północ i tym razem osiągnięto złoże. Pomimo tylu przeszkód 
i nie przewidzianych kosztów szyb został zbudowany w ciągu 
niespełna pięciu lat. Poniesione koszty były jednak tak wiel-
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kie, że pochłonęły niemal cały majątek Bochnera. Zdecydował 
się on wówczas na gospodarkę rabunkową. Starał się wydo-
być jak najwięcej soli sprzedając ją kupcom po stosunkowo 
niskiej cenie, byle tylko szybko odzyskać gotówkę. Nie dało to 
jednak spodziewanych efektów i w 1405 roku Bochner sprze-
dał wszystkie swoje prawa do nowego szybu na rzecz rektora 
i magistrów odnowionego uniwersytetu krakowskiego za 688 
grzywien srebra. To również na nic się zdało, bo kiedy w ro-
ku 1406 doszło do ostatecznego rozliczenia z królem, Bochner 
zbankrutował i za długi trafił do więzienia.

W kolejnych  latach rozbudowy kopalni szyb Bochneris 
okazał się jednak bardzo cennym ogniwem. Świadczy o tym 
wzrastająca z każdym dziesiątkiem lat liczba nowych komór, 
korytarzy i szybików powstających w przyległej do niego czę-
ści kopalni. Protokół lustracyjny z 1518 roku wymienia ko-
mory: Chobot vel Kant, Kaplicę, Ciszek, Gładysz, protokół 
z lustracji z 1563 i 1570 r.: Niżny, Koło Wielkie, Fajgiel, Piłat, 
Rożek, Gorczyca Stara, Gorczyca Nowa, Skrobak, Kurowskie, 
Utrata, Michalik. 

Największy rozkwit części kopalni związanej z szybem 
Bochneris przypada na początek XVI wieku. Według rewizji 
żupnej z 1518 r. pracowało tam 700 górników. 

jan gładysz h. gryf – szybik Gładysz – w roku 1368 
otrzymał przywilej na bachmistrzostwo w Bochni w zamian 
za dziedziczone dobra – Brzeście. W roku 1358 występował 
już w aktach jako podrzędczy (wiceprokurator), a później jako 
rzańca  (prokurator)  sądecki. We wspomnianym przywileju 
otrzymał od króla czterech otroków w kopalni bocheńskiej, 
jako bergrecht oraz dziedzicznie urząd bachmistrza z wszyst-
kimi wynikającymi z niego korzyściami. Oznaczało to, ze za 
swe prace otrzymywał będzie pół grzywny w bieżącej mo-
necie polskiej tygodniowo, corocznie na Wielkanoc 12 łokci 
sukna brukselskiego, a na św. Marcina postaw sukna wartości 
5 grzywien. Ponadto codziennie otrzymywać miał od żupy pa-
szę dla trzech koni, w kopalni mógł utrzymywać specjalnych 
kopaczy w celu poszukiwania soli oraz mógł usuwać z pracy 
robotników leniwych lub nieposłusznych.

Piotr Penak –  szybik  Penak  – wójt  Sądu Najwyższe-
go Prawa Niemieckiego na Zamku Krakowskim i właściciel 
wójtostwa w Tymbarku.  Był  prawdopodobnie  pierwszym 
żupnikiem bocheńskim po ordynacji Kazimierza Wielkiego 
(w latach 1368-1370). Za pracę monarcha wynagrodził go sze-
ścioma działami górniczymi. W roku 1368 został członkiem 
komisji układającej Ordynację. Był bachmistrzem szybu szew-
skiego i wojewódzkiego.

Mikołaj gorczyca – komora Gorczyca – właściciel działa 
górniczego, rajca bocheński wymieniany w źródłach w 1405 roku.

floris – szyb Floris – inwestorem szybu był Antoni z Flo-
rencji, żupnik bocheński. Pozwolenie na jego drążenie otrzy-
mał w roku 1428 od króla Władysława Jagiełły.

Mikołaj Serafin – szyb Serafin – żupnik w latach 1434-
1459. Zyskał opinię znakomitego administratora. Przeprowa-
dził gruntowny remont szybu Bochneris i udoskonalił trans-
port kopalniany poprzez zastosowanie kieratów. Prowadził 
starania o pozyskanie nowych  terenów zbytu  soli krakow-
skiej. O jego przedsiębiorczości świadczy między innymi fakt 
otwarcia w Płocku nowego magazynu soli, w którym w roku 
1440 miał 1200 beczek. Kolejny skład otwarł w Oświęcimiu 
w 1441 roku. Ze względu na fakt, że ludność Śląska wolała sól 
drobną niż w bałwanach, rozwinął w obu żupach produkcję 

soli drobnej. Co do jego działalności pozostają jednak pewne 
wątpliwości, które zdaje się potwierdzać jeden z bocheńskich 
podżupków Paweł Gładysz, ale o tym za chwilę. 

Kasper – szybik Kasper – nazwa pochodzi prawdopodob-
nie od nazwiska rajcy bocheńskiego Kaspra, piastującego ten 
urząd w 1443 roku.

jan Ciszek – komora Ciszek – stolnik żupy bocheńskiej 
i starszy bractwa kopaczy (połowa XV wieku).

Wojciech Cepak – szybik Cepak – cieśla górniczy żupy 
bocheńskiej w połowie XV wieku.

Paweł gładysz – szybik Gładysz – pełnił funkcję podżup-
ka prawdopodobnie po roku 1446. Interweniował u żupnika 
Mikołaja Serafina w sprawie zalegania górnikom z poborami. 
W związku z tym faktem oraz na znak protestu przeciw ra-
bunkowej gospodarce Mikołaja Serafina zrezygnował w roku 
1450 z pełnionej funkcji. Był ostatnim bachmistrzem pocho-
dzącym z rodziny Gładyszów. 

gamrat – wyrobisko – urzędnik kopalni związany z Gła-
dyszami.

Kardynał – szybik Kardynał – wybity po 1448 roku, po 
otrzymaniu kapelusza kardynalskiego przez pierwszego bisku-
pa polskiego Zbigniewa Oleśnickiego.

Maciek – komora Maciek –nazwa pochodzi od stolnika 
Maćka (druga połowa XV wieku).

Morsztynowie – ród szlachecki, sprawujący urząd bach-
mistrzów od początku XV wieku, aż do końca Polski niepod-
ległej. Zasługi tego rodu dla żup krakowskich docenili nawet 
Austriacy, którzy znieśli wszystkie przywileje i nadania królów 
polskich, lecz za zasługi przodków cesarz Józef II przyznał 
w 1774 roku Janowi Kantemu Morsztynowi dożywotnią pensję.

jan Boner – szyb Boner – urodzony w Landau w Pala-
tynacie, w roku 1483 otrzymał prawa miejskie krakowskie, 
w roku 1498 został rajcą krakowskim, a w roku 1514 uzyskał 
szlachectwo. Ożeniwszy się bogato wszedł w skład patrycja-
tu Krakowa. W roku 1491 założył spółkę zajmującą się han-
dlem solą, udzielaniem pożyczek, dostawami dla dworu oraz 
dzierżawą komór celnych. Wkrótce zmonopolizował dostawy 
dla państwa i uzależnił od siebie wysokimi pożyczkami skarb 
królewski. Jego lojalność wobec nowej ojczyzny, zdolności 
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i pracowitość sprawiły, że stał się doradcą dworu w sprawach 
finansowych. 

W początkowych  latach  panowania  Zygmunta  Starego 
uratował państwo wypłacając wojsku zaległy żołd. W roku 
1522 zadłużenie króla u Bonera sięgało 150 tysięcy florenów, 
podczas, gdy roczny dochód skarbu królewskiego wynosił nie-
spełna 29 tysięcy florenów. W latach 1515-1523 pełnił urząd 
żupnika krakowskiego, doprowadzając kopalnie do wielkie-
go rozkwitu wprowadzając ład w finansach żupy. Boner zre-
formował także produkcję, przestawiając ją w roku 1523 na 
wycinanie fortali – dwukrotnie mniejszych od tradycyjnego 
produktu,  czyli  bałwana. Ta  zmiana była  uwzględnieniem 
specyfiki złoża bocheńskiego, gdzie o duże bloki soli było już 
coraz trudniej, a transport był nadal bardzo uciążliwy. Joachim 
Wadianus, szwajcarski poeta, podróżnik i badacz natury, pisał 
o nim: „Jest to mąż niezwykłej powagi i roztropności, niko-
mu nie ustępujący znaczeniem i względami na dworze króla 
Zygmunta, a do tego pierwszy z cudzoziemców (urodził się 
bowiem nad Renem), który zajaśniał tak wielkim blaskiem bo-
gactw i takim dostojeństwem u władców Sarmacji.” Z począt-
kiem XVI wieku Boner przekształcił kazimierzowski zamek 
żupny na renesansowy pałac o pięknie profilowanych oknach 
i koronkowej attyce, ponad którą wznosiła się wieżyczka z ze-
garem i dzwonkiem żupnym, którym wzywano urzędników na 
obiady i konferencje.

Seweryn Boner – żupnik bocheński (koniec XV wieku). 
Obaj Bonerowie utrzymywali kontakty z wybitnymi humani-
stami, poetami i uczonymi. Zapraszali ich do siebie, aby po-
kazać im podziemny świat. Tak więc bocheńską żupę zwie-
dzili tacy humaniści jak: wspominany już Joachim Wadianus 
w 1551 roku, Jodocus Villichius Roselianus, Adam Schroeter. 
W Wieliczce gościem Jana Bonera był sam Mikołaj Kopernik. 

Krowa – komora Krowa – nazwa pochodzi od nazwiska kopa-
cza – parobka, pracującego w XVI wieku na działach królewskich.

Kluzy – komora Kluza – nazwa pochodząca od nazwiska 
właściciela działa kopackiego (XVI wiek).

Piotr Pędziwiatr –  najbogatszy  patrycjusz  bocheński, 
w I trzydziestoleciu XVI wieku właściciel działa i łoju Narczyn.

jan fajgiel – szyb Fajgiel (Campi – Polny) – szesnasto-
wieczny geometra kopalniany, inżynier i geometra górniczy, 
posługujący się kompasem, właściciel dziedziczny sztolni od-
wadniającej w Olkuszu. W latach 1563 i 1570 dokonał pomia-
rów kopalni bocheńskiej sporządzając jednocześnie jej plany, 
które jednak się nie zachowały. Największą jego zasługą dla 

Bochni było określenie miejsca budowy nowego szybu. Miało 
to miejsce na tzw. Kaliszynie, czyli na Srebrnej Górze. Szyb 
ten miał być główną arterią łączącą powierzchnię z kopalnią. 
Tak też się stało i co ciekawe jest tak do dziś. Nim do tego 
doszło musiano się uporać z bardzo trudną do „przejścia” war-
stwą zawodnionego piasku określaną mianem zydzu. O tym, 
jak bardzo było to trudne i jak ówcześni górnicy bali się tej 
pracy świadczą zapiski w protokole z głębienia tego szybu. 
Kiedy zetknięto się z warstwą zydzu wszystko milkło, górnicy 
mówili szeptem, żeby drzemiącego zła nie budzić, nie drażnić. 
Nikt nie patrzył na ten wilgotny piach, jak na materię bezdusz-
ną, każdy górnik dopatrywał się w nim jakiejś istoty żywej, 
złośliwej, myślącej tylko o tym, aby jak najbardziej pokrzy-
żować wysiłki ludzkie i nie dopuścić człowieka do ukrytych 
pod ziemią skarbów. Całe słownictwo dotyczące tej kurzawki, 
takie jak: pazdury zydzu, ślepia, macki, skrada się, pełznie, 
śpi ilustrują sposób postrzegania górników tej żywiołowej siły, 
którą tak trudno było opanować.

Polny (Campi) – szyb Campi – nazwa od miejsca zgłę-
bienia szybu. Polami, aż do czasu przejęcia Bochni przez ad-
ministrację austriacką, nazywano powszechnie teren położony 
między zachodnią częścią Solnej Góry, a wzgórzem Kolanow-
skim, gdzie leżały ziemie mieszczan bocheńskich.

Szyb zbudowano na części parceli należącej do uposażenia 
plebana bocheńskiego i na gruncie mieszczanina Sturcza.

Sebastian lubomirski – szybik Lubomierz – żupnik bo-
cheński po 1581 roku.

jacek Młodziejowski – komora Młodziejowice – żupnik 
w latach 1592 – 1594.

August gutteter – komora Gutteter – podżupek bocheński 
w latach 1600 –1602. 

tobiasz Sułowski – szybik Sułów – podżupek od 1608 roku.
Aleksander radoszowski – szybik Radoszów – siedem-

nastowieczny podżupek bocheński.
Proszówki – komora Proszówki – nazwa pochodzi od 

miejscowości  położonej w sąsiedztwie Bochni,  jej wła-
ścicielem był Stanisław Sudo, żupnik bocheński w latach 
1612 – 1617.

Marcin gajownicki – komora Podgajowska – administrator 
żupy bocheńskiej w latach 1621 – 1624 i kanonik warszawski.

Stanisław gawroński – szybik Gawron – dzierżawca żupy 
bocheńskiej w latach 1623 – 1624, wieloletni podżupek wielicki. 

Stanisław Witowski – komora Witów – wielkorządca kra-
kowski, wójt bocheński, żupnik w latach 1629 – 1647.

Władysław – szyb Władysław – zgłębiony za panowania 
Władysława IV króla polskiego od roku 1632, który był jedno-
cześnie jego inwestorem. Budowniczym był zaś bachmistrz bo-
cheński K. Słowikowski. Szyb ten był ostatnim szybem wybitym 
do złoża bocheńskiego przed przyłączeniem Bochni do Austrii. 

jan Mikołaj Daniłowicz – podłużnia Danielowiec – pod-
skarbi koronny, przewodniczący komisji sejmowej, która za 
panowania Zygmunta III zajmowała się porządkowaniem go-
spodarki kopalnianej i wydała nowe instrukcje dotyczące sys-
temu gospodarczego i personalnego, żupnik bocheński w la-
tach 1640 – 1642.

jan Kazimierz – król polski w latach 1648 – 1668. 
Maciej Wołczyński – komora Wołczyn – żupnik bocheń-

ski w latach 1653 – 1655.
jan Wielopolski – szybik Wielopole – pochodził z nobili-

towanej rodziny mieszczańskiej, która do poważnego znacze-

Suwaczka na poziomie Sienkiewicz.
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nia doszła dzięki bogaceniu się na dochodach z soli w XVII 
wieku. Po ojcu Mikołaju przejął nieznane z imienia dobra 
w Gromniku, w powiecie czchowskim. W żupie bocheńskiej 
pełnił urząd bachmistrza, który traktował jako sposób bogace-
nia się. O jego przedsiębiorczości świadczy między innymi fakt 
wybudowania mostu na rzece Białej w Gromniku, za co otrzy-
mał prawo pobierania myta. Kilkakrotny dzierżawca żupy bo-
cheńskiej między innymi w latach 1655 – 1660, 1662 – 1668.

jan Odrowąż Pieniążek – komora Odrzywąż – żupnik 
żup krakowskich w latach 1670 – 1672.

Antoni Kotowski – poprzecznik Kotów – wieloletni żup-
nik, dzierżawiący żupy krakowskie od 1674 roku prawie do 
końca XVII wieku.

 jan III Sobieski – podłużnia Sobieski – król polski od 
1674 roku, zwyciężył między innymi Turków pod Chocimiem 
i pod Wiedniem.

Krzysztof Mysiur – stajnia Mysiur – górnik pracujący 
w kopalni bocheńskiej w latach sześćdziesiątych i siedemdzie-
siątych XVII wieku. 

gargul – szybik Gargul – kopacz w żupie bocheńskiej 
– XVII wiek.

Stanisław Morski – komora Morsko – siedemnastowiecz-
ny administrator żupy bocheńskiej.

Andrzej Ważyński – komora Ważyn – podżupek bocheń-
ski w drugiej połowie XVII wieku. Ze względu na dużą zasob-
ność złoża „Działa Ważyńskie” eksploatowane były od roku 
1697 do lat pięćdziesiątych XX wieku. 

jan gotfryd Borlach –  był  synem  stolarza  z Drezna. 
Dzięki  swoim niezwykłym zdolnościom zwrócił  na  siebie 
uwagę władców Saksonii, dzięki którym zyskał wykształcenie 
w dziedzinie chemii, mechaniki, geologii i malarstwa. Konsy-
liarz królewski, administrator żup krakowskich w latach 1743 
– 1752, pełniący od roku 1718 funkcję geometry wielickiego. 

Wybitny inżynier górniczy i organizator produkcji. Ścią-
gnięty do Polski w roku 1733, w celu uporządkowania kopalń 
obu żup. W przypadku Bochni polegało to na wyprostowaniu 
krętych, starych podłużni i utrzymaniu ich w poziomie. W tym 
czasie przeprowadzono także akcję podsadzania wyeksploato-
wanych wyrobisk rumem solnym. Czyniono tak w celu zapo-
bieżenia dewastacji komór położonych nad wybranymi wyro-
biskami. Wydrążono także wiele odcinków nowych dróg trans-
portowych oraz przebitek. W głównej mierze prace te miały 
na celu skrócenie drogi  transportu soli. Równolegle z tymi 
robotami prowadzone były poszukiwania nowych złóż. Odby-
wało się to poprzez drążenie z podłużni poprzeczników w od-
stępach co około 50 m. Wspomniane roboty pozwalały także 
na lepsze rozpoznanie charakteru i zasobności złoża. Efektem 
prac prowadzonych przez Borlacha było wydzielenie w kopal-
ni bocheńskiej trzech poziomów eksploatacyjnych. Pierwszy 
zlokalizowany był na głębokości 70 – 120 m, drugi na głę-
bokości 120 –212 m, a trzeci na głębokości poniżej 212 m. 

Borlach dokonał także prawdziwej rewolucji w dziedzinie 
transportu. Wraz z Christianem g. Schoberem skonstruował 
kierat, zwany saskim, pracujący od roku 1749 nad szybem Re-
gis w Wieliczce. Dużą wagę przywiązywał do zabezpieczenia 
wyrobisk. Jako pierwszy zastosował w Wieliczce ręczne pom-
py wahadłowe do odprowadzania wód kopalnianych.

W dziedzinie organizacji  pracy opracował nową  tabelę 
płac, podwyższając zarobki, likwidując jednocześnie „wyno-
ski”. Wychował kilku znakomitych mierniczych, którzy po 

jego odejściu uzupełnili i wydali wykonane przez niego plany 
wielickiej kopalni. Jednym z nich był Jan Stolarski, którego 
ojciec, Antoni zginął tragicznie podczas pożaru bocheńskiej 
kopalni w roku 1745. 

Krystian Schober – komory Krystian – wspomniany już 
współpracownik Borlacha.

józef Bętkowski – komora Bętkowice – długoletni podżu-
pek bocheński (1741-1763).

August – nazwa nadana na cześć króla Augusta III Sasa
józef tesch – szybik Tesch – Amtman kopalni bocheńskiej 

od roku 1774. Skupił się w swej działalności na rozbudowie 
kopalni w najdalej na zachód wysuniętej jej części, w tzw. No-
wych Górach. Rozbudowa ta polegała na przedłużaniu chodni-
ków jak najdalej poza szyb Campi, wybijaniu pieców poszuki-
wawczych poprzecznych i głębieniu nowych szybików. W wy-
niku początkowych niepowodzeń Tesch zmuszony został zejść 
z robotami górniczymi bardziej w głąb kopalni. W rezultacie 
tych działań odkrył nowe, bogate złoża soli. W roku 1775 za-
projektował wybicie podziemnego szybu w odległości 200 
sążni na zachód od szybu Campi. Projekt zatwierdzony został 
przez władze austriackie, a szyb zbudowano w ciągu roku. Na 
całej długości otoczono go schodami o szerokich wymiarach 
przestrzennych, co było wówczas nowością, a sposób ich wy-
konania był niemal artystyczny. 

W okresie „bicia” szybu Tesch roboty na poziomie August 
posuwały się ciągle na zachód. Fakt ten powodował, że do-
pływ powietrza do tych rejonów był bardzo trudny. W 1777 
roku Tesch wystąpił do władz wiedeńskich z wnioskiem o wy-
bicie nowego szybu. Miejsce na szyb wyznaczono na linii po-
dłużni August na terenie Chodenic, a jego głębokość określono 
na 49 metrów. Podobnie, jak w przypadku szybu Tesch dolna 
jego część również miała być otoczona spiralą schodów. Po 
zatwierdzeniu projektu roboty rozpoczęto 24 czerwca 1779 r. 
W związku  z wprowadzeniem  nowego  święta  górniczego 
św. Trójcy – nadano mu nazwę trinitatis. Pomimo, że teren, 
w którym głębiono szyb był bardzo trudny (zbity i twardy oraz 
mocno zawodniony, a powietrze do szybu musiano doprowa-
dzać za pomocą miechów i drewnianych przewodów) roboty 
zakończono w rekordowo krótkim czasie, bo już 9 październi-
ka 1779 roku (3 i pół miesiąca). 

tadeusz Peithner von lichtenfels – zajście Lichtenfels 
– (ciąg komunikacyjny łączący poziom August z poziomem 
Gołuchowski, we wschodniej  części kopalni) delegat  Izby 
Nadwornej, radca dworu, wybitny znawca górnictwa, w roku 
1783 stojący na czele komisji ekspertów, która z ramienia Na-
dwornej Izby Wiedeńskiej do spraw monetarnych i górnictwa 
miała za zadanie zbadać stan obu żup, usunąć wszelkie braki 
w administracji oraz w całej gospodarce żupnej, pochodzące 
z niewiedzy i niefachowości jej kierowników, a także prze-
prowadzić potrzebne reformy. Jedną z nowości zainicjowaną 
przez Komisję Nadworną było wprowadzenie do transportu 
kopalnianego lekkich wózków zwanych psami węgierskimi, 
które zastąpiły pracujące tu konie. 

fryderyk ferdynand Beust – komora Beust – hrabia, au-
striacki minister i prezes Rady Ministrów, kanclerz w latach 
1886 – 1871. Sprowadzony do Polski z Saksonii specjalista 
w celach poszukiwań soli. Jego imię nosiła komora, w której 30 
grudnia 1875 roku wybuchł wielki pożar. Ofiary tego pożaru 
upamiętnia epitafium na ścianie chóru kaplicy św. Kingi w na-
szej kopalni. W związku z natrafieniem na słone źródła w Busku 
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otrzymał od Stanisława Augusta w 1783 roku przywilej warze-
nia soli bez opłaty dziesiętnej części dochodów tzw. olbory. Ko-
rzystając z tego przywileju założył towarzystwo akcyjne, które 
w roku 1784 rozpoczęło budowę warzelni w Busku. 

Dionizy Stanetti – szybik Stanetti – Amtman saliny bo-
cheńskiej od roku 1785 do II dziesięciolecia XIX wieku. 

Wacław józef baron von Vernier – podłużnia Vernier – 
naczelny administrator żup krakowskich w latach 1786 – 1802. 

Antoni Baum – poprzecznik Baum – bocheński starosta 
obwodowy (XVIII wiek). Celem wykonywania poprzecznika 
było poszukiwanie nowego złoża solnego leżącego na połu-
dnie od dotychczas eksploatowanych złóż. Drążenie zakoń-
czono z powodu braku powietrza w przodku oraz ze względu 
na wydzielanie się niebezpiecznych gazów i wód. 

W kopalni  bocheńskiej  gazy wydzielały  się  zwłaszcza 
z utworów leżących poza granicą złoża. W celu ich wykrycia 
górnicy przynosili ze sobą gołębie lub myszy i umieszczali je 
w niebezpiecznych miejscach. Jeżeli zwierzęta te padały wy-
cofywali się co prędzej z zagrożonych rejonów. 

Smalec – komora Smalec – nazwa pochodzi od górnika 
Smalca pracującego w bocheńskiej żupie w początkowych la-
tach XVIII wieku.

zakrystia – komora Zakrystia (XVIII w.) – swoją nazwę 
wzięła od bezpośredniego sąsiedztwa z kaplicą Bożego Ciała 
(część zachodnia podłużni Podmoście).

Samuel Kerner –szybik Kerner – podżupek bocheński 
– XVIII wiek.

Krystian Wurmser – wg innych źródeł – komory Kristian 
– gubernator galicyjski w latach 1806 – 1809.

franciszek Hauer – komora Hauer – baron, gubernator 
galicyjski w latach 1815 – 1822.

 franciszek reichetzer – podłużnia Reichetzer – radca 
górniczy, wiedeński geolog, związany z bocheńskmi salinami 
co najmniej 20 lat ( 1818 – 1841) był w swoim czasie głów-
nym geologiem, którego książka pt.: „ Anleitung zur Geogno-
sie” była czymś w rodzaju vademecum dla każdego inżyniera 
górniczego I połowy XIX w. 

rudolf von Wrbna – podłużnia Wrbna – komisarz na-
dworny w latach 1818 – 1822.

 Książę Augustyn longin lobkowitz – podłużnia Lob-
kowitz – gubernator Galicji i Lodomerii. Lobkowitz prezydent 
Izby Nadwornej do spraw monetarnych i górniczych, potem 
gubernator galicyjski w latach 1826 – 1832, którego z tego 
stanowiska odwołano podobno za to, że według opinii sfer 
wiedeńskich zanadto sprzyjał Polakom.

franciszek ursini von Blagay – poprzecznik Ursini – hra-
bia, naczelnik salin w latach 1836 – 1846.

Antoni von grubenthal – komora Grubenthal – Radca 
górniczy i zarządca salin bocheńskich w roku 1841. 

Edward Windakiewicz – c.k. Starszy Radca Skarbu, zgi-
nął podczas pożaru w kopalni, w 1875 roku (tablica upamięt-
niająca w kaplicy św. Kingi).

Agenor gołuchowski – podłużnia Gołuchowski – XIX 
wieczny namiestnik Galicji, wprowadził w Galicji język urzę-
dowy polski. Ułatwiło to pracownikom zarządu kopalni pracę 
biurową, zwłaszcza sprawozdawczą. 

franciszek Panzenberger – komora Panzenberger – au-
striacki radca dworu (XIX wiek).

jan nepomucen Hrdina – poprzecznik Hrdina – mierni-
czy salin bocheńskiej i wielickiej, znakomity geolog. W po-

czątkowych latach XIX wieku zajmował się sporządzaniem 
planów bocheńskiej kopalni.

Walenty Mazurkiewicz – szybik Mazurkiewicz – naczel-
nik salin bocheńskich kilka lat przed pierwszą wojną światową.

Stanisław Skoczylas – podłużnia Skoczylas – profesor 
Akademii Górniczej w Krakowie.

ryszard Kołdras – komora Kołdras – wieloletni pracow-
nik Kopalni Soli Bochnia, w latach 1990 –1991 pełnił w niej 
funkcję kierownika robót górniczych, a od roku 1993 do 1996 
był  jej naczelnym dyrektorem. W wymienionych okresach 
czasu kopalnia uzyskała szereg odstępstw od przepisów gór-
niczych warunkujących rozpoczęcie działalności sanatoryjno 
– turystycznej oraz wykonała wiele badań atmosfery kopal-
nianej potwierdzających, jak się okazało, lecznicze właściwo-
ści mikroklimatu podziemnych wyrobisk. Wielki propagator 
wykorzystywania kopalni w celach leczniczych i turystycz-
nych. Czas jego rządów w żupie to ogromny zakres robót gór-
niczych, dzięki którym bocheńską kopalnię można zwiedzać, 
a czyni to rocznie ponad 140 tysięcy turystów.

Znakomity organizator i menedżer, człowiek obdarzony za-
równo ścisłym umysłem, jak i wielkim talentem artystycznym.

Jako dyrektor kopalni pozyskał środki finansowe w kwocie 
15 mld (starych złotych) na remont szybu Sutoris. Z jego inicjaty-
wy, po zakończeniu prac, szyb poświęcony został przez ówczesne-
go Ordynariusza diecezji tarnowskiej biskupa Józefa Życińskiego. 

Dla porządku wymienię jeszcze kilka wyrobisk noszących 
nazwy wybitnych postaci. Należą do nich podłużnie: Sienkie-
wicz, Słowacki, Piłsudski, Wilson – Paderewski, Kościuszko. 
Nazwy te nie wymagają jednak komentarza. 

Przedstawiłem Państwu zaledwie część ogromnej  ilości 
nazw związanych z naszą kopalnią. Wiele z nich popadło w za-
pomnienie. Do innych nie udało mi się dotrzeć. Może uda się 
to komuś innemu i rozszyfruje co oznacza np.: Bucyfał, Bękart, 
Pyszczkowe, Matacz, Zakrowie, Smarkul, Nieborak, Płaszcze...
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BOCHN I ANA
W obronie puszczy

Białowieski Park Narodowy 
jest jedynym polskim obiek-
tem  przyrodniczym,  wpi-
sanym  z  uznania  UNESCO 
w 1997 r. – na listę Światowe-
go Dziedzictwa Kulturowego 
i Przyrodniczego. Park poło-
żony  w  północno-wschod-
niej Polsce, w województwie 
podlaskim zajmuje centralną 
część Puszczy Białowieskiej 
i chroni najlepiej zachowany 
jej fragment – ostatni na niżu 
Europy las naturalny, o cha-
rakterze pierwotnym, jaki przed wiekami rozciągał się w strefie 
lasów liściastych i mieszanych. Geneza parku ma swoją długą 
i niełatwą historię. Orędownikami idei ocalenia puszczy, cho-
ciaż w jej fragmencie, byli polscy uczeni. Do pionierów i naj-
aktywniejszych w tej słusznej i szlachetnej sprawie należeli: 
botanik, prof. UJ Władysław Szafer, zoolog i paleozoolog, pro-
fesor Eugeniusz Antoni Kiernik, nb. bochnianin (pisał o nim S. 
Kobiela w artykule pt. Bocheński Przewodnik Literacki cz. 2 
– WB nr 1 (88) 2011) oraz inż. Władysław Kloska – dyrektor 
Szkoły Lasowej w Warszawie. Dzięki ich staraniom w 1921 r. 
wydzielono z obszaru puszczy teren chroniony – leśnictwo 
„Rezerwat” o pow. 4693, 24 ha. W 1932 r. leśnictwo przemia-
nowano na „Park Narodowy w Białowieży”. W 1996 r. po-
wierzchnię parku powiększono do 10502 ha i utworzono otu-
linę wokół parku o pow. 3224 ha. W ubiegłym roku, w kwiet-
niu, tę otulinę objęto strefą ochronną zwierząt łownych, co 
oznacza zakaz polowań i tworzenia urządzeń łownych. Nie 
spełniono więc postulatu, aby cały obszar puszczy ustano-
wić parkiem narodowym, chociaż od wielu lat ma on wielu 
gorących zwolenników. Do nich należała Simona Kossak.

Ta książka wpadła mi w ręce przypadkiem, od znajomego 
leśnika i choć to grube tomisko, prawie 600 stron, po pierw-
szym rozdziale stałam się jej niewolnicą i przeczytałam, jak się 
to mówi, od deski do deski – jednym tchem. Tytuł książki, wy-
danej w 2001 roku, brzmi Saga Puszczy Białowieskiej, autorką 
jest Simona Kossak. –Tak, właśnie Kossak z krakowskiego rodu 
pisarzy, poetów, malarzy, których uznana twórczość należy do 
dorobku kultury narodowej. Simona Kossak jest córką Jerzego, 
syna Wojciecha – nie „poszła” jednak w literaturę czy malarstwo 
– interesowała ją przyroda. Po ukończeniu uniwersyteckiej biolo-
gii została – leśnikiem, lecz niezwyczajnym. W nekrologu (zmar-
ła 15 marca 2007) odczytałam, że prof. dr hab. Simona Kossak 
była Kierownikiem Zakładu Lasów Naturalnych w Białowieży 
Instytutu Badawczego Leśnictwa, członkiem Rady Naukowej 
IBL oraz Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego, 
wieloletnim Redaktorem Naczelnym Wydawnictwa IBL. Wybit-
na uczona w zakresie ekologii behawioralnej ssaków leśnych, 
na co dzień była leśnikiem – badaczem; 30 lat przeżyła w starej 

leśniczówce o pięknej nazwie „Dziedzinka”: w zielonym raju, 
w Puszczy Białowieskiej (jak pisze). Kochała to miejsce i z tej 
miłości oraz troski o dalsze jego trwanie, powstała znakomita 
opowieść o lesie jakiego nie znajdziemy już w Europie.

„Zatrzymać  piły”,  zaprzestać wycinania,  dać wolność 
przyrodzie w jej cudownej sile odnowy. –Oto przesłanie au-
torki żarliwej zwolenniczki objęcia ochroną konserwatorską 
w postaci parku narodowego całej polskiej części Puszczy 
Białowieskiej (Białorusini już to uczynili w 1991 r. dla całej 
swojej części Puszczy Białowieskiej). Ze znajomością rzeczy 
lekko i obrazowo, bez nudy elaboratu opisała: początki pusz-
czy 5 tysięcy lat po cofnięciu się lodowca, rozwój i zanikanie 
jej ekosystemów, scharakteryzowała mieszkańców ze świata 
zwierzęcego i ludzi, począwszy od czasów prehistorycznych. 
Ci ostatni nie cieszą się jej sympatią, żyli w puszczy i z pusz-
czy, ale lasu nie szanowali, im wyższa cywilizacja tym więk-
sza grabież i zagrożenie dla drzewo- i zwierzostanu. Książka 
daje wiedzę, ale przede wszystkim przekonuje do wartości 
przyrodniczej i kulturowej puszczy.

Niestety dewastatorska gospodarka ludzi, nasilająca się od 
II połowy XIX wieku aż po jej obecne apogeum – bo zysk jest 
moralny mimo wszystko – zamienia puszczę w wyrębisko lub 
las gospodarczy i słowo to staje się pustym dźwiękiem, tak jak 
to się stało z Puszczą Niepołomicką, bardzo dziś przetrzebio-
ną. Bo czym jest puszcza? – z definicji, to las pierwotny, samą 
przyrodą tylko określony.

Ciekawie i z miłością pisze o puszczańskich zwierzętach: 
łosiach,  bobrach,  królewskim  i  carskim  żubrze;  o  rysiach 
– pozostało ich kilkanaście – opiekowała się nimi osobiście, 
zyskując przyjaźń i ufność (!) tych dzikich kotów. A troska 
o głuszca, wygubionego dla myśliwskiej zabawy? Pyta więc. 
-Jaka  to  przyjemność  zabić  ostatniego ptaka?  – …głuszec 
pyszną i śmiałą ma postać.. koguty, mierzone wraz z ogonem, 
mogą osiągać ponad 100 cm długości, rozpiętość ich skrzydeł 
sięga 144 cm… i dalej przejmująco oskarża: Wspaniała syl-
wetka wielkiego ptaka na tle szarzejącego nieba, piękno lasu 
o świcie i zapach przedwiośnia tworzą niepowtarzalny nastrój. 
Natomiast sama pieśń, tak wysławiana przez myśliwych…, to 
krótkie, 7-9-sekundowe serie klekotów, terkotów, pyknięć, sze-
lestów, zgrzytów i puknięć, przypominających wyciąganie kor-
ka z butelki…. Mroczne są tajniki duszy ludzi przekonanych, 
że rozpędzanie tokowisk i ładowanie ołowiu w bezradne ptaki, 
które szczęśliwie przezimowały i zamierzały właśnie przedłu-
żyć istnienie gatunku, jest czymś pożytecznym, nobilitującym 
i szlachetnym, czym można się szczycić. W podobny zresztą 
sposób niektórzy myśliwi, najczęściej mężczyźni, załatwia-
ją swoje porachunki z innymi zwierzętami, do niedawna za-
bijano w czasie godów cietrzewie, bataliony i jarząbki, a do 
dziś – słonki, dzikie kaczki, sarny, jelenie i łosie. Autorka jest 
rozgniewana, odważnie wskazuje winnych, lecz dostarcza ar-
gumentów i jej gniew udziela się czytelnikowi. Nie cofa się 
gdy mówi o szacownych gronach naukowych, które kapitu-
lują w sprawie rozszerzenia parku przed lobby biznesowym 
i myśliwskim. Pisze o modnej pladze pseudobadań; gdy się 
depcze, wyrywa, morduje, wytrzebia, skazuje na cierpienie dla 
dokonania „wiekopomnego odkrycia”.

Polecam lekturę Sagi… – pogłębi naszą wiedzę i wrażli-
wość, uświadomi potrzebę pokory, gdyż: Puszcza jest niczyja 
– nie moja, ani twoja, ani nasza, jeno Boża. (S. Żeromski).

Ewelina Mroczek
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Reformacja w Bochni cz.2

W „Krakowskim Roczniku Archiwalnym” (tom 16) w 2010 r. 
ukazała się druga część artykułu dr hab. Teofila Wojciechow-
skiego o „reformacji w Bochni” w II poł. XVI wieku, w któ-
rej autor, głównie na podstawie ksiąg grodzkich krakowskich 
i akt miasta Bochni, w interesujący sposób przedstawia udział 
mieszkańców Bochni w reformacji, ich przynależność wyzna-
niową, a także próby opanowania przez innowierców instytu-
cji katolickich i budowli sakralnych. 

Dziedziczni wójtowie i dzierżawcy wójtostwa bocheńskie-
go Mikołaj, Jan, Stanisław Cikowscy wywierali silny wpływ 
na radę miejską nie tyle przez bezpośrednią agitację, ile przez 
dobieranie sobie według własnego uznania członków rady. Mi-
kołaj Cikowski zrobił karierę w dyplomacji. Został kasztelanem 
bieckim i sanockim. Jako sekretarz królewski posłował z ramie-
nia króla Zygmunta Augusta do Konstantynopola, do Wiednia 
i oba te poselstwa zakończył sukcesem. Czas wolny od zajęć 
państwowych poświęcał miastu, a tu w Bochni otaczał opieką, 
protegował duchownych, którzy weszli w konflikt z prawem ko-
ścielnym, a więc Zacjusza, Liatkę, Szulca i Krużka. O działalno-
ści religijnej Jana Cikowskiego syna Mikołaja nie podaje autor 
zbyt dużo wiadomości. Żył krótko, a wdowa po nim Katarzyna 
– zagorzała arianka – administrowała przez wiele lat wójto-
stwem bocheńskim, obsadzała urzędy miejskie „swoimi” ludźmi 
tj. arianami, o czym świadczy protest pospólstwa bocheńskiego 
do grodu krakowskiego odnotowany w księgach grodzkich.

W latach  60-tych XVI w.  rada miasta  składała  się  już 
w większości  z członków należących  do  nowych wyznań, 
a w latach 70-tych  cała  rada utożsamiała  się  z reformacją. 
Nie interesowała się koniecznością odbudowy kościoła pa-
rafialnego po pożarze w 1561 r., chociaż odbudowa katolic-
kiej świątyni należała do jej obowiązków. Autor omówił na 
licznych przykładach zainteresowanie mieszczan bocheńskich 
„nowinkarstwem religijnym”, a także ich stosunek do kato-
lickich księży. W 1589 roku niejaki Grzegorz Zabłocki i jego 
żona na rynku w czasie jarmarku jesiennego (na św. Jadwigę) 
w obecności licznych ludzi grozili ks. Janowi Bętkowiusowi, 
komendarzowi bocheńskiemu... zły, nie cnotliwy popie nie 
masz o czym na kazaniu szczekać jeno o mnie z żoną moją? 
Szczekasz boć nie dostaje [ci] Ewangeliei [...] ja znajdę na 
ciebie prawo [...] każę cię wyszermować i plesz [tonsurę] ci 
każę ogolić kijem [...]. Innowiercy, głównie arianie stawiali du-
chowieństwu katolickiemu podstawowy zarzut nieznajomości 
Pisma Świętego. Niektóre pogróżki nie były rzucane na wiatr.

Autor przytacza pobicie Jana Głowinki, starszego bractwa 
warzyców, strzelanie do sługi biskupa kamienieckiego, napaść 
Marcina Józefa sługi Stanisława Cikowskiego na warzelnię, 
w której schronił się katolik Stanisław Plutka. Autor pokazu-
je także, że różne wyznania nie stanowiły jednak przeszkód 
w zawieraniu związków małżeńskich. Młodsza córka Stanisła-
wa Budzińskiego, jednego z przywódców arianizmu w Bochni 
wyszła za mąż za rzetelnego katolika Macieja Irasowskiego, 
fundatora katolickiego szpitala św. Macieja w Bochni. 

Autor dochodzi do wniosku, że w dobie reformacji było 
z nią związanych ponad 60 rodzin czyli ok. 300 osób, a więc 
ok.  10%  populacji  miasta  zakładając,  że  Bochnia  mogła 
wówczas liczyć ok. 5.000 mieszkańców. Był to jednak spory 
odsetek, jeśli zważy się, że do reformacji przystępowały ro-
dziny stojące na wyższym poziomie intelektualnym, bardziej 

oświecone, a jednocześnie bogatsze. O wiele trudniejsze oka-
zało się zakwalifikowanie innowierców do ówczesnych trzech 
wyznań: luterańskiego, kalwińskiego i ariańskiego. Szymon 
Zacjusz był najpierw protestantem, potem przeszedł na kal-
winizm i pozostał mu wierny aż do śmierci. Nie przeszedł na 
arianizm, śladem swojego litewskiego protektora Radziwiłła 
i już w 1559 r. wolał porzucić Podlasie i Litwę. W Małopolsce 
wyznawcy kalwinizmu (nazywanego także konfesją helwecką) 
wywodzili się ze szlachty. W Bochni zamieszkiwała duża licz-
ba szlachty, która znajdowała zatrudnienie w tutejszej żupie 
solnej, w której żupnikiem był Hieronim Bużeński. To on mia-
nował wyższy dozór kopalniany, zaś w mieście wójt Mikołaj 
Cikowski i jego rodzina decydowali o składzie rady miasta. 

Ojcowie arianizmu polskiego Jerzy Blandrata i Franciszek 
Stancaro (obaj z Italii) początkowo działali w ruchu kalwini-
zmu. Niekończące się dyskusje teologiczne w tym kręgu na 
temat pojęcia Trójcy Świętej doprowadziły do konfliktów, 
a w końcu  do  rozłamu  i wyłonienia w 1562 r.  t.zw.  zboru 
mniejszego czyli ariańskiego lub antytrynitarskiego, nie uzna-
jącego bóstwa Jezusa Chrystusa, a tym samym Trójcy Świętej. 
W Bochni szerzył się więc głównie arianizm zarówno w żupie 
solnej jak i na terenie miasta Bochni, ale za czasów Zacjusza 
podział ten nie był aż tak bardzo wyraźny. Sam Zacjusz głosił 
kazania w kaplicy św. Stanisława na zamku żupnym dla przed-
stawicieli zboru większego czyli kalwinistów, a w kamienicy 
Andrzeja Wojnickiego dla przedstawicieli zboru mniejszego 
czyli bocheńskich arian, a ponadto we własnej zagrodzie [przy 
ul. Białej 19 – red.] dla jednych i drugich. Nie można wyklu-
czyć, że takim działaniom sprzyjał Jan Chodakowski, który dą-
żył ze wszystkich sił do unifikacji reformacji polskiej i zrealizo-
wania idei Kościoła narodowego. Ciekawa jest także konstata-
cja Autora artykułu, że w latach 80-tych XVI wieku spora gru-
pa innowierców powróciła w Bochni do Kościoła katolickiego.

opr. SK

O Ryszardzie Ordyńskim

Autorem książeczki Pępek świata. Wspomnienia z Zakopanego 
jest Rafal Malczewski (1892-1965) syn słynnego Jacka, tak-
że znany i ceniony malarz. Był ponadto taternikiem, felietoni-
stą i pisarzem. Pisał do Wiadomości Literackich”, „Przeglądu 
Sportowego”, a po wojnie do paryskiej „Kultury”, krakowskie-
go „Przekroju” i „Tygodnika Powszechnego” Pierwsze ocen-

zurowane wydanie książki 
„Pępek świata. Wspomnie-
nia z Zakopanego” ukaza-
ło się w 1960 r. na pięć lat 
przed śmiercią autora, który 
po wojnie mieszkał w Ka-
nadzie. Drugie, poprawio-
ne  i uzupełnione o  teksty 
ocenzurowane ukazało się 
obecnie.  Czytelnik  znaj-
dzie w książce wiele cieka-
wych gawęd  i opowiadań 
o  mieszkańcach  Zakopa-
nego i ceprach, którzy tu-
taj przybywali, aby leczyć 
gruźlicę, podziwiać piękne 
widoki lub jeździć na nar-
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W czasach C.K. Monarchii i później

To tytuł książki, która staraniem i nakładem Elżbiety Sławi-
kowskiej ukazała się jesienią 2011 r. Są to wspomnienia zmar-
łej w Wiedniu Lilly Sławikowskiej spisane pod koniec życia 
w pięciu zeszytach zapisanych równym, lecz trudnym do od-
czytania pismem w języku niemieckim. Przetłumaczone i przy-
gotowane do druku przez bratanicę Elżbietę zostały poszerzo-
ne o jej współczesne komentarze a także niektóre wspomnie-
nia innych członków rodziny Sławikowskich. Obejmują okres 
od II poł. XIX w . i na przykładzie tej rodziny pokazują szero-
ką panoramę życia i losów mieszkańców Środkowej Europy.

Autorka wspomnień Lilly Sławikowska (1902-1994) była 
córką Stanisława Sławikowskiego, pułkownika armii austro-
węgierskiej, a po 1918 r. pułkownika Wojska Polskiego i Gi-
zelli Varady, wnuczki węgierskiego powstańca z 1848 roku. 
Opisuje ona poszczególne etapy swojego życia, a więc naj-
pierw szczęśliwe dzieciństwo spędzone wraz z liczną rodziną 
w Banacie, krainie między Dunajem i Cisą, która dzisiaj leży 
na terenie Rumunii, Serbii i Węgier, potem lata I wojny świa-
towej spędzone w Wiedniu (1914-1918), okres powojenny 
w Krakowie (1918-1939) i Lwowie (1939-1940), deportację 
na Syberię do Kazachstanu (1940-1946), powrót do Polski 
w 1946 r. i życie w rządzonym przez komunistów kraju (1946-
1956). Lilly Sławikowska na fali październikowej odwilży wy-
jechała z Polski do Londynu podejmując się opieki nad ciężko 
chorym bratem. Po jego śmierci do kraju już nie wróciła, ale 

tach. Pozna także nieznane fakty z życia ludzi związanych z Ta-
trami, a więc m.in. Karola Szymanowskiego, Jerzego Oppenhe-
imera, Jana Kasprowicza, Antoniego Słonimskiego, Witkacego, 
Stefana Żeromskiego, Klimka Bachledy, Karola Stryjeńskiego 
i innych. Wśród tej całej plejady utalentowanych ludzi możemy 
znaleźć ciekawą informację o Ryszardzie Ordyńskim suplen-
cie (nauczycielu) gimnazjalnym z Bochni (1911 r.) który zrobił 
niebywała karierę reżysera w Teatrza Reinhardta w Berlinie, 
następnie był dyrektorem Metropolitan House w Nowym Jorku 
i reżyserem filmów z Charlie Chaplinem, Polą Negri i Dougla-
sem Fairbanksem w Hoolywood. Rafał Malczewski pisze, że 
pewnego razu pojawił się na werandzie „Morskiego Oka” Ryś 
Ordyński. Był nabity ważnością, pragnął, by Szymanowski na-
pisał muzykę do filmu, jaki on miał zamiar nakręcić: o zbójniku 
Janosiku. Szlagier. Miłość oczywiście, intryga, koniec albo do-
bry albo zły. Raczej jednak – „happy end” Kostiumy zbójnickie, 
tańce (Szmolcówna) itd. Na Janosika upatrzył sobie Cybulskie-
go (Mieczysław Cybulski – przedwojenny aktor o wyjątkowej 
urodzie, który zniewalał kinomanki spojrzeniem pięknych, la-
zurowych oczu, ocienionych długimi, gęstymi rzęsami – przyp.
S.K.) Obiecywał, że dużo nakręci w prawdziwym plenerze pod-
halańskim, Może Marią Teresą będzie Ćwiklińska, z którą Ja-
nosik wytnie czardasza. Ryś nie mógł się jednak porozumieć 
z Szymanowskim, który nie chciał współpracować z teatralna 
szopą. Należy przypomnieć, że słynny Ordyński nie zapomniał 
o Bochni, w której znalazł swoją pierwszą posadę nauczyciel-
ską. W latach 30-tych nakręcił prawie pół godzinny film doku-
mentalny o Bochni (zob. Stanisław Kobiela, Z Bochni do Holly-
wood [w: Wiadomości Bocheńskie nr 5 (32) 1996]       (SK)

zamieszkała ponownie w Wiedniu, gdzie miała wielu znajo-
mych i przyjaciół. Żyła bardzo skromnie i oszczędnie, a mimo 
to zapraszała do siebie swoją bratanicę a także organizowała 
i opłacała zaproszenia i podróż umożliwiające w tamtych trud-
nych czasach członkom licznej rodziny wyjazdy na Zachód.  
 Drobna, szczupła w zniszczonym beżowym trenczu, typowa 
personifikacja losu emigrantki, o smutnym wyrazie twarzy 
była encyklopedią wiedzy o Wiedniu, nie tylko o jego histo-
rii i zabytkach, ale także o jego tajemnicach i ciekawostkach. 
Jeszcze w latach 60-tych grywała świetnie w tenisa i często 
bywała zapraszana towarzysko na wiedeńskie korty, wszak 
w latach międzywojennych była mistrzynią Małopolski w te-
nisie i udzielała się aktywnie w KS „Cracovii”.

Czytając wspomnienia Lilly Sławikowskiej o jej licznej 
rodzinie, której korzenie wywodziły się z wielu narodowo-
ści naddunajskiej monarchii i w której mówiło się wieloma 
językami, możemy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak rodzi 
się i czym jest patriotyzm. Bratanica autorki Elżbieta Sławi-
kowska odwiedziła w 1968 roku swoich krewnych w Banacie 
i tak pisze o tym pobycie W domu (w Nagy-Becskerek – red.) 
mówiło się po węgiersku, a ze względu na mnie po niemiec-
ku. Wszyscy mówili też oczywiście po serbsku – młodzież 
studiowała w Belgradzie, który mi Poji pokazała. Podczas 
tego pobytu uświadomiłam sobie, że poczucie narodowości 
na terenach wieloetnicznych jest kwestią wyboru, a nie krwi. 
Uświadomiłam sobie to w rozmowie z moim kuzynem Tiborem, 
że w nim i we mnie było tyle samo krwi węgierskiej, a on czuł 
się Węgrem i miał formalnie wpisaną narodowość węgierską, 
a obywatelstwo jugosłowiańskie, a ja czułam się Polką, choć 
pamiętałam o moich przodkach z Banatu. Nasi wspólni pra-
dziadowie ci sami, czyli Węgier i Niemka, jego dziadkowie to 
syn tychże i Niemka, jego rodzice to syn tych ostatnich i Chor-
watka – a więc 1/8 krwi węgierskiej. 

W domu Imre Varady 
– starszego brata matki 
Lilly Sławikowskiej – 
w Nagy-Becskerek bywał 
hr. Apponyi, hr Andrassi 
z synem i Franz Kossuth 
syn Lajosa Kossutha. Imre 
Varady, syn powstańca 
z 1848 r. Jozsefa Varady 
był prawnikiem, polity-
kiem a później posłem do 
węgierskiego parlamentu. 
Jego zaś kuzyn dr Varady 
Lipot Arpad był biskupem 
Gyor, a potem arcybisku-
pem w Kalocsa. Kiedy po 
I wojnie światowej Nagy-
Becskerek włączono do 

Serbii Imre Varady został senatorem w Skupstinie i reprezen-
tantem mniejszości węgierskiej.

Z chwilą wybuchu I wojny światowej pułk ojca Autorki 
został w maju 1914 r. przeniesiony do Wiednia, a więc rodzi-
na przeniosła się tam do obszernego i wygodnego mieszka-
nia w obrębie koszar w X dzielnicy. Autorka opowiada o ro-
dzinnych kontaktach z mieszkającymi w Wiedniu krewnymi, 
a więc rodzinami Gayerów, Rittnerów i Lamichów, o stosun-
kach rodzinnych i życiu w stolicy monarchii w latach wojny. 
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W domu Rittnerów (Tadeusz Rittner był dramatopisarzem, 
prozaikiem, felietonistą i krytykiem teatralnym,) widywała 
polskich malarzy: Juliana Fałata i Tadeusza Ajdukiewicza, 
aktorów, między innymi pięknego aktora Igo Syma (później-
szego kolaboranta niemieckiego). Spotkała się także z hr. Ka-
rolem i Karlą (Karoliną) Lanckorońskimi. Interesujące są jej 
obserwacje z tego wiedeńskiego okresu. Zapamiętała pogrzeb 
cesarza Franciszka Józefa I zmarłego 21 listopada 1916 r. oraz 
to, że do początku 1917 r. w stolicy monarchii nie było wi-
dać braków w zaopatrzeniu i życie toczyło się tak jak przed 
wybuchem wojny. Ale dwa następne lata były w Wiedniu bar-
dzo trudne pod każdym względem, ludzie masowo umierali 
na tzw. dżumę płucną. Płk Stanisław Sławikowski po lecze-
niu (odmroził sobie nogi w Karpatach) został skierowany do 
Twierdzy Przemyśl i był tam odpowiedzialny za transport. 

Po wojnie i upadku Mo-
narchii płk Stanisław Sławi-
kowski w 1918 r. przeniósł 
się z rodziną do Krakowa 
i wstąpił w randze pułkow-
nika do Wojska Polskiego. 
Autorka miała wówczas 16 
lat, ale w jej pamięci pozo-
stało wiele ciekawych epizo-
dów z krakowskiego okresu. 
W 1925 r po operacji wo-
reczka żółciowego zmarła 
matka Autorki Gisella.

Z Krakowa niedaleko już 
do Bochni. Lilly Sławikow-
ska wspomina, że jej Ojciec 
obiecał przed laty swojemu 
przyjacielowi, naczelnikowi 
żupy solnej w Bochni, inż. Erwinowi Windakiewiczowi, że 
gdyby on przeżył Windakiewicza, to zaopiekuje się jego żoną. 
Po śmierci przyjaciela płk. Stanisław Sławikowski, aby wy-
wiązać się z danego słowa, zamieszkał w ich kamienicy i rze-
czywiście zaopiekował się prawie głuchą panią Marią Winda-
kiewicz, która, aby cokolwiek usłyszeć, musiała przykładać 
wielką trąbę do ucha z czego zapamiętana została w Bochni. 

Zamieszkał w Bochni i tutaj stale przebywał, odwie-
dzając od czasu do czasu rodzinę w Krakowie. Niedłu-
go poznał w Bochni Kamilę, wdowę po adwokacie i bur-
mistrzu Bochni Antonim Serafińskim i z nią się ożenił.  
 Lilly Sławikowska interesująco pisze o koligacjach rodzin-
nych, o tym w jakich okolicznościach powinowatym rodziny 
Serafińskich został Jan Matejko, kiedy Serafińscy zamieszkali 
w Wiśniczu i zbudowali tam „Koryznówkę” ( obecnie mieści 
się tam Muzeum Pamiątek po Janie Matejce.) 

Informuje, że w rodzinnym grobowcu Serafińskich na bo-
cheńskim cmentarzu spoczywa Zofia żona Tadeusza Rittnera, 
która w czasie II wojny światowej jako obywatelka polska nie 
mogła mieszkać w Wiedniu, wyjechała do Bochni i zmarła tu 
20 stycznia 1945 r. Płk. Stanisław Sławikowski, ojciec Lilly, 
zmarły w 1948 r i zmarła trzy lata później jego żona Kamila 
także leżą w tym grobowcu. 

Kolejna część wspomnień Lilly Sławikowskiej związana 
jest z Lwowem, do którego Lilly wyjechała 7 września 1939 r. 
do mieszkającej tam siostry Gizeli Maszlankowej Opisała 
przekazanie miasta przez Niemców Rosjanom i wejście wojsk 

sowieckich. Odwiedzała w szpitalu rannego w nocnej potycz-
ce gen. Andersa, którego zabrano potem do więzienia na Łu-
biance. 13 kwietnia 1940 r. rozpoczęła się deportacja. Ona, jej 
siostra Gizela i 7-letnia siostrzenica znalazły się w transporcie, 
który po 18 dniach jazdy pociągiem (Kijów, Saratow i Oren-
burg, rejon Jeziora Azowskiego), a następnie samochodami 
i furmankami dotarł do kazachskiego sowchozu Taz Bulak, 
w którym spotkały potomków zesłańców z 1863 r. Następne 
miejsca pobytu to Grozne, Urdżar i Semipałatynsk. Poznaje-
my gehennę Sybiru tak dobrze znaną wielu pokoleniom pol-
skich patriotów i rodzaje upokorzeń stosowane z upodobaniem 
przez prześladowców wobec Polek: Musieliśmy robić kizaki. 
Nogami ugniatało się nawóz koński i krowi i tą masą napeł-
niało się specjalne formy. Tymi cegiełkami palono w piecach 
w pomieszczeniach biurowych i pewnie w pokoju naczelnika. 

Lilly Sławikowska opisała także powrót do Polski i 10-let-
ni okres pracy w warszawskim „Orbisie” (władała pięcioma 
językami). Widziała także z bliska, jak łatwo można było do-
stać się do więzienia nawet z błahego powodu. 

 Sporo miejsca poświęca Autorka swoim trzem braciom 
i siostrze oraz ich losom. A więc najstarszy brat Karcsi absol-
went Wiedeńskiej Akademii Konsularnej posługujący się bie-
gle i bezbłędnie językiem węgierskim, niemieckim, serbskim, 
francuskim, tureckim, perskim i arabskim był w latach I wojny 
światowej tłumaczem w sztabie Enver Paszy. W okresie mię-
dzywojennym pracował w polskiej służbie dyplomatycznej – 
bardzo szybko opanował bezbłędnie język polski. Po II wojnie 
światowej pozostał na emigracji w Londynie. 

Siostra Gizela wyszła za mąż za Bronisława Maszlankę 
oficera sztabu generalnego. Młodszy brat Jenö (Eugeniusz) 
Sławikowski ukończył Akademię Artylerii w Traiskirchen pod 
Wiedniem. W II RP był zawodowym wojskowym początkowo 
jako podporucznik W.P. w 6 Pułku Artylerii Lekkiej w Kra-
kowie-Łobzowie. Przed wybuchem II wojny światowej był 
kapitanem i instruktorem w Szkole Podchorążych Rezerwy 
Artylerii we Władysławowie Wołyńskim. Został zamordo-
wany w Katyniu, a jako kilkuletni chłopiec przed wielu laty 
napisał po węgiersku w sztambuchu swojej matki, że gotów 
jest zginąć, za swoją ukochaną ojczyznę, Węgry. Zginął, ale 
za Polskę, w Katyniu.

Z przypisu autorstwa Elżbiety Sławikowskiej dowiaduje-
my się, że z Katyniem związana jest jeszcze jedna postać z tej 
rodziny, a mianowicie Walenty Badylak (drugi mąż wdowy 
po Eugeniuszu Sławikowskim, który w 1980 r. dokonał samo-
spalenia na Rynku Głównym w Krakowie protestując przeciw 
zmowie milczenia wokół zbrodni w Katyniu. 

 Ogromnym walorem książki, wydanej ze względu na 
koszty jedynie w 100 egzemplarzach (!) jest strona edytor-
ska wydawnictwa, dzięki czemu „Wspomnienia” nabierają 
dodatkowego niezwykłego blasku. To zasługa pań Elżbiety 
Sławikowskiej i Marii Serafińskiej Domańskiej (opracowanie 
redakcyjne). Zagłębiając się w lekturę tak pięknie wydanej 
książki ze starannie dobraną czcionką, a zwłaszcza fotografia-
mi, wchodzimy w atmosferę tamtej epoki. 

Na końcu książki zamieszczone zostały indeksy osobowy 
i nazw geograficznych, drzewo genealogiczne rodziny Sławi-
kowskich i streszczenia w języku niemieckim i angielskim. 

 Książkę można jeszcze kupić w księgarniach interneto-
wych albo wypożyczyć w Bibliotece w Bochni.

Stanisław Kobiela

Płk. Stanisław Sławikowski
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19 stycznia zmarła pani Helena Suchońska, dyrektor Pań-
stwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu 
w latach 1966-1979, zatrudniona w Liceum od 1953 roku jako 
nauczyciel tkactwa artystycznego. Urna z jej prochami spo-
częła na cmentarzu komunalnym w Bochni-Łychowie. Nad 
grobem zgromadzili się nauczyciele, pracownicy, absolwenci 
i duża grupa przyjaciół. Zmarłą żegnał pięknymi słowami bur-
mistrz Nowego Wiśnicza Stanisław Gaworczyk.

Helena Suchońska była dyrektorem i pedagogiem bardzo 
lubianym, serdecznym i troskliwym przyjacielem młodzieży. 
Wyrozumiała, uczciwa niosła pomoc każdemu potrzebujące-
mu. W tym czasie mury Liceum opuściło wielu absolwentów, 
którzy dzisiaj są znanymi w Polsce i świecie artystami.

Helena Suchońska przeszła ciężką syberyjską  tułaczkę. 
Opisała ją we wspomnieniach opublikowanych w miesięczni-
ku „Wiadomości Wiśnickie” – lipiec-sierpień 2004: Do wybu-
chu II woljny światowej ukończyłam trzecia klasę Gimnazjum 
Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi na Oleandrach 
w Krakowie. Cała nasza rodzina została ewakuowana. Ma-
musia, ja i brat Mamy jako rodzina pocztowców miała udać 
się do Brzezia, ale nigdy tam nie dotarliśmy. Zatrzymaliśmy 
się w Załoźcach koło Złoczowa. Szukaliśmy we Lwowie infor-
macji o Ojcu i możliwości powrotu do Krakowa. 27 czerwca 
1940 r. wywieziono nas w głąb Rosji do Maryjskiej Republiki 
(dorzecze środkowej Wołgi – red.) 10 km d stacji Susłonger. 
Pracowała ciężko przy wyrębie lasu, korowaniu drzew, rąba-
niu „ciurk”, ładowaniu drzewa na wagony i porządkowaniu 
torów. Jesienią 1941 r. zginął tragicznie brat Mamusi a mój 
Wujek i zostałyśmy zupełnie same. Zachorowałam wtedy na 
silną żółtaczkę. Dowiedziałyśmy się o formowaniu armii gen. 
Andersa, usiłowałyśmy tam dotrzeć, ale nie mając pieniędzy 
dojechaliśmy jedynie do stolicy republiki miasta Jokszar Oła. 
Tam zdobyłyśmy zatrudnienie przy obieraniu ziemniaków, ale 
robota była b. ciężka ok. 80 kg należało umyć i obrać dzien-
nie, potem ziemniaki te należało wysuszyć. Potem praca się 
skończyła. Pracowałam na kolei jako „uborszyca”, później 
w bagażówce nosiłam ciężkie walizy i układałam je na półkach 
sięgających aż do sufitu.

W tym czasie włączyłam się do pracy społecznej w Związ-
ku Patriotów Polskich. Układałam wiersze, byłam scenogra-
fem, dekoratorką a także aktorką. Nagrodą za tę prace były 
łzy wzruszenia w oczach moich koleżanek. Chciałam dostać 
się do kraju i powołano mnie do I Dywizji Kościuszkowskiej, 
ale po dwóch tygodniach została zwolniona ze względów zdro-
wotnych.

Dopiero 8 lutego 1946 r. dzięki pomocy mojej znajomej 
ze Lwowa mogłam jako repatriantka powrócić do Krakowa. 
W 1952 r. ukończyłam studia na Wydziale Włókienniczym ASP 
w Krakowie i w następnym roku zostałam nauczycielem w Li-
ceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu.

W notce biograficznej do katalogu z okazji 50-lecia Li-
ceum czytamy: Od 1953 r. zatrudniona w PLTP jako nauczy-

Jan Święch (Nowy Wiśnicz)

Wspomnienie o Helenie Suchońskiej
Dyrektor Liceum Plastycznego im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu

ciel tkactwa. W pracy dydak-
tycznej wprowadzała wiele 
technik nowatorskich. Swoje 
prace prezentowała na wysta-
wach indywidualnych i zbio-
rowych m.in. w Pałacu Sztuki 
w Krakowie, w warszawskiej 
„Zachęcie”, w salonach BWA 
w wielu miastach w Polsce, 
a także za granicą. Odznaczo-
na była Złotym Krzyżem Za-
sługi i Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski.

Pracowałem z panią He-
leną Suchońską przez 25 lat. 
W czasie kiedy kierowała Liceum (13 lat) Szkoła przeżywa-
ła prawdziwy rozkwit. Powstała wtedy izba tradycji i historii 
Szkoły, archiwum szkolne ceramiki, tkactwa, sztukatorstwa. 
Szkoła otrzymała imię Jana Matejki, a komitet rodzicielski 
ufundował dla szkoły sztandar.

Z powodzeniem realizowano nowe  inwestycje,  a więc: 
internat, salę gimnastyczną, dom nauczyciela, a także prze-
wiązkę pomiędzy internatem a szkołą. W 1995 r. red. Andrzej 
Pacuła przeprowadził wywiad z dyrektor Heleną Suchońską, 
który opublikowany został w TEMI z 12 kwietnia 1995  r. 
Powiedziała wtedy: Miałam szczęście kierować wyjątkowym 
zespołem, który tworzyli ludzie utalentowani, zaangażowani 
i ambitni. Wszystko robiliśmy z entuzjazmem, bo szkoła i pra-
ca dla niej była naszym życiem. W podobnym tonie pisał Otto 
Link w Gazecie Południowej z 2.08.1979 r. Nie ogranicza 
swoich kontaktów z uczniami tylko do obowiązujących godzin 
lekcyjnych, ale stara się być im na co dzień opiekunką. Dwu-
stu uczniów mieszka przecież w internacie, z dala od rodziców 
i oni wymagają właśnie szczególnej troski.

Kiedy jeden ze statków morskich otrzymał imię „Bochnia” 
wówczas Liceum wykonało 8 gobelinów oraz płaskorzeźby 
w metalu. 31 gobelinów przekazała Szkoła dla Centrum Zdro-
wia Dziecka i 29 tkanin do Muzeum „Auschwitz” w Oświęci-
miu. Szkoła prezentowała swój dorobek na wystawach w War-
szawie, Krakowie,  Tarnowie  i  ogólnopolskich wystawach 
szkół artystycznych.

Pani dyrektor Suchońska mieszkała w bardzo skromnych 
warunkach w Domu Nauczyciela, a po przejściu na emerytu-
rę zamieszkała w Bochni. Uczestniczyła w jubileuszu 60-le-
cia Liceum, połączonego ze zjazdem absolwentów. Spotkanie 
z absolwentami było dla niej serdecznym przeżyciem.

Niewiele osób wie, że Helena Suchońska pisała wiersze. 
Jeden taki zbiór (91 wierszy) ilustrowany pięknymi grafika-
mi jej córki Ewy Suchońskiej-Justyńskiej wydała pod tytułem 
„Utkane wierszem”.

Mgr Jan Święch nauczyciel (od 1953 r.) i dyrektor Państwowego
Liceum Plastycznego im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu w l. 1979-1999.
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PrEzEnt POD CHOInKę
Tuż  przed Wigilią  2011 r.  pracownicy  Sądu  Rejonowego 
w Bochni zostali zelektryzowani wiadomością, że Minister 
Sprawiedliwości Jarosław Gowin zamierza zlikwidować 122 
sądy rejonowe w Polsce, w tym Sąd Rejonowy w Bochni (11 
etatów sędziowskich), argumentując, że są to sądy małe o ob-
sadzie poniżej 15 etatów sędziowskich i dlatego winny ulec 
likwidacji. Na miejsce zniesionych sądów, w ich gmachach 
utworzone zostaną wydziały zamiejscowe tych większych są-
dów rejonowych, które pozostają niezniesione.

SKąD SIę WzIęłA lICzBA 1�?
Z projektu ministerialnego rozporządzenia wynika więc, że 
o istnieniu władzy sądowniczej w polskich miastach decy-
dować  będzie  sztywna  ilość  etatów  sędziowskich  i rzeko-
ma,  iluzoryczna potrzeba odciążenia  pracą  sędziów w du-
żych ośrodkach i w małych sądach. Aż trudno uwierzyć, że 
Minister Sprawiedliwości z tego  tylko powodu postanowił 
zlikwidować 1/3 sądów w Polsce. Nie powiedział  skąd się 
ta  liczba  15  etatów wzięła w ministerialnej  reformie. Czy 
15-tka bardziej mu  się podoba od  innych  liczb,  czy może 
ma  jakiś  filozoficzny, magiczny  lub  ezoteryczny  aspekt?  
 I rzeczywiście, jeśli przyjrzymy się symbolice tej liczby, prze-
trzemy ze zdziwienia oczy. Otóż 15-tka jest symbolem ukrytej 
potęgi snu. Ma jeszcze drugie znaczenie. Składa się z cyfr 1 
i 5. Liczba 1 jest liczbą wszechstronnej wiedzy i odnosi się 
do własnego ja, zaś liczba 5 jest liczbą sprawiedliwości. Inni 
uważają, że liczba 15 pobudza procesy chaosu, egotyzmu i de-
monicznej ksobności (zob.www.himavanti.oun.pl).

BrAK AnAlIz
Nie ma znaczenia dla reformatorów z ministerstwa ani ilość 
mieszkańców w powiatach  i miastach, w których znosi  się 
sądy rejonowe, ani obszar tych powiatów, ani ich infrastruk-
tura, a więc kryteria o wiele bardziej poważne, logiczne, kon-
kretne i adekwatne, na których można starać się zbudować coś 
nowego i mądrego. Wielu już z tego powodu uważa, że refor-
ma oderwała się od ziemskich realiów i niczym obłok błąka 
się po bezkresie nieba. 

Okazuje się, że urzędnicy ministerialni nie przeprowadzili 
żadnych analiz pod kątem sprawności postępowania. Gdyby 
takie badania zostały rzetelnie przeprowadzone, to okazało 
by się, że Sąd Rejonowy w Bochni plasuje się wśród sądów 
o najlepszej  sprawności  i szybkości  postępowania. Daleko 
w tyle za nim i innymi podobnymi sądami o średniej wielko-
ści (etatowej) pozostają, ledwo dysząc, wielkie sądy rejonowe 
w dużych aglomeracjach miejskich np. w sprawach o zapłatę, 
bocheński sąd prowadzi postępowanie w ciągu 3, 4 miesią-
ca (102 dni) podczas gdy ogólnopolski wskaźnik wynosi 6, 
6 miesiąca (198 dni), w sprawach karnych 15 dni, gdy tymcza-

Stanisław Kobiela

Reforma pana Gowina
O pomyśle likwidacji Sądu Rejonowego w Bochni słów kilka

sem wskaźnik ogólnopolski podaje 115 dni. Ale tego rodzaju 
analizy nikogo w ministerstwie nie obchodzą.

Aby nie być gołosłownym iż analiz nie  robiono wcale, 
a stanowiskom krytycznym w sprawie reformy Minister Spra-
wiedliwości próbuje nadać eufemistyczną nazwę „konsultacji” 
posłużę się tylko kilkoma przykładami (jest ich zbyt dużo, aby 
je w tym artykule przedstawić). Konwent Marszałków Woje-
wództw RP z 12 stycznia 2012 r. napisał m.in. likwidacja są-
dów rejonowych o obsadzie do 14 etatów sędziowskich włącz-
nie i utworzenie w ich miejsce wydziałów zamiejscowych...
stanowi krok wstecz w urzeczywistnianiu konstytucyjnej gwa-
rancji dostępu obywateli do sądu oraz w zapewnieniu bezpie-
czeństwa w kraju. Prezes Sądu Okręgowego w Tarnowie SSO 
Agnieszka Sadecka w piśmie z 04.01.2012 r. do Ministerstwa 
Sprawiedliwości napisała: do propozycji likwidacji dwóch są-
dów rejonowych, a to w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Bochni 
odnoszę się krytycznie z następujących powodów (i wymieniła 
14 powodów tej krytycznej oceny działań pana Ministra. Sto-
warzyszenie Bochniaków w piśmie z dnia 26 stycznia 2012 r. 
zażądało od pana Ministra Sprawiedliwości odpowiedzi na 22 
pytania w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
Zamiast  rzetelnej odpowiedzi otrzymaliśmy w piśmie z 15 
lutego 2012 r. znak: BaiES-5000-64/11 kilka okrągłych zdań 
niczego nie wyjaśniających, co spowoduje naszą kolejną re-
akcję. Zastanawiające jest jednak zdanie: w dalszej części tych 
prac przeprowadzone będą konsultacje międzyresortowe oraz 
z Krajową Radą Sądownictwa. Oznacza to, że projekt rozpo-
rządzenia urodził się zanim te konsultacje zostały przeprowa-
dzone (Sapienti sat!)

MArnOtrAWIEnIE PIEnIęDzy?
Każda sprawa sądowa kosztuje nie tylko klienta, ale także Skarb 
Państwa. Od dawna dokonuje się wyliczenia średnich kosztów 
takich spraw. W Sądzie Rejonowym w Bochni koszt jednej 
sprawy wynosi 298, 28 zł., w Tarnowie 283, 19 zł., w Chrza-
nowie 319, 97 zł., a w Nowej Hucie 433, 24 zł. Jak więc wi-
dać w sądach średniej wielkości jak np. w Bochni koszty te 
są porównywalne z kosztami w innych średnich sądach i są 
o wiele niższe niż w sądach w wielkich aglomeracjach. Nieste-
ty ministerstwo tych różnic zdaje się w ogóle nie dostrzegać. 

Ponadto  nikt  w ministerstwie  nie  zastanowił  się  dla-
czego  poprzedni ministrowie  sprawiedliwości  godzili  się 
na  remonty  i modernizację  budynków  tych  sądów, wyda-
wali na te remonty miliony złotych. Cel był oczywisty, bo-
wiem  chodziło  o stworzenie  ułatwień  dla  mieszkańców 
w kontakcie  z wymiarem  sprawiedliwości,  udogodnień 
dla  osób  starszych  i niepełnosprawnych. Realizowano do-
brze  hasło: Polska krajem przyjaznym dla obywateli. Bo 
w sądach  poza  karaniem  złodziei,  morderców  i gwałci-
cieli  załatwia  się  mnóstwo  życiowych  spraw  ludzkich.  
 Projekt obecnej reformy sądownictwa, pomysł na likwidację 
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122 sądów rejonowych nie tylko utrudnia dostępność obywa-
tela do sądu, ale w sposób druzgocący łamie dotychczasową 
politykę inwestycyjną nie licząc się z kosztami już poniesiony-
mi i tymi, które poniesione zostaną w niedalekiej przyszłości. 

Powinniśmy zapytać czy nikt nie potrafi zatrzymać mi-
nisterialnego entuzjazmu, a raczej rozpędu nie liczącego się 
z kosztami.  Czy w dobie  kryzysu  gospodarczego  reforma 
nie przyczyni się do marnotrawienia publicznych pieniędzy?  
  Remont  Sądu  Rejonowego  w Bochni  przeprowadzony 
w ostatnich latach kosztował 12 milionów złotych. W ramach 
tego remontu wyremontowano 9 obszernych sal rozpraw, prze-
budowany został strych urządzono tam funkcjonalne podda-
sze, zainstalowano windę i wiele innych udogodnień dla osób 
starszych i niepełnosprawnych.

Reforma  spowoduje  nieprawdopodobny  bałagan w na-
szym państwie. Konieczne będzie zrobienie nowych pieczą-
tek, papierów firmowych, powołanie 29 nowych etatów t.zw. 
dyrektorów sądów z wynagrodzeniem ok. 7000 zł. miesięcz-
nie, wydłuży się w czasie załatwianie spraw poprzez obieg 
dokumentów między centralą a wydziałami zamiejscowymi.  
 Obieg dokumentów między wydziałami i między prezesem 
a wydziałami, który w jednym budynku sądowym trwał od 5 
do 10 minut będzie trwał za pośrednictwem poczty od tygo-
dnia do dwóch tygodni, nie mówiąc o problemach z pakowa-
niem w paczki i rozpakowywaniem akt sądowych, drobiazgo-
wym ich inwentaryzowaniem, aby żaden dokument nie zawie-
ruszył się po drodze. To są dodatkowe koszty niematerialne 
i stresy. A zatem czy warto robić reformę, zamiast dokonać 
niewielkich zmian we właściwości miejscowej sądów. Gdyby 
Sąd w Bochni przejął dodatkowo gminę Kłaj i może Gdów, to 
z pewnością mieszkańcy tych gmin byli by z tego bardzo zado-
woleni, bo bliżej im do Bochni niż do innego sądu. Gdyby sąd 
w Wieliczce przejął dodatkowo niektóre dzielnice Krakowa, to 
odciążenie krakowskich sądów było by widoczne i szybsze niż 
robienie groteskowej reformy. Warto może przypomnieć pa-
nom z ministerstwa, co oznacza słowo prakseologia. Mamy też 
nadzieję, że za przygotowanie reformy nie będą przyznawane 
premie takie jak za Stadiom Narodowy a decyzja o wycofaniu 
się z reformy zostanie z uznaniem przyjęta przez wszystkich.

rEfOrMAtOrzy zAPOMnIElI 
Przy dokładniejszym zapoznaniu się w projektem tak ważnego, 
można powiedzieć rewolucyjnego dokumentu jakim ma być 
rozporządzenie Ministra Gowina o zniesieniu 122 sądów rejo-
nowych w Polsce okazało się, że w budynkach zniesionych są-
dów rejonowych utworzone zostaną dwa wydziały zamiejsco-
we: cywilny i karny, a gdzieniegdzie także wydział rodzinny. 

W Sądzie  Rejonowym  w Bochni  jest  ich  do  tej  pory 
pięć,  bo oprócz wymienionych  jest  jeszcze wydział  pracy 
(sąd pracy) i wydział ksiąg wieczystych i taka sama sytuacja 
jest w wielu innych likwidowanych sądach, ale o tym pano-
wie z ministerstwa... zapomnieli. Można wybaczyć obecne-
mu Ministrowi Sprawiedliwości Jarosławowi Gowinowi, że 
o tym nie wiedział. Jest przecież filozofem i dopiero startuje 
w wymiarze sprawiedliwości. Ale za ten falstart odpowiadają 
jego urzędnicy. To oni – a nie są chyba amatorami – wysta-
wiają panu Ministrowi świadectwo nienależytej staranności 
na oczach całej Polski, a na pewno na oczach mieszkańców 
1/3 miast powiatowych w Polsce pokazując, że można robić 
tak ważną reformę byle jak. 

A więc pierwszy projekt rozporządzenia okazał się bublem, 
za który nikt jeszcze nie poniósł odpowiedzialności. Czy war-
to zatem bić się o dokument takiej bylejakości i wołać: będę 
taranem w prowadzeniu reformy, nie ulegnę żadnym naciskom 
etc. Był to pierwszy sygnał ostrzegawczy pokazujący, że mi-
nisterialni urzędnicy zawiedli na całej linii zarówno w oczach 
opinii społecznej jak i dosłownie, bo zawiedli pana Ministra 
na niebezpieczną nieoznakowaną ścieżkę. 

 Związany z Bochnią ksiądz Walenty Gadowski, znakomi-
ty taternik i twórca tatrzańskiej Orlej Perci zawsze ostrzegał 
nierozważnych turystów: nie opuszczaj nigdy pewnej ścieżki 
dla niebezpiecznego skrótu. I dzisiaj powinniśmy za naszym 
krajanem zawołać: Panie Ministrze, niech Pan nie  idzie na 
skróty  i szybko zawróci, nie schodzi do Żlebu Drege’a, bo 
stamtąd nie ma wyjścia (ci którzy szli kiedykolwiek Orlą Per-
cią wiedzą co to oznacza).

KrzyWE zWIErCIADłO rEfOrMy 
Autorzy reformy zadbali o to, aby pokazać ją także w krzy-
wym  zwierciadle, może  po  to,  aby  zakpić  sobie  z osoby, 
która  się pod  tą  reformą podpisze,  a może – aby pokazać: 
nam wszystko wolno i tak nam nikt nic nie zrobi. Est modus 
in  rebus. Wśród nienaruszonych, nietkniętych  reformą  są-
dów  rejonowych,  które mają  15  i więcej  etatów  sędziow-
skich,  pozostawili  Sąd  Rejonowy  w Brzesku  o ilości  12 
etatów sędziowskich, mrugając do nas porozumiewawczo, 
że 12 to jest prawie tyle samo co 15, zaś 11 etatów sędziow-
skich w Bochni  to  już  jest  za mało  dla  utrzymania  sądu.  
 Nieraz słyszymy z Warszawy, że białe jest czarne, a czarne 
jest  białe,  ale w tym wypadku nie  chodzi o nasz  zawodny 
zmysł wzroku, ale o niezawodną matematykę w kwestiach, 
które mogą zadecydować w przyszłości o degradacji 122 miast 
polskich. Jeśli poznamy okoliczności w jakich prawdopodob-
nie doszło do zastosowania aktu łaski wobec brzeskiego Sądu 
– o czym piszemy niżej – to projekt reformy sądownictwa za-
mienia się w grzęzawisko i mętną wodę.

rEAKCjA BOCHnI
Uchwały opowiadające się za utrzymaniem Sądu Rejonowego 
w Bochni podjęły samorządy miejski i powiatowy, ale prze-
szły one bez większego echa. Bardziej wyraziste dla naszego 
środowiska było spotkanie zorganizowane przez pana Burmi-
strza Stefana Kolawińskiego i nasze Stowarzyszenie w „Do-
mu Bochniaków” w dniu 24 stycznia 2012 r. na które przy-
byli wójtowie i przedstawiciele wszystkich gmin bocheńskich, 
prezes i pracownicy Sądu Rejonowego w Bochni, wiceprezes 
Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej, komendant Po-
licji Powiatowej w Bochni, przedstawiciele bocheńskiej pale-
stry, notariusze. List z poparciem nadesłał Prokurator Rejono-
wy w Bochni i poseł PSL Andrzej Sztorc. Niestety nie przy-
byli zaproszeni posłowie PO i PIS z Tarnowa i Brzeska. Nie 
raczyli nawet odpowiedzieć na nasze pisemne zaproszenia.  
 Efektem spotkania była decyzja o zbieraniu podpisów pod 
protestem przeciwko reformie i likwidacji Sądu Rejonowego 
w Bochni i podjęcie rezolucji odczytanej przez prezesa Sto-
warzyszenia, która następnie została wysłana do Prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego, Prezesa Rady Ministrów 
Donalda Tuska, Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowi-
na, Krajowej Rady Sądownictwa i Stowarzyszenia Sędziów 
Polskich „Iustitia”. W piśmie do Ministra Sprawiedliwości 
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przypomnieliśmy o zapomnianych dwóch wydziałach: pracy 
i ksiąg wieczystych. Kolejne spotkanie odbyło się w „Domu 
Bochniaków” tydzień później 31 stycznia 2012 r. Obliczono, 
że w trudnych zimowych warunkach przy -15 stopniowym 
mrozie w ciągu  tygodnia  zebrano ponad 16000 podpisów.  
 Kolejne spotkanie zorganizował Starosta Jacek Pająk. Przybył 
na nie poseł PO z Krakowa pan Ireneusz Raś, okazał zrozu-
mienie dla naszych argumentów i obiecał pomoc i interwencję 
poprzez posłów Platformy Obywatelskiej u Ministra Gowina, 
która jak się obecnie wydaje nie odniosła żadnego skutku.

DrugA WErSjA rOzPOrząDzEnIA
Nie wiadomo, czy w wyniku naszej interwencji (informacji) 
z 24 stycznia b.r. czy jakiejś innej, autorzy reformy zorientowa-
li się, że istotnie zapomnieli o wydziałach pracy i wydziałach 
ksiąg wieczystych i szybko zapewnili, że one też będą wydzia-
łami zamiejscowymi. Zrobili to jednak bez zażenowania, jak-
by taka pomyłka była zaledwie drobiazgiem. W drugiej wersji 
rozporządzenia trzymając się nadal sztywno kryterium etatów 
sędziowskich obniżyli ich liczbę do 13, nie wyjaśniając dlacze-
go z kolei 13-tka została wybrana i dla jednych sądów ma być 
szczęśliwą liczbą, dla innych pechową – jak to zwykle 13-tka. 

Nie znając przyczyny takiego sztywnego i nie pasującego 
do rzeczywistości, wymyślonego ex cathedra kryterium po-
nownie zmuszeni jesteśmy do zgadywania, tym razem, sensu 
owej 13-tki. Ktoś wskazał nam na dziwne połączenie tej liczby 
z ilością liter w imieniu i nazwisku pewnego ważnego mini-
stra. Pasuje jak ulał. Może więc pomysłodawcy owej liczby 
w ten filozoficzny sposób chcieli złożyć hołd Owej Osobie, 
zapominając o Ważniejszej, która jest spiritus movens całego 
zamieszania z reformami, a do której literowo pasuje dosko-
nale 10-tka. Przypuśćmy, że gdyby ta Osoba przeczytała ten 
tekst, to może by pomyślała albo zapytała: Dlaczego nie uho-
norowano mnie? Trafiliście panowie nie w 10-tkę, a w pecho-
wą 13-tkę czyli kulą w płot. Znowu zapomnieliście, tym razem 
o symbolice 13-tki. Chcecie żeby media to podchwyciły? Żeby 
pojawiły się w prasie tytuły: „13-tka- pechowa reforma” albo 
„Zła wróżba dla reformy sądownictwa”?. Dziesiątka to liczba 

celna – jak strzał w dziesiątkę, to liczba męska i odważna – jak 
ja, czytelna – jak 10 palców u rąk i nóg i każdy umie liczyć do 
10-ciu. A poza tym to liczba święta – jak Dziesięcioro Przyka-
zań i nawet Telewizja Trwam nam nie podskoczy.

Na razie jednak do takiej burzy reformatorskich mózgów 
jeszcze nie doszło – a szkoda.

BrzESKO nADAl W MInIStErIAlnyCH łASKACH
I znowu  mamy  kolejną  niespodziankę.  Sąd  Rejonowy 
w Brzesku  posiadający  12  etatów  sędziowskich  nadal 
nie  będzie  zniesiony,  natomiast  Sąd  Rejonowy w Bochni 
(11  etatów  sędziowskich)  nadal  podlega  zniesieniu.  Śro-
dowisko  bocheńskie  już  teraz  zupełnie  nie  może  zrozu-
mieć motywów działania Ministra  Jarosława Gowina,  nie 
może  pojąć  jakie  walory  Brzeska  zadecydowały  o tym, 
że  Minister  Sprawiedliwości  wywyższa  Sąd  Rejonowy 
w Brzesku,  a degraduje  Sąd  Rejonowy  w Bochni,  skoro:

– pod względem liczby mieszkańców: powiat brzeski ma 
90 967 mieszkańców – bocheński 101 000 mieszkańców, 

– pod względem liczby mieszkańców w miastach:
 w Brzesku – 16.828 mieszkańców (w 2008 r.) – w Bochni 

29.606 mieszkańców (w 2008 r.), 
– pod względem infrastruktury miejskiej: powiat brzeski 

ma charakter rolniczy – bocheński – ma charakter przemysło-
wy (m.in. STALPRODUKT S.A. – największy w Małopolsce 
zakład przetwórstwa hutniczego)\ i turystyczny (Kopalnia Soli 
w Bochni – pomnik historii, zamek w Wiśniczu, pomnik gen. 
Leopolda Okulickiego),

– pod względem obszaru: powiat brzeski ma 590 km kw. 
– bocheński 631, 5 km.kw.

– pod względem sprawności postępowania Sąd Rejonowy 
w Bochni plasuje się w czołówce sądów o najwyższej spraw-
ności i skuteczności postępowań.

– pod względem ekonomicznym koszty prowadzenia po-
stępowań w obu sądach są porównywalne i o wiele niższe niż 
koszty postępowań w sądach rejonowych w wielkich miastach 
np. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty nie mó-
wiąc o sądach warszawskich.

Fot. Paweł Klasa
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Sąd Rejonowy w Bochni  po gruntownym kosztownym 
remoncie posiada 9 sal rozpraw w tym dwie sale tele-audio-
wizualne (takiej ilości nie posiada ani Sąd Rejonowy w Brze-
sku, ani wiele innych sądów, które pozostają niezniesione), 
ma ułatwiony dostęp do budynku dla ludzi starych i niepeł-
nosprawnych, m.in. windę, której nie posiada Sąd Rejonowy 
w Brzesku. W Sądzie Rejonowym w Bochni, a nie w Brzesku 
utworzony został w latach 80-tych XX wieku Sąd Pracy, który 
swoją właściwością miejscową nadal obejmuje także powiat 
brzeski. Od 1948 r. był w Bochni nawet Wydział zamiejscowy 
Sądu Okręgowego w Krakowie (zob. rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z 4 lutego 1948 r.- Dz.U. nr 7 poz. 52).

Miasto Bochnia jest jednym z najstarszych miast w Ma-
łopolsce (data lokacji miasta 1253 r.) posiada wielowiekową 
tradycję i jurysdykcję sądową od czasów księcia Bolesława 
Wstydliwego. W dokumencie  lokacyjnym wydanym w 27 
lutego 1253 r. książę krakowsko-sandomierskiego Bolesław 
Wstydliwy ustanowił m.in. władzę sądowniczą we wszyst-
kich sprawach czy to gardłowych czy cywilnych, drobnych czy 
wielkich będzie sądził wszystkich mieszkańców tego miasta 
i okolicznych wsi oraz wszystkich przyjezdnych kupców i in-
nych ludzi przybywających w sprawach handlowych i w ogóle 
wszystkich ludzi przybywających tam przygodnie czy też ce-
lowo z jakiejkolwiek dzielnicy, królestwa czy województwa, 
okręgu czy powiatu... Takiej prerogatywy o historycznym zna-
czeniu nie powstydził by się nawet Kraków, ale w dzisiejszym 
zmaterializowanym i zbiurokratyzowanym świecie tego rodza-
ju wartości nie mają większego znaczenia.

W obecnym budynku Sąd istnieje od połowy XIX wieku, 
w Brzesku od 1914 r. a Bochnia  jest dokładanie w połowie 
drogi z Krakowa do Tarnowa. 

Nie jesteśmy za zniesieniem Sądu Rejonowego w Brzesku. 
Jest on potrzebny tak samo, jak potrzebny jest Sąd Rejonowy 
w Bochni. Nie ma natomiast żadnych racjonalnych przesłanek 
do utrzymywania Sądu Rejonowego w Brzesku kosztem Sądu 
Rejonowego w Bochni.

POSElSKI MAnEWr?
I zapewne długo nie udałoby się wyjaśnić prawdziwych, a nie 
niepojętych dla zwykłego śmiertelnika, motywów decyzji pana  
Ministra, gdyby nie szczere, publiczne,  przyznanie się pew-
nego byłego posła PO z Brzeska do wpływu na ministerialne 
decyzje.  Jak doniósł portal Bochnianin.pl poseł ów na swoim 
facebooku napisał: Miałem swój udział w tym, że Sąd Rejono-
wy w Brzesku będzie ośrodkiem wiodącym. Nie wiemy czy był 
to  tylko niesmaczny żart z własnej partii politycznej, czy hi-
perboliczna, nie mająca żadnego pokrycia, przechwałka owego 
byłego posła,  telepatia, czy może jest w tym jakieś ziarno innej 
gorzkiej prawdy.

Jeżeli jest tak jak napisał, to oświadczenie jego kompromi-
towałoby z kretesem klasę rządzącą, ponieważ wskazywałoby, 
że wpływ na decyzje ministerialne mają jakieś znajomości lub 
inne nieznane nam tajemnicze okoliczności, co mogłoby ozna-
czać, że w resorcie sprawiedliwości, tej sprawiedliwości nie ma.

DWA WIECE
Pierwszy odbył się na bocheńskim rynku 27 lutego 2012 r. 
w 759 rocznicę nadania Bochni praw miejskich przez księ-
cia  krakowsko-sandomierskiego Bolesława Wstydliwego. 
Z budynku Sadu Rejonowego w Bochni wyruszył  pochód 

w którym  szli:  starosta  bocheński  Jacek  Pająk,  burmistrz 
Bochni Stefan Kolawiński, wójtowie bocheńskich gmin, sę-
dziowie i pracownicy administracyjni Sądu z prezesem Pio-
trem Maziarzem,  ławnicy,  radni  samorządowi,  starszyzna 
Cechu Rzemiosł Różnych z insygniami  cechowymi,  spora 
grupa  działaczy  naszego  Stowarzyszenia. Wszyscy  nieśli 
transparenty,  bannery  a pochodowi  towarzyszyła  orkiestra 
górnicza. Na rynku pod pomnikiem króla Kazimierza Wiel-
kiego dobrodzieja Bochni,  który pierwszy  stworzył  struk-
turę powiatów w Polsce przemówił poseł na Sejm RP prof. 
Biernacki,  potem  starosta  Jacek  Pająk,  burmistrz  Bochni 
Stefan Kolawiński, wójt Łapanowa Jan Kulig, prezes Sądu 
Rejonowego w Bochni Piotr Maziarz, prezes Stowarzysze-
nia Stanisław Kobiela i radny powiatowy Ludwik Węgrzyn.  
 We wszystkich przemówieniach dominował zarzut, że Mini-
ster Jarosław Gowin nie chce rozmawiać ze społeczeństwem, 
nie potrafi pochylić się nad argumentami i z uwagą ich wysłu-
chać, a niezrozumiała „stanowczość” w obronie źle przygoto-
wanej reformy daje fatalny wizerunek klasie rządzącej, a prze-
cież pana Donald Tusk zawsze podkreślał, że społeczeństwo 
jest podmiotem swoich praw, a rząd ma temu społeczeństwu 
służyć. Minister Gowin na każdym kroku w wystąpieniach 
telewizyjnych powołuje się na premiera Tuska, dając tym sa-
mym „jego twarz” tej złej, fatalnej reformie, która może być 
początkiem demontażu struktur powiatowych w Polsce, roz-
bijaniem „małych ojczyzn” i lokalnych aspiracji do twórcze-
go działania, a także dowodem skrajnej niesprawiedliwości 
w przypadku Bochni, poprzez niesłuszne wywyższenie Brze-
ska. Wszyscy mówcy opowiedzieli się za utrzymaniem Sądu 
Rejonowego w Bochni podając rzeczowe argumenty.

Drugi wiec odbył się w Warszawie, w którym uczestniczy-
ło ponad 1000 osób. Bochnię reprezentował starosta bocheń-
ski, burmistrz Bochni, byli pracownicy bocheńskiego Sądu 
i dwóch przedstawicieli naszego Stowarzyszenia dr Wiesław 
Tlałka i Mariusz Rudnik. Bardzo aktywni byli przedstawiciele 
powiatu sochaczewskiego. Do wiecujących wyszedł rzecznik 
prasowy Ministra, ale niczego nie obiecał.

ODDAlAnIE SIę OD EurOPy
I CyWIlIzOWAnEgO ŚWIAtA
9 marca b.r. Stowarzyszenie Bochniaków wystąpiło do pani 
Róży Thun europosłanki do Parlamentu Europejskiego z proś-
bą o interwencję w sprawie  reformy na siłę wprowadzanej 
przez Ministra Gowina, wbrew stanowisku: Krajowej Rady Są-
downictwa, Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, pre-
zesów sądów apelacyjnych i okręgowych Polsce, marszałków 
województwa małopolskiego, I prezesa Sądu Najwyższego.

Pokazaliśmy w tym piśmie kardynalne błędy projektowa-
nej reformy. W wyniku reformy oddalimy się jeszcze bardziej 
od zjednoczonej Europy. Autorzy reformy nie skorzystali ze 
sprawdzonych doświadczeń państw europejskich np. w Niem-
czech na jeden sąd przypada średnio 519, 65 km2, w Austrii 
– 594, 73 km2. Jeżeli pozostanie Sąd Rejonowy w Brzesku, 
a zniesiony zostanie Sąd Rejonowy w Bochni, to na ten jeden 
sąd rejonowy przypadnie obszar 1221, 5 km2, a więc 4 krotnie 
większy obszar niż w Niemczech i Austrii. Jeżeli jeden sąd re-
jonowy w Austrii obsługuje średnio 57.000 ludności, to Sąd 
Rejonowy w Brzesku obsługiwać będzie 191.967 ludności, 
a więc 4-krotnie więcej. Zamiast zbliżać się do Europy, w wy-
niku reformy pana ministra J. Gowina Polska jeszcze bardziej 
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będzie się oddalać od Europy, a Rząd RP oddalać się będzie 
od narodu.

I jeszcze jeden pikantny szczegół dorzucimy do koszyka 
pana Ministra. Otóż rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospo-
litej wydane z mocą ustawy 6 lutego 1928 r. Prawo o ustroju 
sądów powszechnych postanowiło, że tworzenie i znoszenie 
sądów grodzkich, okręgowych  i apelacyjnych może nastą-
pić tylko w drodze ustawy. I taka procedura obowiązywała 
w okresie międzywojennym  i kontynuował  ją Rząd Polski 
w Londynie. Zmienił to wszystko dopiero dekret PKWN z 4 
listopada 1944 r. przekazując te uprawnienia kierownikowi re-
sortu sprawiedliwości (Dz.U. z 1944 r. nr 11 poz.58). Mimo to 
w czasach PRL-u nie nadużywano tego dekretu. Po otrząśnię-
ciu się z komunizmu od 1990 r. uprawnienie to pozostało przy 
ministrze sprawiedliwości, ale mógł to czynić po zasięgnięciu 
opinii Krajowej Rady Sądownictwa. A Krajowa Rada Sądow-
nictwa tydzień temu postawiła panu Ministrowi veto, bo skala 
znoszenia sądów rejonowych w Polsce proponowana przez 
Ministra Gowina jest szokująca i dezorganizująca. To kolejny 
sygnał ostrzegawczy dla Ministra.

 Pan Jarosław Gowin jako Minister Sprawiedliwości po-
winien wziąć do ręki Konstytucję i przeczytać art. 173 i 176, 
które deklarują, że sądy w Polsce są władzą odrębną i nieza-
leżną od innych władz (kłania się monteskiuszowski trójpo-
dział władz), a ich ustrój i właściwość określają ustawy. Czy 
nie powinna nastąpić refleksja, że znoszenie aż 116 sądów re-
jonowych – siłą, bez akceptacji społecznej i uprawnionych do 
opinii organów (Krajowa Rada Sądownictwa) i stowarzyszeń 
(Stowarzyszenie Sędziów Polskich – jest nadużyciem i niepo-
szanowaniem Konstytucji?

ODPOWIEDź DlA PAnI MArSzAłEK EWy KOPACz
Niedawno pani Marszałek Ewa Kopacz powiedziała w telewi-
zji, że dlatego notowania klasy rządzącej spadają, ponieważ 
rząd podjął się trudnych reform. Takie rozumowanie jest błędne. 
Każda reforma uderza w jakieś środowiska i rodzi sprzeciwy, 
ale reformy mądre, przemyślane, których przesłanie jest czytel-
ne dla wszystkich nie powinny spowodować spadku notowań. 

Natomiast reformy niedojrzałe, niemądre, nieprzemyślane, 
lansujące jakieś kurizalne kryterium ilości etatów sędziow-
skich, a nie oparte o kryteria sprawdzalne (obszar, liczba lud-
ności, sprawność postępowania, względy ekonomiczne, troska 
o ludzi wobec których wymiar sprawiedliwości zamiast się 
przybliżać oddala się) – spowodują trwały spadek poparcia, 
wykopują przepaść, której nigdy nie da się zasypać obietnica-
mi przed następnymi wyborami parlamentarnymi. Reforma są-
downictwa postawiła w trudnej sytuacji bocheńskich działaczy 
i sympatyków Platformy Obywatelskiej. Gdzie mają iść, skoro 
właściwy resort na taką nazwę nie bardzo zasługuje, bo posu-
wa się wężowym zygzakiem. Na przykładzie Bochni widzą 
najlepiej, że reforma sądownictwa przybrała jedynie postać 
ulotnego fajerwerku, od którego spłonąć mogą struktury po-
wiatowe w wielu polskich miastach, powstanie chaos i wzro-
sną koszty utrzymania sądów i ich wydziałów zamiejscowych. 
Zabawa w fajerwerki, choćby jej przyświecały najwznioślej-
sze populistyczne hasła udowodnijmy, że w końcu coś robimy, 

ważna jest ilość reform, a nie ich jakość jest rzeczą niebez-
pieczną i nie każdy może się nimi bawić.

SąDOWE MOlOCHy
Sądy w wielkich aglomeracjach miejskich (aglomeracja war-
szawska, śląska, krakowska, gdańska) są przeładowane etato-
wo i dlatego nie są sprawne, a koszty ekonomiczne przerastają 
możliwe bariery. Zamiast od nich zacząć reformę, podzielić 
je na mniejsze (takie jak sąd w Bochni) pan Minister Gowin, 
jak to już napisałem na początku pragnie rzekomego (cytuję) 
wyrównania obciążenia pracą w dużych ośrodkach i w ma-
łych sądach. Co to oznacza przyznał na ostatnim posiedze-
niu Krajowej Rady Sądownictwa: chodzi o zabieranie etatów 
z wydziałów zamiejscowych do tych dużych sądów i w ten 
sposób powiększanie ich niewydolności, a jednocześnie przej-
ście do  II  (nieporadnie  i naiwnie ukrytego) etapu  reformy.

DWA EtAPy rEfOrMy
Już dzisiaj jak na dłoni widać, że reforma pomyślana zosta-
ła  jako dwuetapowa. W pierwszym etapie należy zamydlić 
ludziom oczy, że niby nic nie stracą, gdyż będą mieli swoje 
wszystkie wydziały zamiejscowe jak dotychczas na miejscu. 
Ale w projekcie rozporządzenia ktoś wychlapał, że wydziały 
zamiejscowe będą monitorowane, czyli znowu jacyś urzęd-
nicy ministerialni będą sprawdzali czy wydział zamiejscowe 
działają sprawnie i ekonomicznie. Sama reforma już a priori 
zakłada, że sprawności takiej jak dotychczas nie będzie. Obieg 
dokumentów, podejmowanych decyzji, pieniędzy, pomiędzy 
centralą a wydziałami zamiejscowymi, wydłuży czas zała-
twiania spraw i powiększy ich koszty, nie mówiąc o kosztach 
społecznych. Niewykorzystane w pełni budynki sądowe będą 
generowały koszty o wiele większe niż dotychczas. A więc 
może za pół  roku okaże się, że wydziały zamiejscowe nie 
będą efektywne, sprawne i ekonomiczne i tak będzie napraw-
dę. Wtedy w majestacie prawa nastąpi – w pełni uzasadniona 
– ich likwidacja.

 Na ostatnim spotkaniu z Krajową Radą Sądownictwa Mi-
nister Gowin zapowiedział z pełną otwartością, że odzyski-
wane etaty z wydziałów zamiejscowych będą przekazywane 
do dużych sądów. To będzie realizacja II etapu reformy. Mi-
nister odsłonił swój plan nie tylko wobec Bochni, ale wobec 
116 miast w Polsce.

EfEKt DOMInA
Nie uratowaliśmy Sądu w Bochni ale mieszkańcy nic nie stra-
cą. Taką nieprawdziwą informację wyczytałem niedawno na 
łamach „Gazety Krakowskiej”. Był nawet  jakiś niewesoły 
żart o rzekomej szklance tylko do połowy pełnej. Spójrzmy 
prawdzie w oczy. Te wydziały zamiejscowe to zasłona dym-
na na pewien czas. Potem za likwidacją Sądu Rejonowego 
w Bochni przyjdzie prawdziwa likwidacja wydziałów zamiej-
scowych w Bochni. A po wydziałach zamiejscowych uciekać 
będą z Bochni inne instytucje i urzędy szczebla powiatowego 
– może do Brzeska, może do Tarnowa, albo Wieliczki. Wszy-
scy powinni o tym zagrożeniu pamiętać i robić wszystko, aby 
temu przeciwdziałać.
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Prawie  rok zajęły nam przygotowania do  tej naukowej 
wyprawy. Wreszcie nadszedł wrzesień i wyruszyliśmy: dwie 
klasy humanistyczne 2f i 3e pod opieką profesorów: Jolanty 
Kruk, Marii Szymkowskiej, Ewy Jodłowskiej, Marcina Kwiat-
ka i Jerzego Pączka.

Po  całonocnej  podróży  autokarem dotarliśmy do portu 
w pobliżu Wenecji, stąd wyruszyliśmy statkami do centrum 
miasta. Podróż trwała około 30 minut, ale była niezwykle cie-
kawa, ponieważ podczas niej mogliśmy oglądać piękne wy-
brzeże okolic Wenecji. Port wenecki nie zalicza się do dużych, 
ale jest tam mnóstwo łodzi, statków i oczywiście turystów.

W Wenecji spędziliśmy cały dzień. Na początek zwiedzili-
śmy Bazylikę świętego Marka. Na szczęście nie staliśmy długo 
w kolejce do tej świątyni. Jest jedną z najpiękniejszych bazylik 
w Europie. Kościół ten w dawnych czasach pełnił rolę prywat-
nej kaplicy Dożów i miał świadczyć o ich wielkiej potędze. 
Następnie, także przy Placu św. Marka mieliśmy możliwość 
zobaczenia Pałacu Dożów. W tym budynku działały wszystkie 
najważniejsze organy władzy publicznej Wenecji, a w pod-
ziemnych lochach więźniowie odbywali kary. Pałac dziś sta-
nowi cenny obiekt zabytkowy ze względu na architekturę i bo-
gactwo wystroju. Plac św. Marka często jest zalewany przez 
wodę. Podczas naszego pobytu na szczęście nie musieliśmy 
chodzić po specjalnie przygotowanych podestach. Jednak mie-
liśmy okazję zobaczyć, jak szybko i nie wiadomo skąd, pojawia 
się na placu i w bazylice woda. Oczywiście, będąc w Wenecji 
nie mogliśmy nie przejść przez jeden z najsłynniejszych mo-
stów na świecie – Most Westchnień. Skazani więźniowie mogli 
przejść przez most, gdzie mieli okazję ostatni raz przed utratą 
swojej wolności wzdychać do swych ukochanych, stąd nazwa 
tego obiektu. Wenecja słynie z gondoli, które stanowią jedną 
z atrakcji turystycznych i sposobów zwiedzania, jednak są one 
bardzo drogie. Inną z atrakcji, z której skorzystaliśmy, są zaku-
py na najsłynniejszej ulicy handlowej, gdzie można kupić ręcz-
nie robione weneckie maski karnawałowe i inne pamiątki. We-
necja jest bardzo pięknym, romantycznym miastem, gdzie na 
pewno można wracać wielokrotnie, by podziwiać urok i pięk-
no tego miejsca. Nasz nocleg mieliśmy zapewniony w małym 
pensjonacie w Rimini, gdzie na obiadokolację późnym wieczo-
rem mogliśmy spróbować prawdziwego włoskiego spaghetti.

Drugi dzień – niedzielę – zaczęliśmy od mszy świętej w ba-
zylice w Loretto. Następnie zwiedziliśmy największy zagra-
niczny Polski Cmentarz Wojenny Żołnierzy 2 Korpusu. Póź-
niej udaliśmy się do Ankony, skąd mieliśmy popłynąć promem 
do Patry na Peloponezie. Jednak nasze plany uległy zmianie ze 
względu na odbywający się w Ankonie XXV Krajowy Kon-
gres Eucharystyczny, w którym udział wziął papież Benedykt 
XVI. Okazało się, że odpłynięcie naszego promu przesunięto 
o 12 godzin!!! Dlatego, aby zagospodarować nasz wolny czas, 
udaliśmy się do miasteczka Urbino, które okazało się bardzo 
urokliwym i pięknym miejscem z wspaniałym renesansowym 
pałacem książęcym i zbiorami malarstwa. Po kilku godzinach 
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Wędrówki po świecie
Obóz naukowy klas humanistycznych I LO w Bochni we Włoszech i Grecji

zwiedzania wyruszyliśmy na plażę, gdzie można było skorzy-
stać z kąpieli we włoskim morzu. Woda była bardzo ciepła 
w porównaniu do naszego polskiego Bałtyku. Potem mieliśmy 
pyszną kolację – prawdziwą włoską pizzę. Teraz mogliśmy 
wrócić do portu w Ankonie, by wreszcie wyruszyć ogrom-
nym promem do Patry. Było bardzo tłoczno i trochę niebez-
piecznie ze względu na wyjeżdżające z pokładu pojazdy, któ-
rych kierowcy nie zwracali zupełnie uwagi na przechodniów.

Poniedziałek należał do  jednych z najbardziej udanych 

i najmilszych dni w czasie naszej całej wyprawy. A stało się to 
za sprawą naszego pobytu na promie. W czasie naszej podróży 
morskiej mogliśmy korzystać z włoskiego słońca i trochę opa-
lić naszą skórę oraz skorzystać z innych atrakcji, np. basenu, 
w którym znajdowała się morska woda. Oczywiście, w czasie 
każdej podróży trzeba znaleźć chwilę czasu na naukę. Dlatego 
pan dyrektor Pączek przygotował dla nas lekcję na temat wo-
jen między starożytnymi potęgami o panowanie i dominację 
na Morzu Śródziemnym. Dziewczyny były zadowolone mo-
gąc podziwiać urodę męskiej części pasażerów. Zawiązały się 
znajomości, które trwają do dziś. Jak wiadomo, wszystko, co 
dobre szybko się kończy, tak było i w tym wypadku. W póź-
nych godzinach nocnych dotarliśmy na Peloponez i do nasze-
go hotelu w Loutrace pod Koryntem.

Kolejny dzień zaczął się dla nas trochę później, nie jak za-
zwyczaj o 7. Tego dnia odwiedziliśmy Olimpię. Niektórzy, nie 
zrażeni temperaturą, odbyli bieg na olimpijskim stadionie. Po 
wizycie w olimpijskim muzeum wyruszyliśmy w mrożącą krew 
w żyłach przeprawę bezdrożami Peloponezu do Myken, zdą-
żyliśmy zobaczyć Bramę Lwów. Całość wywarła na nas bajko-
we wrażenie, szczególnie, że dotarliśmy tam w porze zachodu 
słońca. Po całym dniu wróciliśmy do Loutraki, by wypocząć 
oraz spróbować kolejnych greckich dań. Dla chętnych zorgani-
zowane było wieczorne wyjście nad morze. Plaża znajdowała 
się niespełna 3 minuty drogi od naszego hotelu. Widok Zatoki 
Korynckiej o tej porze to naprawdę niezapomniane przeżycie.
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Następny dzień naszej podróży dla niektórych rozpoczął 
się bardzo wcześnie, o 6 rano. Wtedy chętni mogli skorzystać 
z porannej kąpieli morskiej, jeszcze zanim zrobiło się zupełnie 
jasno. Woda była bardzo ciepła, a dno kamieniste. Niechętnie 
wróciliśmy, aby zjeść pożywne śniadanie, zrobiliśmy zapasy 
żywności na cały dzień i wyruszyliśmy zwiedzać Ateny. Był 
to najcięższy i najbardziej męczący dzień całego obozu, po-
nieważ spędziliśmy go głównie na świeżym powietrzu, gdzie 
temperatura przekraczała 40°C. Plan dnia podzielony był na 
dwie części: Ateny starożytne i Ateny współczesne. Zwiedzili-
śmy najważniejsze obiekty starożytnych Aten, czyli: Akropol, 
Starą Agorę, Forum Rzymskie oraz Muzeum Starej Agory.

Następnie  zobaczyliśmy współczesną  część Aten:  plac 
Omonia, gdzie jest centralna stacja metra, ulicę Athinas, na 
której po obu stronach znajdują się stragany z biżuterią a tak-
że przyprawami i owocami, plac Karaiskaki, plac Syntagma 
z gmachem parlamentu. Tam podziwialiśmy bardzo teatralną 
zmianę warty greckich żołnierzy w historycznych  strojach 
i mieliśmy możliwość zrobienia sobie z nimi zdjęcia. Udało 
nam się także zobaczyć piękny Ogród Botaniczny. Kończąc 
nasz spacer po Atenach, natknęliśmy się na demonstrację na 
jednej z ulic obok gmachu parlamentu. Wieczorem udaliśmy 
się do Loutraki na zasłużony odpoczynek.

W przedostatni dzień pobytu w Grecji pożegnaliśmy go-
ścinne Loutraki  i wyruszyliśmy do  starożytnych Delf. Zo-
baczyliśmy Święty Okrąg Apollina, patrona muzyki, sztuki 
i poezji. Znajduje się tam także „pępek świata”, czyli kamień, 
nad którym według legendy miały się spotkać cztery orły wy-
puszczone z czterech miejsc-  jest  to symbol czterech stron 
świata- przez Zeusa. Legenda głosi, że jeśli ktoś dotknie „pę-
pek świata”, w niedługim czasie powróci w to miejsce. Chęt-
nych nie brakowało. Muzeum Delfickie szczyci się pokaźną 
kolekcją rzeźb archaicznych, np. wykonanym z brązu wspa-
niałym posągiem Woźnicy z Delf. Podążając z Delf na północ 
pokonaliśmy autokarem wiele kilometrów, by zobaczyć Wą-
wóz Termopilski, gdzie rozegrała się słynna starożytna bitwa 
między Persami i Grekami. Termopile są synonimem męstwa 
i poświęcenia, gdyż 300 Spartan dzielnie walczyło przeciw 
wielokrotnie liczniejszemu wrogowi. Na miejscu walki pozo-
stali do samego końca, tzn. do momentu swojej śmierci, bo ich 

święte reguły nakazywały by z walki wrócić z tarczą (żywym) 
lub na tarczy (martwym). Po wyczerpującym dniu dotarliśmy 
na kolację do hotelu do Kalambaki u stóp wzgórz Meteory.

Podczas śniadania triumfy święcił grecki przysmak – jo-
gurt, o smaku zdecydowanie różnym od znanego nam w Pol-
sce,  który można  było  łączyć  z konfiturami  bądź  innymi 
przysmakami, wedle uznania. Tego dnia musieliśmy ubrać 
się w szczególny sposób – dziewczyny w spódnice za kolana 
a chłopcy w długie spodnie oraz w górną część stroju, która 
zasłaniała nasze ramiona. Taki strój miał swoje uzasadnienie, 
ponieważ zwiedzaliśmy zespół klasztorny w Meteorach, a są 
tam rygorystyczne warunki wstępu pod względem stroju dla 
turystów. Klasztory usytuowane są na pozornie niedostępnych 
szczytach  górskich,  czym wywołują w turystach  zachwyt 
i poczucie, że jest się bliżej Boga. Podziwialiśmy tam piękne 
zabytki sztuki sakralnej. Mieliśmy również okazję zobaczyć, 
w jaki sposób tworzy się ikony, które są sprzedawane tury-
stom. Opowiadała nam o tym w bardzo interesujący sposób 
nasza pracująca tam rodaczka. Z Meteorów udaliśmy się do za-
przyjaźnionej szkoły – Athinas w pobliskiej Trikali. Został tam 
rozegrany mecz piłki nożnej między uczniami szkoły w Trikali 
i naszymi kolegami wspieranymi dzielnie prze pana profesora 
Marcina Kwiatka, nauczyciela historii. Zwycięstwo, co prawda 
odnieśli nasi przeciwnicy, ale przecież byli u siebie. Przedsta-
wialiśmy naszym greckim kolegom nasz program artystyczny. 
Śpiewaliśmy polskie piosenki np.: „Hej bystra woda” oraz za-
prezentowaliśmy nasz taniec regionalny- krakowiaka- w praw-
dziwych strojach regionalnych, które bardzo się podobał za-
granicznym kolegom. Oni z kolei uczyli nas greckich tańców, 
które okazały się dla niektórych trochę zbyt skomplikowane. 
Później mogliśmy porozmawiać z naszymi greckimi kolega-
mi i dowiedzieć się czegoś o sobie nawzajem. Komunikacja 
nie była zbyt prosta, bo w języku angielskim, ale brak słow-
nictwa nadrabialiśmy gestami i uśmiechami. Takie spotkanie 
zaowocowało w przyjaźnie,  które  utrzymujemy  nadal.  Po 
zwiedzeniu szkoły wyruszyliśmy w długą nocną podróż przez 
północną Grecję, Macedonię i Serbię do Budapesztu- stoli-
cy Węgier. Dotarliśmy tam po osiemnastu godzinach jazdy.

W Budapeszcie zwiedziliśmy urokliwe Stare Miasto, ko-
ściół Macieja, który słynie z przepychu, Ratusz Budy, plac Ka-
pisztran, wieżę Marii Magdaleny, Zamek Królewski oraz Basztę 
Rybacką. W Budapeszcie mieliśmy bardzo dużo czasu wolne-
go, co po tak intensywnym tygodniu było potrzebne, aby wypo-
cząć przed dalszą drogą do Polski. Z drugiej jednak było czymś 
zaskakującym zważywszy na fakt, że program naszego obozu 
był dość napięty i było mało czasu wolnego. Spotkaliśmy tak-
że bardzo miłego muzyka, który pozwolił naszym uczennicom 
zagrać na altówce. Poza tym słynne wśród obozowiczów stało 
się jego przysłowie znane w Polsce jak i na Węgrzech: „Pola-
k, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki”. Budapeszt 
był ostatnim miejscem, jakie mieliśmy w planie naszego obozu.

 Z Budapesztu wyruszyliśmy do Polski. Niektórzy cieszyli 
się, że już wracają do kraju, inni z chęcią przedłużyliby podróż 
swojego życia o jeszcze inne stolice europejskie. W godzinach 
nocnych, zmęczeni, ale szczęśliwi przyjechaliśmy do Bochni 
i wróciliśmy do swoich domów, gdzie wreszcie mogliśmy po-
łożyć się w swoich łóżkach.

Anna Kurzawa i Monika Klecka uczennice I LO w Bochni, 
uczestniczki obozu naukowego
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14 lutego br. minęło 70 lat od powołania Armii Krajowej, 
największej podziemnej armii w okupowanej Europie. Nowa 
struktura miała scalić patriotyczno-zbrojne organizacje róż-
nych orientacji politycznych w jedną, ogólnonarodową armię, 
kontynuować walkę z okupantem oraz przygotować powstanie 
zbrojne w momencie osłabienia militarnego Niemiec. Kulmi-
nacją działań AK była akcja „Burza” zrealizowana w 1944 r. 
na Kresach Wschodnich i w Polsce centralnej. Klęska Powsta-
nia Warszawskiego, wrogi stosunek do AK okupacyjnej armii 
sowieckiej i marionetkowego PKWN, prześladowania, wpłynę-
ły na decyzję o jej rozwiązaniu. Nie zgadzając się z nową rze-
czywistością polityczną, ocenianą jako druga okupacja i nie-
wola narodowa, byli żołnierze AK tworzą nowe konspiracje 
i tę, najbardziej znaczącą – Wolność i Niezawisłość. Organiza-
cja ta, o strukturze cywilnej, miała przede wszystkim wesprzeć 
PSL w jego walce o wolne i demokratyczne 
wybory. Scenariusz prześladowań powtó-
rzył się: opozycję demokratyczną likwido-
wano aresztowaniami, wyrokami śmier-
ci i długoletnim więzieniem.- W takie tło 
wpisują się przeżycia autora wspomnień. 

Niezwykłość biografii Pana Michała 
Jakimowa dotyczy przede wszystkim 12 lat 
z jego życia, między 1939 a 1951 rokiem. 
Tragiczna rzeczywistość owego czasu do-
tknęła go pasmem doświadczeń i zdarzeń 
jak z podręcznika historii. Ich wspomnienie 
po latach jest jej ilustracją i dokumentem.

Kim dzisiaj jest Pan Jakimow? Szano-
wanym mieszkańcem Bochni, posiadaczem 
Krzyża Armii Krajowej, członkiem Świa-
towego Związku Żołnierzy Armii Krajo-
wej w Oddziale Bocheńskim oraz Związku 
Więźniów Politycznych Okresu Stalinow-
skiego – Oddział w Tarnowie; po załamaniu się systemu ko-
munistycznego docenionym wieloma odznaczeniami i Prawem 
do używania zaszczytnego tytułu „Weteran Walk o Wolność 
i Niepodległość Ojczyzny. W 2001 r. został uhonorowany przez 
MON stopniem kapitana.

Udział w Wojnie Obronnej 1939 r., obozowe przeżycia 
z obydwu okupacji sowieckiej i niemieckiej, zasługi dla Pol-
ski Podziemnej w strukturach ZWZ-AK, zagrożenie od UPA, 
aktywny udział w opozycji politycznej WIN i doznane repre-
sje – wszystko w jednym życiorysie – budzą zainteresowa-
nie. Pisała o Nim Maria Mroczek w 2003 r. w parafialnym 
Zwiastunie Maryi w nr3-, w ramach programu „Opowiem Ci 
o wolnej Polsce – spotkania młodzieży ze świadkami historii” 
realizowanego przez Centrum Edukacji Europejskiej, Instytut 
Pamięci Narodowej, Muzeum Powstania Warszawskiego po-
wstał film „Tak było... Dramatyczne losy Michała Jakimowa” 
wraz z prezentacją multimedialną (wykonane przez uczniów 

Michał Jakimów

Tak było…
Moje wspomnienia z czasów dwudziestolecia 
międzywojennego, wojennego i powojennego cz.1

kl. VI a Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kazimierza 
Brodzińskiego w Bochni, pod kierunkiem mgr Ewy Polek) oraz 
autobiografia „Tak było… Moje wspomnienia z czasów dwu-
dziestolecia międzywojennego, wojennego i powojennego”. 
Często spotyka się z młodzieżą szkolną. O takim spotkaniu pi-
saliśmy w WB nr 1 (88) 2011 r.

Wspomnienia Pana Jakimowa to jeszcze jeden dokument 
w literaturze tematu jaka obficie, szczególnie w postaci rela-
cji, pojawiła się w latach 90-tych, kiedy przerwano przymus 
milczenia. Przytaczamy je w całości.- Gdyż historia jednostek 
pozwala lepiej ją zrozumieć, zapamiętać.

Chcemy też wyrazić uznanie dla siły charakteru uze-
wnętrznionej wytrwałością w trudach i cierpieniu, wier-
nością idei i przekonaniom – potwierdzonych czynem i od-
wagą bohatera Wspomnień…                    (EM)

gDy DOrAStAłEM
Urodziłem się 7 marca 1918 roku w Mościskach, w wo-

jewództwie lwowskim. Ojciec, Michał, służył w wojsku au-
striackim, a w okresie porozbiorowym wstąpił do polskiej ar-
mii. W 1920 roku, w czasie wojny polsko – ukraińskiej zginął 
w obronie Lwowa. Miałem wówczas dwa lata…

Moja mama, Antonina z domu Łabuda, bardzo przeżyła 
śmierć męża. Spadła na nią nie tylko osobista tragedia, ale tak-

że obowiązek samotnego wychowywania 
trojga dzieci. A czas był powojenny, brak 
pieniędzy, żywności; żyło się bardzo cięż-
ko. Z pomocą przyszła nam babcia, Maria 
Łabuda, która była dyplomowaną położną 
i cieszyła  się  dużą  popularnością  wśród 
swoich pacjentek.

Po ustabilizowaniu się  ładu powojen-
nego mama otrzymywała po swym mężu 
rentę na dzieci  i tym samym sytuacja na-
szej rodziny znacznie się poprawiła, Star-
sze  rodzeństwo  uczyło  się  już  w szkole 
powszechnej,  a ja  –  najmłodszy  –  pod 
opieką mamy, w ogrodzie przydomowym 
uganiałem  się  za  motylami,  zajmowa-
łem  zrywaniem  kwiatów  lub  grą  balo-
nem.  Inną moją  ulubioną  rozrywką było 
bawienie  się  z rówieśnikami  w wojnę.

Moja  mama  była  wielką  patriotką 
i w tym duchu byliśmy wychowywani.  Szczególny nacisk 
kładła na wiarę w Boga i miłość do Ojczyzny, a te wartości, 
wpajane nam od najmłodszych lat, zaważyły na dalszych lo-
sach – moich i mego brata. W domu ceniono wzajemną mi-
łość, prawdomówność, grzeczność, poszanowanie starszych 
i służenie pomocą potrzebującym. Za przewinienia, choćby 
najmniejsze, był klaps (nieraz bolesny) względnie uwagi ustne 
– te były dość częste.

Do szkoły powszechnej, która także miała duży wpływ na 
wpajanie i kształtowanie postaw patriotycznych, poszedłem 
w 1925 roku, siódmym roku życia. W czwartej klasie zapi-
sałem się do Związku Harcerstwa Polskiego. Już wówczas 
w mym sercu zrodziło się pragnienie pójścia w ślady taty i zo-
stania wojskowym. Do tego celu dążyłem. 

Po ukończeniu siódmej klasy (szkoła podstawowa była 
wówczas tylko siedmioklasowa, z nauką dwóch języków ob-
cych – rosyjskiego i niemieckiego) zostałem przyjęty do gim-
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nazjum handlowego, lecz nie byłem zadowolony. Marzyłem 
o szkole wojskowej, dlatego też po roku nauki wniosłem po-
danie o przyjęcie mnie do Szkoły Wojskowej Nr 2 w Śremie, 
w województwie poznańskim. Dlaczego tam? Wtedy w Polsce 
były tylko trzy takie szkoły: w Nisku (Nr 1), w Koninie (Nr 2) 
i właśnie w Śremie, gdzie moją prośbę potraktowano przychyl-
nie i wkrótce zostałem wezwany na trwający dwa dni egzamin 
wstępny. W pierwszym zdawałem ustnie i pisemnie język pol-
ski i matematykę, nazajutrz zaś pisałem różne testy oraz prze-
szedłem badania psychotechniczne. Wszystko zaliczyłem i – ku 
mojej radości – zostałem przyjęty, spełniło się moje marzenie!

Przy wejściu do gmachu szkoły wisiało hasło, którego już 
dziś dokładnie nie pamiętam, ale jego sens pozostał na zawsze 
w mym sercu: Wchodząc tu pomnij, abyś każdego dnia stawał 
się coraz to użyteczniejszy, a szkoła uzna, żeś się przyczynił do 
jej ozdoby … Nauczycielami byli zarówno cywilni profesoro-
wie, jak i oficerowie wojska.

Szkoła była piękna. Pierwszy budynek mieścił sale sypial-
ne i wykładowe. Była też hala gimnastyczna z pełnym wy-
posażeniem do ćwiczeń. W drugim znajdowały się: kuchnia, 
duża jadalnia, a w dolnej części łaźnia i pralnia. Na zewnątrz, 
obok budynku był stadion sportowy do rozgrywania zawodów 
i gimnastyki pokazowo-artystycznej. 

Szkołę ukończyłem w 1938 roku. Była to piąta i ostatnia 
promocja – rok później wybuchła druga wojna światowa. Po-
żegnanie ze szkołą odbyło się zaraz po wakacjach, 4 września 
1938 roku. W tym dniu odczytano nam rozkaz jej komendanta, 
płk. Popelki o przydziałach do różnych jednostek wojskowych 
w Polsce. Ja otrzymałem polecenie wyjazdu do 52 Pułku Pie-
choty Strzelców Kresowych w Złoczowie, woj. tarnopolskie. 

gDy zAPłOnął ŚWIAt…
Rok 1939. Pierwszego września o godzinie piątej rano wybu-
chła druga wojna światowa. Na Polskę spadły bomby, a woj-
ska niemieckie wkroczyły na  terytorium Rzeczypospolitej. 
Pierwsze bomby spadały na Złoczów. Mój pułk wyruszył na 
front, w koszarach pozostały wydzielone bataliony zapasowe 
pułku i zmobilizowani.

 Dziewiątego września wyruszyłem z moim drugim ba-
talionem karabinów maszynowych poza  rogatki Złoczowa 
w kierunku Lwowa, na linie obronne Krasne – Lwów. Niemcy 
byli już pod Lwowem. Na głównej trasie Lwów – Złoczów 
– Tarnopol panowało olbrzymie zamieszanie, wycofywały się 
wojska różnych jednostek, tabory, samochody, a wśród nich 
– uciekający cywile. Obroną Lwowa dowodził gen. Sosnkow-
ski. Jak doszła nas wiadomość, generał pod naporem dywizji 
niemieckich wycofał się na południe. My także otrzymaliśmy 
rozkaz odwrotu na południe, na Złoczów, Brzeżany.

Chwila opuszczenia Złoczowa była dla mnie bardzo bole-
sna. Patrzyłem na to, co się dzieje, pełen smutku i zgrozy. Potem 
maszerowaliśmy w upale, wymęczeni, niewyspani, bez chwili 
wytchnienia. Minęliśmy miasta Monasterzyska i Stanisławów, 
kierując się, by przejść przez Karpaty do Rumunii. Gdy już 
byliśmy na Podkarpaciu, doszła do nas tragiczna wieść: woj-
sko sowieckie zdradziecko napadło na nasz kraj! W nocy z 18 
na 19 września natknęliśmy się na przednie oddziały Armii 
Czerwonej, z którymi stoczyliśmy potyczkę na linii Tłumacz 
– Niżniów. Jednak po krótkim boju otrzymaliśmy rozkaz prze-
rwania ognia i opuszczenia pospiesznie zajętych stanowisk.

Kapitulacja… To bardzo bolesna chwila. Zostaliśmy oto-
czeni  przez  dziwnie  wyglądających  czerwonoarmiejców 
w szarych mundurach, czapkach szpiczastych z naszytą dużą, 
czerwoną gwiazdą i ze – służącymi jako plecaki – workami na 
plecach. Odbierano nam broń, odcinano naramienniki, odpina-
no skórzane pasy…

Co oni z nami zrobili?... Chciało mi się płakać, bo stałem 
się bezużyteczny. Przypomniało mi się nagle moje hasło szkol-
ne. Nie dało się go, niestety, wypełnić…

Już jako jeńcy zostaliśmy popędzeni przez wroga na tyły, 
na tereny zajęte przez Armię Czerwoną, do Chodorowa, do 
powstałego tam obozu przejściowego. Po kilku dniach w by-
dlęcych wagonach odtransportowano nas do  innego obozu 
jenieckiego w Wołoczyskach, w którym znajdowało się – we-
dług mojej oceny – kilka tysięcy żołnierzy różnych stopni.

W otoczonym drutem obozie panował głód, szerzyły się 
choroby. Z zabudowań była  jedynie duża i obszerna obora, 
w której umieszczeni zostali chorzy i ci wojskowi, którzy już 
wcześniej zajęli sobie miejsce. Ja i trzej moi koledzy z pułku 
ulokowaliśmy się pod żłobem, aby nie zostać podeptanymi. Ci, 
którzy nie dostali się do obory, przebywali pod gołym niebem.

Jeden z kolegów pochodził spod Wołoczysk i znał te tereny, 
dlatego zaczęliśmy rozważać myśl o ucieczce. W końcu zapadła 
decyzja – koledzy w nocy wyszli z obory, ja jednak, po zasta-
nowieniu się, zrezygnowałem z udziału w tym przedsięwzięciu. 
Czy współtowarzyszom udało się zrealizować plany, nie wiem.

Po kilkunastu dniach znowu zostaliśmy załadowani do by-
dlęcych wagonów i po strażą transport wyruszył w nieznane. 
Jeśli mnie pamięć nie myli, to trasa wiodła przez miejscowo-
ści Żmirynka, Szepetówka, Kijów, Połtawa, Charków, Staro-
bielsk. Tu nas wyładowano i wprowadzono do dużego obozu 
jenieckiego. Poklasztorne zabudowania otoczone były wyso-
kim murem. Rozlokowani w przygotowanych pomieszcze-
niach mogliśmy poruszać się po całym terenie.

Poza obozowym wyżywieniem „karmiono” nas też wstrętną 
propagandą antypolską i antyreligijną, zohydzającą i wyśmiewa-
jąca wszystko, co drogie sercu. Treści te umieszczone były na du-
żych ekranach znajdujących się na ogromnym placu apelowym.

W czasie rejestracji należało podać swoje imię, nazwisko, 
datę  urodzenia, miejsce  zamieszkania,  jednostkę  i stopień 
wojskowy. Po zakończeniu tej operacji, na początku grudnia 
1939  roku,  żołnierze pochodzący  z terenów województwa 
tarnopolskiego, stanisławowskiego, wołyńskiego, poleskiego, 
wileńskiego i lwowskiego (wśród nich i ja) zostali zwolnieni 
z obozu i – znowu w bydlęcych wagonach – odtransportowani 
do granicy polskiej. W Równem wyładowano nas i każdy, na 
własną rękę, udał się w swoje strony.

W Równem mój kuzyn był kierownikiem szkoły, więc od 
razu do niego się skierowałem. Niestety, ani jego samego, ani 
rodziny kuzyna nie zastałem, gdyż – jak dowiedziałem się od 
polskiego mieszkańca – wszyscy uciekli, bojąc się represji 
ze strony nacjonalistów ukraińskich. Cóż było robić?... Po-
ciągiem udałem się z Równego do Złoczowa, do mieszkania 
znajomych. U nich, wyruszając na front, zostawiłem swoje 
prywatne rzeczy, w tym nowo uszyty mundur. Miałem trzy-
miesięczną pensję, którą wypłacono nam przed wyruszeniem 
na front i którą cały czas ukrywałem wraz z legitymacją woj-
skową w skarpecie, w butach. Za część pieniędzy wykupiłem 
bilet do swojego rodzinnego miasta – Mościsk.
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Tu przyda się wyjaśnienie. Żołd otrzymywali żołnierze po-
borowi i wynosił on około 2 złote na 10 dni. Ja byłem żołnie-
rzem kadrowym, więc dostawałem miesięczne wynagrodzenie. 
Za wymieniony okres z góry otrzymałem niecałe 300 złotych.

Powrotem z wojny sprawiłem mamie ogromną radość, jed-
nak nie trwała ona długo. Zaraz po świętach Bożego Narodze-
nia wyjechałem do Monasterzysk w województwie stanisła-
wowskim, gdzie przebywał szwagier – Jan Lewicki, kapitan 22 
pułku artylerii lekkiej, który walczył pod Lwowem. By unik-
nąć niewoli rosyjskiej, w ubraniu cywilnym wyjechał do swe-
go rodzinnego miasta, Monasterzysk właśnie, gdzie zawiązała 
się konspiracyjna grupa składająca się z oficerów i podofice-
rów dowodzonych przez kapitana Lewickiego. W pomieszcze-
niu prowadzono nasłuch Radia Londyn (z charakterystycznym 
sygnałem „bum – bum”). Grupa posiadała powielacz, farby, 
papier i wydawała pierwsze konspiracyjne wiadomości – dla 
podtrzymania ducha wśród patriotycznej  ludności, załama-
nej upadkiem Rzeczypospolitej. Biuletyn był rozprowadzany 
przez zaufanych ludzi z ręki do ręki. W tej właśnie grupie i ja 
rozpocząłem swoją pracę konspiracyjną. 

W tym samym czasie, poprzez płatnych przewodników, 
organizowane były przerzuty byłych wojskowych pochodzą-
cych z terenu strefy niemieckiej. Jednak z uwagi na nielojal-
ność jednego z przewodników, który za rosyjskie pieniądze 
(czerwieńce) przekazywał powierzonych sobie ludzi w ręce 
nieprzyjaciela, w obawie przed zdradą i wpadką grupa konspi-
racyjna została rozwiązana.

W styczniu 1941 roku wraz z kapitanem Lewickim wróci-
łem do Mościsk. Na terenie województwa lwowskiego dzia-
łała  już podziemna organizacja – Związek Walki Zbrojnej. 
Jej dowódcą został kapitan Lewicki, pseudonim „Zawisza”. 
Siedziba organizacji, do której i ja wstąpiłem, znajdowała się 
poza miastem, w Babicach.

W konspiracji nie mogłem działać długo. W mieście już 
w pełni pracowała sowiecka administracja, a my, mieszkańcy, 
przymusowo staliśmy się obywatelami ZSRR. Otrzymaliśmy 
dowody osobiste zwane „pasportami”, zaczęły obowiązywać 
pieniądze rosyjskie. Trudno było dostać pracę, pojawiły się 
donosy i wywózki w głąb związku sowieckiego, dlatego mama 
bardzo martwiła się o mnie.

Gdy w jedną niedzielę szedłem do kościoła, w drodze zo-
stałem zatrzymany przez milicję i doprowadzony na komisa-
riat. Świadkiem mojego aresztowania był brat kolegi, również 
uczeń szkoły wojskowej w Śremie, który – ostrzeżony – uciekł 
z miasta na wieś.

Mama, bojąc się aby mnie nie wywieźli, szukała sposobu 
uwolnienia mnie z aresztu. Udało się to dzięki pomocy znajome-
go (pochodzenia żydowskiego), który był pracownikiem milicji. 
Któregoś wieczoru zostałem zwolniony i wróciłem do domu.

Życie pod sowiecką okupacją stawało się coraz cięższe. 
Żywność była reglamentowana – 1 kilogram cukru na mie-
siąc, 1 kilogram chleba na rodzinę… Sklepy zostały ogołoco-
ne przez ludność napływającą i zajmującą domy po Polakach 
wywiezionych w głąb związku sowieckiego.

Wszelkimi sposobami szukałem pracy. W końcu, dzięki 
Polakowi – pracownikowi bazy samochodowej zatrudniono 
mnie na stanowisku „bałonszczyk”. Miałem dbać o sprawność 
kół samochodowych. Była to praca nocna, ale dzięki temu mo-
głem (przy bazie był sklep dla pracowników) otrzymać szklan-

kę herbaty z dwiema kostkami cukru. Przez noc „wypijałem” 
z 15 szklanek, a 30 kostek cukru przynosiłem mamie.

Pomimo bardzo ciężkich warunków bytowych mama po-
magała innym potrzebującym, a szczególnie mojej nauczyciel-
ce, pannie Majdównie, którą zwolniono z pracy i pozbawiono 
środków do życia. U mamy korzystała z obiadów, a w innych 
domach ze śniadań i kolacji. I tak się żyło…

W nIEWOlI
Przyszedł maj 1941 roku. Młodzi ludzie w moim wieku zo-
stali wezwani do stawienia się w komisariacie wojennym. Po 
sprawdzeniu dokumentów, pod eskortą żołnierzy i komendan-
ta kolumny, żegnani płaczem przez rodziców, koleżanki, zna-
jomych, zostaliśmy poprowadzeni na dworzec kolejowy, gdzie 
już czekały na nas bydlęce wagony. Pociąg ruszył do Lwowa. 
Na lwowskim dworcu sformowano transport ogólny z tych, 
które przybyły z województw stanisławowskiego, wołyńskie-
go  i poleskiego. Po kilku godzinach długi  sznur wagonów 
ruszył w nieznane. Z ciekawością obserwowałem wszystko. 
Najpierw wyglądałem przez górne okno, potem, od Wołoczysk 
drzwi wagonów zostały już rozsunięte. A w tych wagonach je-
chała polska młodzież, z musu uznana za obywateli ZSRR…

Trasa wiodła przez Kijów, Połtawę, Charków, Dniepropie-
trowsk, Donieck, wzdłuż Morza Azowskiego do Rostowa nad 
Donem. Stamtąd transport został skierowany na południe Kau-
kazu, do miasta, którego nazwy, niestety, nie pamiętam. Tam 
nas rozładowano i kolumną prowadzono przez ulice, a wyle-
gli mieszkańcy wołali za nami: „Wy, łopuchy polskie” czyli 
„chwasty polskie”. W końcu wprowadzono nas do pomiesz-
czeń pokoszarowych.

Było bardzo upalnie. Każdy był ubrany dość ciepło. Ja 
oprócz swetra miałem też podszytą futerkiem kurtkę z futrza-
nym kołnierzem, bo nie wiedzieliśmy przecież, dokąd nas wy-
wiozą. Teraz odebrano nam naszą odzież, a otrzymaliśmy inne 
ubrania i zielone kapelusze. Po krótkim pobycie zostaliśmy 
przetransportowani w inny rejon przykaukaski, na duży plac, 
gdzie składowano pochodzące z wyrębu drewno. W pobliżu 
tego placu był przygotowany obóz, w którym zastaliśmy Niem-
ców, kolonistów nadwołżańskich i innej narodowości mężczyzn 
z Kaukazu. Była to istna wieża Babel i mieszanka kulturowa!

Pracowaliśmy przy korowaniu drzewa. Pewnego dnia na 
plac przyszło dwóch strażników, którzy wywołali moje na-
zwisko i zaprowadzili mnie przed oblicze czerwonego oficera 
politycznego. Siedział w fotelu, a nad nim wisiał portret Stali-
na. Zmierzył mnie wzrokiem od głowy do stóp i polecił, abym 
usiadł na krześle stojącym obok jego biurka. W tym momencie 
zrozumiałem, że to będzie coś w rodzaju przesłuchania.

Padło pytanie, czy pisałem już list do swej rodziny (mieli-
śmy taką możliwość). Odpowiedziałem, że tak, ale nie otrzy-
małem jeszcze odpowiedzi. Oficer rzekł na to, że już jej nie bę-
dzie, bo Mościska i Lwów zostały zajęte przez „Germańców”, 
ale zapewnił, że te i inne miasta „zapadnej Ukrainy” będą od-
bite przez Czerwoną Armię. Potem pytał o szwagra, brata, sio-
strę. Za każdym razem odpowiadałem, że nie mam o nich żad-
nych informacji, bo jak mogę coś wiedzieć, skoro wywieziono 
mnie tak daleko od domu, do obozu pracy przymusowej… 
Jednak zdumiony byłem, skąd ów oficer miał informacje o mo-
jej rodzinie i w jakim celu zadawał przez ponad godzinę te 
wszystkie pytania. Po przesłuchaniu zostałem odprowadzony 
do pracy. Zaciekawionym kolegom opowiedziałem wszystko.
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Nadszedł czas zmiany obozu. Polaków wyłączono i odtran-
sportowano w kierunku Wołgi. Tu, na jakiejś przystani, zała-
dowano nas na prom i po około dwóch albo trzech godzinach 
odpłynęliśmy do Stalingradu, miejsca naszej pracy.

Pracowaliśmy bardzo ciężko, ponad siły, przy wyładunku 
cementu z barek i ładowaniu go na pojazdy kołowe. Ale to był 
dopiero początek naszej niewolniczej harówki. Później praco-
waliśmy na rzece Wołga, na budowach fabryk zbrojeniowych, 
wreszcie – w zakładach metalurgicznych „Barykady” (dzielni-
ca Stalingradu) przy dźwiganiu ciężkich elementów stalowych, 
tak zwanych „swinek”, służących do wyrobu pocisków kara-
binowych i armatnich a także płyt do budowy czołgów i dział. 
Była to praca na trzy zmiany, w przyspieszonym tempie, a my 
– wyczerpani i głodni. Tak samo głodowali mieszkańcy mia-
sta, bo żywność była reglamentowana. Mimo to stalingradczy-
cy byli przychylnie do nas ustosunkowani.

W tym czasie zapadłem na chorobę dziąseł, ogromnie bo-
lały mnie zęby. Dostałem zezwolenie, by pod strażą udać się 
do lekarza. Razem ze mną poszedł mój kolega z ławy szkolnej, 
Józef Bosak, cierpiący na tę samą dolegliwość. Natrafiliśmy na 
bardzo dobrą i życzliwą dentystkę, która – pełna współczucia, 
starała się nam pomóc i ulżyć w pracy choćby przez wydłuża-
nie czasu pobytu w jej gabinecie. Nadal nas „leczyła”, nawet 
gdy zęby mieliśmy już zdrowe, przynosiła kanapki, rozmawia-
ła, polubiła nas. Jej mąż wraz ze swoją jednostką przebywał 
we Lwowie, więc tematów do rozmów nie brakło. Pochwaliła 
się, że jej jedyny synek ma polskiego patrona – Stanisława…

Podczas jednej z takich wizyt (okazało się – ostatniej) po-
informowała nas, że wkrótce zostaniemy odtransportowani 
do innego obozu pracy, poza Stalingradem i wręczyła nam po 
80 rubli na własne potrzeby. Gorąco dziękując jej za okazaną 
pomoc, życzliwość i dobre serce, z żalem pożegnaliśmy się 
z panią doktor.

Wojska niemieckie coraz bardziej przesuwały się w głąb 
Rosji. Nas ze Stalingradu przeniesiono do obozu w Prylejce, 
między rzekami Wołga i Don. Rozległe stepy, bardzo cięż-
kie warunki bytowe, brak pomieszczeń (baraki były dopiero 
w trakcie budowy, jedyny budynek w możliwym stanie prze-
znaczony został dla straży i chorych), zbliżająca się zimna je-
sień… Każdy sam, na własną rękę szukał dla siebie jakiegoś 
lokum. Ja z moim kolegą w stogu siana wygrzebaliśmy lego-
wisko i tam spędzaliśmy coraz zimniejsze listopadowe noce. 
Do snu kładliśmy się w tych samych roboczych ubraniach, 
w których za dnia pracowaliśmy. Wyżywienie było coraz gor-
sze, więc chodziliśmy głodni, a służba obozowa pozostawała 
nieczuła na nasze żale. Źle ubranych, bez posiłku, pędzono 
nas daleko w step do pracy ziemnej i tam dopiero otrzymywa-
liśmy „pajok” – kawałek chleba z mąki kukurydzianej i wody, 
w południe zaś z kotła polowego – „piszczu”, zupę jaglaną. 
Wieczorem wracaliśmy do obozu, by znowu dostać „pajok” 
i herbatę. Głodni szliśmy do swoich nor…

Robiło się coraz zimniej, wreszcie przyszły mrozy wraz 
z opadami śniegu. Z naszej „jaskini” przenieśliśmy się do du-
żej szopy z podziurawionym poszyciem dachowym. Utkwił mi 
w pamięci dzień 8 grudnia. Było jeszcze ciemno, gdy ze snu 
zbudził nas ostry krzyk strażnika: „Podejmas!” czyli „Wsta-
wać!” Zerwaliśmy się, otrzepując z siebie śnieg i wybiegliśmy 
na plac. Wiał bardzo zimny wiatr, białe płatki obficie pada-
ły. Ustawieni w kolumnę, bez śniadania, w śnieżnej zamieci 
wyruszyliśmy daleko w step. Byliśmy bardzo źle ubrani. Ja 

miałem na sobie jakiś wiatrem podszyty płaszcz, a na głowie 
coś w rodzaju czapki, uszy osłonięte materiałem służącym za 
ręczniki, ręce wtulone za pazuchy. W ten sposób chroniłem je 
przed odmrożeniem. Inni wyglądali podobnie, jak zesłańcy na 
Sybir z obrazów Grottgera…

Popędzono nas daleko w step, do kopania głębokich ro-
wów  przeciwczołgowych  wokół  Stalingradu.  W miejscu 
pracy stał duży, szarpany silnym wiatrem stepowym namiot, 
przeznaczony dla strażników i oficera politycznego, ubranych 
w ciepłe kożuchy i czapki uszatki. Obok był kocioł, w którym 
gotowała się jakaś wodnista zupa. Przywieziono chleb kukury-
dziany dla nas – tak zmrożony, że gdy wydali jeden bochenek 
na czterech więźniów, do podziału trzeba było użyć siekiery. 
Otrzymaną porcję chleba chroniliśmy w sztywnych od mrozu 
palcach obu dłoni. Aby ugryźć choć kąsek, należało rozgrzać 
chleb, a na to nie było czasu, bo straż pędziła do pracy. Wkła-
daliśmy więc swe porcje za pazuchy, by rozmrażać je ciepłem 
własnego ciała…

Przydzielono nam narzędzia pracy – łomy do kruszenia 
zmarzniętej ziemi i łopaty do wybierania brył. Każdej grupie 
wyznaczono normę, która określała, ile należy wykopać. Jeśli 
któraś jej nie wykonała, to nie otrzymywała jedzenia w postaci 
kawałeczka (około 5 dekagramów) mięsa. Odpoczynek był na 
komendę: „pierekur” czyli na zapalenie machorki. Ponieważ 
ja nie paliłem a aby nie zamarznąć musiałem się ruszać, więc 
kopałem bez odpoczynku. Tak było codziennie…

Mróz stawał się coraz silniejszy. Pewnego dnia, gdy poli-
truk wraz ze strażnikami byli w namiocie, nie przypuszczając, 
żeby mogło się coś niespodziewanego wydarzyć, ja i moich 
dwóch kolegów porzuciliśmy narzędzia i uciekliśmy, kierując 
do leżącej opodal wioski. Wprawdzie oficer zaczął strzelać, 
ale my byliśmy już dość daleko, tak że – niezagrożeni, wpadli-
śmy do jakiegoś mieszkania. Opowiedzieliśmy, kim jesteśmy 
i o naszym losie. Kobieta rozpłakała się, mówiąc o nas, bar-
dzo zmarzniętych: „Rebiata, lubczyki”. Chwyciła moje ręce 
i sztywne od mrozu palce włożyła w usta, aby  je rozgrzać. 
Przed ikoną wymówiła modlitwę: „Hospody, pomyłujsia nad 
rebiatami”… Potem nakarmiła nas tym, co miała w domu,

Po dwóch dniach strażnicy odnaleźli nas  i bez żadnych 
konsekwencji odstawili do obozu. Zdjęto z nas ubranie, buty 
i w samej tylko bieliźnie umieszczeni zostaliśmy w baraku, 
w którym przebywali  już inni koledzy z odmrożonymi pal-
cami. Ulokowaliśmy się na górnej pryczy  i tak, na gołych 
deskach, spędzaliśmy dalsze dni na nieludzkiej ziemi, a my-
ślą i duchem wciąż byliśmy z rodziną, w Polsce. Modląc się, 
prosiłem za przyczyną Matki Boskiej o powrót w zdrowiu do 
kraju.

Niedaleko, około kilometr od obozu, rósł las w tak zwa-
nych „bałkach” – dokładnego znaczenia tego wyrazu nie znam. 
Aby nas jeszcze bardziej zgnębić, przywieziono kilka par bu-
tów i byle jakie ubranie, każąc je włożyć. W ciemny i mroźny 
poranek, pod nadzorem strażników, grupa zesłańców (wśród 
nich i ja) ruszyła w te bałki na wyrąb drzew potrzebnych do 
zaopatrzenia obozu. Drewno wieźliśmy na ciągniętych przez 
siebie saniach. A ponieważ w tych lasach grasowały watahy 
wilków, jeden z nas szedł przodem z dużą latarnią oświetlają-
cą teren, a inny bił kijem w baniak, by odstraszyć drapieżniki. 
I tak było codziennie…

Zbliżały się Święta Bożego Narodzenia i Wigilia. Opłat-
ka nie mieliśmy, więc porcje chleba porannego i jedną zupę 
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zostawiliśmy sobie na wieczerzę. Nadszedł wieczór. Choć 
gwiazdki na niebie nie widzieliśmy, rozpoczęliśmy Wigilię 
modlitwą, podzieliliśmy się kawałkami chleba, życząc sobie 
szybkiego powrotu do swoich rodzin i bliskich osób (których 
myśli i serca w tym dniu zapewne również były z nami), zje-
dliśmy zupę jaglaną – niczym barszcz z uszkami i wspomina-
liśmy inne tradycyjne potrawy świąteczne. Pokolędowaliśmy, 
a przy tym oczy nam się „zapociły”… Tak wyglądały nasze 
obozowe święta.

W tym czasie dowiedzieliśmy się, że jest tworzona armia 
polska, więc gdy do baraku przyszedł oficer polityczny, po-
wiedzieliśmy mu, że chcemy do niej wstąpić. Odpowiedź była 
natychmiastowa: „My znajem, czto imiejm z wami sdiełat” 
– „Wiemy, co mamy z wami zrobić”!

Front niemiecki coraz dalej przesuwał się w głąb Rosji. Pod 
koniec lutego dano nam buty, spodnie watowane i bluzy. Wy-
nędzniałych, w czasie trzaskających mrozów przeprowadzono 
do innego obozu w Dubowce. Tam rozmieszczono nas w ob-
szernym baraku, w którym już przebywali inni Polacy, będący 
w jeszcze gorszym niż my stanie. Mieli odmrożenia takiego 
stopnia, że dla nich nie było już żadnego ratunku – toczyła ich 
gangrena. Po kilku dniach dostarczono nam jakieś materiały, 
z których nakazano zrobić sobie osłony na twarze (z małym 
otworem na oczy) i na ręce. W ten sposób szykowaliśmy się do 
dalszego wymarszu. Ci z odmrożeniami pozostali na miejscu…

Pędzono nas mimo silnego mrozu, wiatru i zamieci śnież-
nej przez kilkanaście kilometrów do miejsca, w którym czeka-
ły na nas podwody na płozach, zaprzęgnięte w woły. Grupami 
zabierano nas do kołchozów. Ja z dość pokaźną grupą dosta-
łem się do kołchozu w miejscowości Połunin, Białoklejski 
Rejon, brygada Makarowa. W wiosce tej pozostały kobiety, 
a z mężczyzn  jedynie starzy, niezdolni do pójścia na front. 
Wszyscy żyli bardzo skromnie, byli wyznania prawosławnego. 
Przydzielono mnie do domu Praskowii Koźmiakin mieszkają-
cej z synkiem. Jej mąż, Kozak, walczył na froncie. Odpowie-
dzialnymi za nas byli przewodniczący i brygadzista kołchozu.

Dom, w którym byłem, składał się z jednej dość obszer-
nej izby i komory. Zbudowany był – jak wszystkie – z cegieł 
zwanych kirpiczem, a wyrabianych z odchodów bydlęcych, 
zmieszanych z ciętą słomą. Tę masę formowano, następnie 
suszono, a potem używano do budowy. Gotowy dom obija-
no deskami, które następnie malowano na różne kolory. Ten 
sam materiał – kirpicz używany był jako opał w piecu, przy 
którym w czochunie (to jest ustawionym na trójnogu garncu 
żeliwnym) gotowano piszczu (zupę). Jadano ją z jednej głębo-
kiej misy drewnianą łyżką.

Rano tiotia Praskowia (wszystkie kobiety nazywano ciocią) 
w przypiecku upiekła bliny – coś w rodzaju ciasta naleśniko-
wego, do miski nalała kwaśnego mleka. Domownicy – ona, jej 
syn Lonka i ja zasiedliśmy do stołu, na którym leżały blincy. 
Każdy łamał kawałek ciasta, zwijał w luźny półrulonik, z mi-
ski nabierał mleko i wkładał do ust. Tak w tym domu wyglą-
dały posiłki, do których musiałem się przyzwyczaić. Ponadto 
z kołchozu dostawałem odtłuszczone mleko i solonego śle-
dzia. W stosunku do obozowego życia to była duża poprawa, 
panowała też większa swoboda. Mogliśmy bez ograniczenia 
(oczywiście po pracy w obozie) chodzić po wiosce, zawierać 
znajomości. Zyskaliśmy przychylność wśród mieszkańców.

W domu mojej gospodyni czułem się dobrze, choć warunki 
były bardziej niż skromne. Mieszkaliśmy w jednej izbie, dość 

obszernej. Stało tam jedno łóżko, w którym spała gospodyni 
wraz synkiem. Obok stał duży, służący za komodę kufer na 
odzież i bieliznę. Przy nim uwiązane było cielątko.

Mnie ciocia Praskowia przygotowała posłanie z kożucha 
rozłożonego na dolnym przypiecku. Na górnym, skośnym, 
spała zaś sobie… owieczka, o czym nie wiedziałem. W no-
cy w pewnym momencie poczułem, że coś się na mnie sypie. 
Chwyciłem owieczkę za nogi  i zrzuciłem na posadzkę. Na 
drugi dzień już zwierzęcia nie było.

Ludziom  z kołchozu  opowiadałem  o życiu  w Polsce, 
o swojej  rodzinie.  Słuchali  z zaciekawieniem. W wolnych 
chwilach koledzy zbierali się na placu kołchozowym i śpiewa-
liśmy polskie piosenki tak patriotyczne, jak i też ogólnie znane 
– „Góralu”, „Płonie ognisko” i inne. Nie zapomnieliśmy o na-
szej ojczyźnie, do której ciągle biegły nasze myśli…

Zaczęliśmy kombinować, jak ten nasz byt trochę poprawić. 
Z kolegą poszedłem pod kołchozowy spichlerz i w dolnej czę-
ści tego – jak wcześniej wspomniałem, zbudowanego z mate-
riału własnej produkcji – „muru” wygrzebaliśmy mały otwór, 
z którego zaczęła sypać się pszenica, napełniając nasze worki. 
Potem otwór zalepiliśmy takim samym materiałem, a zdobycz 
daliśmy swoim gospodyniom. Wkrótce jedliśmy blincy i pie-
rożnyje – ciasto drożdżowe z farszem, pieczone w piecu… 
W rzece łowiliśmy ryby, które gospodyni suszyła, chodzili-
śmy też w step polować na susły. Łowy polegały na tym, że do 
nory wlewało się wodę, suseł z niej wyskakiwał i stawał się 
naszą zdobyczą, więc mieliśmy mięso i tym sposobem już nie 
głodowaliśmy tak, jak w obozach.

Przy każdym domu była zbudowana bania czyli  łaźnia, 
w której znajdowało się palenisko a na nim, na specjalnym 
urządzeniu, stał duży, napełniany wodą kocioł. Unosząca się 
para wodna była świetną parówką, ponadto przy pomocy spe-
cjalnie uformowanych gałązek nagrzaną wodą oklepywałem 
ciało – robiąc jednocześnie kąpiel i masaż. Takiego luksusu 
w obozach nie mieliśmy.

Zaczęła zbliżać się wyczekiwana wiosna. Jeszcze w zimie 
nauczyłem się powozić wołami i używania słów, które one ro-
zumiały: na komendę „cob, cebe” ruszały. Zacząłem też uczyć 
się jeździć traktorem, którym w najbliższym czasie miałem 
poruszać się po kołchozowych polach. Do tej pory bowiem 
ograniczałem się do jazdy po siano dla bydła, porządkowali-
śmy także stanowiska bydlęce. A teraz nastała wiosna i wielka 
mobilizacja w kołchozie. Pod dowództwem brygadzisty kobie-
ty i my, Polacy wyjeżdżaliśmy na pola – kobiety ze śpiewem, 
a my przymusowo, z myślami o tym, co dzieje się w ojczyźnie 
i naszych rodzinnych domach. Z pola do wioski wracaliśmy 
tylko w „wychodnyj dień”, czyli siódmy dzień tygodnia. Je-
dliśmy z kuchni polowej. Pracowaliśmy i spali w tych samych 
ubraniach w dużym wozie. Przypomniał mi się wóz Drzymały 
z czasów zaboru pruskiego.

Praca w tym okresie była intensywna, na dwie zmiany. Jako 
pomocnik traktorzystki nabierałem wprawy w orce, siewie zbóż 
jarych itp. Robiło się coraz cieplej, a później już bardzo upalnie. 
Nadal byliśmy ubrani w watowane spodnie i kufajki, które jesz-
cze w zimie otrzymaliśmy przed wymarszem do obozu w Du-
bowce, więc cierpieliśmy z powodu gorąca. Ja nabawiłem się 
świerzbu, który był bardzo dokuczliwy. O leczeniu nawet nie 
mogłem marzyć, w końcu wpadłem na dobry pomysł. W kołcho-
zowej bani wcierałem w porażone miejsca gorącą wodę. W ten 
sposób udało mi się zlikwidować nieprzyjemne schorzenie.
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Udręczeni,  poszliśmy  do  przewodniczącego  kołchozu 
z prośbą o przydzielenie nam lżejszego stroju w zamian za 
ubrania zimowe. Wysłuchał nas i otrzymaliśmy jakieś rzeczy 
jak „po młodszym bracie” – każdy dostał przykrótkie spodnie 
do połowy łydek, taką samą rubaszkę (koszulę) i sweterek. Wy-
glądaliśmy śmiesznie, ale za to było nam o wiele wygodniej.

W tym kołchozie pracowaliśmy do połowy lipca. Każda 
dniówka była księgowana w biurze przewodniczącego.  Ile 
zarobiłem, nie wiem, bo do odebrania zarobku upoważniłem 
moją gospodynię Koźmiakin. W lipcu zgromadzono nas na 
placu apelowym, odpowiednie służby sprawdziły, czy stan jest 
zgodny z wcześniejszymi zapisami i pożegnano nas.

Życie mieszkańców kołchozu stawało się coraz bardziej 
nerwowe. Niemcy nacierali, dochodzili coraz bliżej do Donu 
i dlatego odprowadzono nas do dużego kołchozu ogrodnicze-
go, w którym mieliśmy zastąpić powołanych do wojska męż-
czyzn, a którym zarządzał człowiek w podeszłym wieku. To 
było ostatnie miejsce mojej niewolniczej pracy.

Jak już wspomniałem, w oddali słychać było echa wybu-
chów bomb lotniczych i artyleryjskich – czas najwyższy, by 
pomyśleć o ucieczce! Wykorzystując brak nadzoru, rozpozna-

waliśmy teren. W stepie stało kilkanaście kop siana, jedyne 
miejsce, w którym mogliśmy się ukryć. To trochę ryzykowne, 
bo znajdowaliśmy się między Wołgą a Donem (odległość mię-
dzy tymi rzekami wynosiła jakieś 40 – 50 km). Jednak zapadła 
decyzja, że uciekamy.

Było nas dziesięciu, dla każdego jedna kopa siana. Wcze-
śniej zaopatrzyliśmy się w produkty kołchozowe: po parę ogór-
ków, marchwi, cebuli i pomidorów. Nocą uciekliśmy w step, 
każdy do wybranego przez siebie stogu. W tej kryjówce prze-
bywaliśmy przez dziesięć dni, wychodząc z niej jedynie nocą 
na wypad do kołchozu, po kolejną porcję jarzyn. Modliliśmy 
się o pomoc Matki Bożej i jej wstawiennictwo za nami u Pana 
Jezusa, o szczęśliwe przetrwanie w ukryciu i udany powrót do 
naszego kraju, oddalonego o parę tysięcy kilometrów. Z odgło-
sów bomb i błysków widocznych nocą na niebie zorientowa-
liśmy się, że wojska niemieckie po przekroczeniu Donu parły 
bardziej na południe, kierunek Rostów, omijając step, w któ-
rym były nasze kryjówki. Gdy odgłosy wybuchów ucichły, 
wyszliśmy z ukrycia. Był piękny, słoneczny dzień. Modląc 
się, dziękowaliśmy Bogu za wysłuchanie naszych modlitw.

c.d.n.

Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni

XXX edycję Czwartkowych Spotkań Muzealnych  roz-
począł 26 stycznia wykład Grażyny Lichończak-Nurek Wit 
Stwosz. Życie i twórczość. Dr Grażyna Lichończak-Nurek jest 
st. kustoszem Muzeum Historycznego m. Krakowa, medie-
wistą o pokaźnym dorobku naukowym. Interesujący wykład 
dopełniła prezentacja slajdów.

23 lutego Andrzej Pacuła przedstawił Bochnian rozmowy 
pocztowe – inspiracje literackie i historyczne. (...) Kartka pocz-
towa, medium rozmowy dwóch niewidzących się osób, przeka-
zujących sobie wiadomości istotne i błahe, smutne i wesołe. Ileż 
inspiracji dla pisarza, dla historyka dla każdego... ciekawego 
spraw ludzkich (...) (Fragment tekstu z zaproszenia na spotkanie)

Z okazji przypadających w tym roku dwóch rocznic Wa-
leriana Kasprzyka (1912-1992) jednego z najwybitniejszych 
artystów malarzy bocheńskich, setnej rocznicy urodzin i dwu-
dziestej  rocznicy  śmierci, Muzeum  przygotowało  w dniu 
1 marca b.r. sesję naukową poświęconą Walerianowi Kasprzy-
kowi i wystawę jego prac.  W programie sesji były trzy wystą-
pienia: Jan Flasza Walerian Kasprzyk i bocheńskie środowisko 
plastyczne, Sławomir Jabłoński Fenomen wiśnickiego Plasty-
ka oraz Agnieszki Truś-Bakalarz Pomiędzy Paryżem, Rzymem, 
Budapesztem i Moskwą. Waleriana Kasprzyka malarskie no-
tatki z podróży. Następnym punktem programu było otwarcie 
wystawy akwarel artysty Waleriana Kasprzyka artystyczne 
podróże w czasie i przestrzeni. Wystawę oraz katalog przygo-
towała kustosz Agnieszka Truś- Bakalarz.

Archiwum Państwowe w Krakowie O/Bochnia

1� X 2011 – otwarcie wystawy „Być kobietą.... Portrety ko-
biet ziemi bocheńskiej w wirze życia i dziejów”, zorganizowanej 
przez: Starostwo Powiatowe w Bochni, Archiwum Państwowe 
w Krakowie Oddział w Bochni i Stowarzyszenie Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej”. Otwarcie odbyło się w sali 
wystawowej Miejskiego Domu Kultury. Towarzyszył mu oko-
licznościowy wykład p. Pauliny Krzywdy – kuratora wystawy.

9 – 2� XI – wystawa oraz cykl prelekcji nt. udziału Bochnian 
w odzyskaniu niepodległości przez Polskę w świetle materia-
łów archiwalnych z zasobu bocheńskiego Oddziału Archiwum 
Państwowego w Krakowie. Prelekcje skierowane były głów-
nie dla młodzieży, wzięli w nich jednak udział także uczniowie 
szkół podstawowych – ogółem 364 osoby. Na wystawie za-
prezentowano oryginalne odezwy wojenne cesarza Franciszka 
Józefa, protokoły Rady Miejskiej w Bochni z okresu I wojny 
światowej, sprawozdania Dyrekcji Gimnazjum, w których opi-
sane są działania wojenne, okupacje miasta, zajęcia budynku 
szkolnego na koszary i szpital dla wojska oraz wykazy uczniów 
i profesorów, którzy zginęli w walkach na różnych frontach 
(rocznikami). Pokazano też listy wdów i sierot po poległych 
żołnierzach, wykazy poległych, dokumenty dotyczące budowy 
pomnika przy Plantach, poświęconego ofiarom I wojny świato-
wej a także podania uczniów o dopuszczenie do eksternistycz-
nej matury i protokoły maturalne z lat 20, wśród których zna-
lazł się protokół z egzaminu dojrzałości Leopolda Okulickiego.

2� XI – 20 XII – wystawa „Prawdziwa historia św. Mi-
kołaja”, na której zaprezentowano fotografie bazyliki i grobu 
św. Mikołaja biskupa w Barii wraz ze szczegółowym komen-
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tarzem, trasę przewiezienia relikwii z Miry do Barii, życiorys 
i przedstawienia świętego w ikonografii, legendy z nim zwią-
zane oraz wizerunki św. Mikołaja z najstarszego farnego ko-
ścioła w Bochni. Przeprowadzono też cykl prelekcji poświęco-
nych św. Mikołajowi (jako postaci historycznej i otoczonej le-
gendami). W prelekcjach wzięli udział uczniowie szkół podsta-
wowych, uczniowie Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Bochni oraz przedszkolaki (łącznie 86 osób).

10 XII – przeniesienie wystawy „Być kobietą...” do lokalu 
Stowarzyszenia Bochniaków i ponowne jej otwarcie w nowej 
siedzibie połączone z wykładem p. Pauliny Krzywdy nt. ste-
reotypów dotyczących kobiet i ich roli w społeczeństwie pol-
skim XIX/XX w.

1� XII – zorganizowanie wystawy dotyczącej bocheńskiej 
„Solidarności”, która towarzyszyła koncertowi „Zerwij kajda-
ny, połam bat” zespołu De Press w ramach uroczystości upa-
miętniającej ofiary stanu wojennego

Od 1 stycznia 2012 nastąpiła zmiana na stanowisku kie-
rownika bocheńskiego Oddziału APKr. Dotychczasową kie-
rownik – p. Joannę Potasz zastąpiła p. Agnieszka Gicala, peł-
niąca wcześniej obowiązki zastępcy.

1� II 2012 – otwarcie wystawy „Z historii bocheńskich 
Walentych”, przybliżającej sylwetki bochnian, noszących to 
imię od XV do XX w.

2� II – z okazji rocznicy nadania Bochni praw miejskich 
Archiwum zorganizowało  jednodniową  prezentację wpisu 
aktu lokacyjnego do księgi miejskiej, obejmującej lata 1776 
– 1782, w której na stronach 136 – 139 przytoczony jest do-
słownie dokument z 27 lutego 1253 roku. Księga ta zawiera 
także teksty wielu innych przywilejów nadanych miastu przez 
władców polskich.

W 2011 roku Archiwum przeprowadziło 20 kontroli wa-
runków przechowywania dokumentacji w archiwach zakłado-
wych instytucji państwowych, znajdujących się pod nadzorem 
archiwalnym. Były to: Sąd Rejonowy w Bochni i w Brzesku, 
Urząd Skarbowy w Bochni, Powiatowy Urząd Pracy w Boch-
ni,  Starostwo  Powiatowe w Brzesku wraz  z Powiatowym 
Ośrodkiem Geodezji i Kartografii, Urząd Miejski w Brzesku, 
Prokuratura Rejonowa w Brzesku, I liceum Ogólnokształcą-
ce w Bochni, Muzeum im. St. Fischera oraz Urzędy Gminy 
i Urzędy Stanu Cywilnego (Gnojnik, Żegocina, Trzciana, Brze-
sko). Dodatkowo przeprowadzane są lustracje i ekspertyzy.

Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Spotkania opłatkowe
15 stycznia odbyły się dwa spotkania opłatkowe:  jedno za 
zamku w Wiśniczu zorganizowane przez Towarzystwo Mi-
łośników Wiśnicza, drugie w „Domu Bochniaków” zorgani-
zowane staraniem Zarządu Oddziału Bocheńskiego i Zarządu 
Głównego. W Wiśniczu uczestniczyli przedstawiciele władz 
naczelnych Stowarzyszenia Jan Paluch i Zbigniew Kurczak. 
W Domu Bochniaków obecny był proboszcz parafii św. Mi-
kołaja i dziekan bocheński ks. Dr Zdzisław Sadko, burmistrz 
Bochni pan Stefan Kolawiński i przewodniczący Rady Kazi-
mierz Ścisło oraz członek Kolegium IPN dr hab. Teofil Woj-
ciechowski. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii św. Łukasza 

i życzeniach świąteczno-noworocznych chór Stowarzyszenia 
pod kierunkiem pani Sylwii Klejdysz zorganizował wspólne 
śpiewanie kolęd. 

Brydż w Domu Bochniaków 
W kolejnej edycji długofalowego turnieju brydża sportowe-
go „O puchar Prezesa ZG Stowarzyszenia Bochniaków i Mi-
łośników Ziemi Bocheńskiej” w 40 turniejach startowało 31 
brydżystów między innymi z Borównej, Drwini, Czchowa, Li-
manowej, Nowego Wiśnicza, Lipnicy Murowanej, Tymbarku 
oraz Bochni. Rozgrywki trwały w Domu Bochniaków w okre-
sie od 10 stycznia do 19 grudnia 2011 roku, w każdy ponie-
działek z przerwą wakacyjną. Podsumowanie turnieju i uho-
norowanie zwycięzców odbyło się 9 stycznia bieżącego roku. 
Na podstawie prowadzonej przez uprawnionego sędziego Wa-
cława Wyżgę klasyfikacji poszczególnych turniejów, końcowe 
wyniki przedstawiają się następująco: Tadeusz Brzeski – 305 
pkt., Leszek Matusik – 303 pkt., Józef Nastałek – 283, 5 pkt. 
Dalsze miejsca zajęli: Bronisław Mucha – 281 pkt., Wacław 
Wyżga – 279 pkt., Ireneusz Kuźma – 262, 5 pkt., Jerzy Bursz-
tyn – 262 pkt., Andrzej Rybak – 254 pkt., Andrzej Liwoch 
-247 pkt., Honoriusz Piech – 243 pkt., Jacek Piech – 243 pkt., 
Andrzej Zawada – 242 pkt.

Najlepszym trzem zawodnikom wręczono puchary a czte-
rech na dalszych pozycjach nagrodzono książkami. Nagrody 
ufundowane przez ZG Stowarzyszenia Bochniaków wręczył 
Stanisław Kobiela – Prezes Stowarzyszenia w obecności Jana 
Palucha – W-ce Prezesa i kierownika sekcji brydża sportowego. 

Również w tym dniu dokonano otwarcia VIII edycji tur-
nieju brydża sportowego w 2012 roku „O puchar Prezesa ZG 
Stowarzyszenia Bochniaków”. Prezes Stanisław Kobiela prze-
kazał wszystkim uczestnikom spotkania życzenia noworocz-
ne, życząc zarazem sukcesów i satysfakcji w kolejnej edycji 
turnieju w bieżącym roku. [J.P.]

rezolucja w sprawie obrony Sądu rejonowego w Bochni
24 i 31 stycznia odbyły się w „Domu Bochniaków” spotkania 
zorganizowane staraniem Burmistrza Stefana Kolawińskie-
go i ZG naszego Stowarzyszenia w sprawie wyrażenia głosu 
protestu przeciwko zapowiedzianej przez Ministra Gowina 
reformie sądownictwa  i zniesienia m.in. Sądu Rejonowego 
w Bochni. Zob. art. Reformy pana Gowina  W lutym i marcu 
Stowarzyszenie wysłało listy w sprawie reformy do Prezyden-
ta RP, premiera RP, Ministra Sprawiedliwości, Krajowej Rady 
Sądownictwa, Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, 
Najwyższej Izby Kontroli, Ministra Administracji i Cyfryzacji.
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Wiece w obronie bocheńskiego Sądu w Bochni i Warszawie
27 lutego na bocheńskim rynku także i nasze Stowarzyszenie 
protestowało przeciwko próbie Ministra Sprawiedliwości Ja-
rosława Gowina likwidacji Sądu Rejonowego. Wśród przema-
wiających był prezes Stanisław Kobiela. 28 lutego odbył się 
pod budynkiem Ministerstwa Sprawiedliwości ogólnopolski 
protest. W licznej delegacji bocheńskiej władze Stowarzysze-
nia reprezentowali dr Wiesław Tlałka i Mariusz Rudnik.

Dzień Kobiet w Domu Bochniaków 
8 marca odbył się w Domu Bochniaków wykład pani Pauliny 
Krzywdy na temat historii święta Dnia Kobiet od czasów rzym-
skich do dnia dzisiejszego. Panowie wręczali paniom tulipany. 
Następnie chór Bochniaków pod kier. Sylwii Klejdysz śpiewał 
światowe przeboje i melodie filmowe przy pączkach i kawie. 

Wieczór autorski prof. Michaliny Pięchowej
20 marca odbyło się w Domu Bochniaków spotkanie poświęco-
ne twórczości literackiej prof. Michaliny Pięchowej w scenerii 
obrazów jej wnuczki Kingi. Obecni byli przedstawiciele władz 
miejskich i Gminy Bochnia. Piękną laudację wygłosił pan dr 
Tadeusz Skoczek dyrektor Muzeum Niepodległości. Po spotka-
niu można było nabyć nową książkę Autorki pt. Dzień za dniem. 

u Bochniaków w Warszawie
Warszawski Oddział Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośni-
ków Ziemi Bocheńskiej gościł ostatnio przybyłych z Bochni 
przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia i Muzeum Regional-
nego im. Stanisława Fischera. 

Dwugodzinne rozmowy przy cieście, kawie i herbacie roz-
poczęły się w środę 21 marca br. w sali konferencyjnej w Cen-
tralnej Bibliotece Wojskowej przy ul. Ostrobramskiej z udzia-
łem niemal wszystkich członków Warszawskiego Oddziału, 
na czele z prezesem Oddziału, gen. dr Tadeuszem Cepakiem. 
Z uwagą wysłuchaliśmy wypowiedzi Prezesa Zarządu Stowa-
rzyszenia, Pana Stanisława Kobieli, który przekazał nam wiele 
ważnych nowin, dotyczących aktualnej sytuacji w Bochni i oko-
licy i podejmowanych przez Zarząd Stowarzyszenia działań. 

Każdorazowy przyjazd gości z rodzinnych stron cieszy się 
zawsze ogromnym zainteresowaniem. To ostatnie spotkanie 
stało się okazją nie tylko do wymiany najnowszych informacji 
i licznych wspomnień, ale i zamanifestowania więzi, łączącej, 
pomimo dzielących nas kilometrów, wszystkich, którym bli-
skie jest dobro regionu. Wartą uwagi inicjatywą wydaje się po-
mysł utworzenia w Bochni szkoły muzycznej drugiego stopnia 
– miasto jest tak duże, że z pewnością nie zabraknie chętnych 
do nauki w takiej placówce. Dyskutowano też nad możliwo-
ścią upowszechnienia wśród mieszkańców Bochni  i okolic 

wiedzy na temat palących problemów powiatu. Okazało się 
m.in., wbrew nadziejom wyrażanym wcześniej na spotkaniu 
z nami w stolicy przez Pana Burmistrza, że przebieg zjazdu 
z autostrady w kierunku Bochni nadal budzi wiele wątpliwo-
ści, a wymijające odpowiedzi ministra Gowina na pisma wyra-
żające zaniepokojenie planowaną likwidacją Sądu Rejonowego 
w Bochni rodzą słuszne obawy o zagrożenie dotychczasowego 
statusu naszego miasta. Życząc wszystkiego najlepszego Brze-
sku, pragniemy, aby podnosiło swój prestiż bez uszczerbku dla 
naszego miasta. Ponieważ popieramy działania podjęte przez 
Zarząd Stowarzyszenia w tych sprawach, przeprowadziliśmy 
głosowanie – okazało się, że obecni członkowie Warszawskie-
go Oddziału udzielili jednogłośnie pełnego poparcia tym ini-
cjatywom. Miejmy nadzieję, że okażą się one skuteczne. 

Następnie druga z przybyłych z Bochni osób, Pani Janina 
Kęsek, Kustosz Muzeum Regionalnego im. S. Fischera, opowie-
działa o najnowszych przedsięwzięciach kulturalnych podejmo-
wanych w Muzeum i odpowiadała na liczne pytania, dotyczące 
i zrealizowanych, i planowanych imprez, a także powstałego 
w Bochni kolejnego muzeum – tym razem prywatnego – Muzeum 
Motyli. Wielkie zainteresowanie wzbudziły foldery Muzeum 
Regionalnego, poświęcone czwartkowym spotkaniom, a tak-
że barwny kalendarz, poświęcony Walerianowi Kasprzykowi. 

W dalszej części spotkania zebrani dzielili się uwagami, 
wspomnieniami i pomysłami, umożliwili też autorce niniej-
szego tekstu wykonanie kilku pamiątkowych zdjęć, z których 
jedno przedstawiamy obok. Cieszymy się, że mieliśmy oka-
zję do tak ciekawego spotkania i wymiany przemyśleń oraz 
podzielenia się obawami i wnioskami na przyszłość. Mamy 
nadzieję, że wkrótce będzie okazja do kolejnego spotkania 
i satysfakcji, jeżeli chociaż część zaplanowanych działań uda 
się przeprowadzić. Jeszcze raz gorąco dziękujemy Gościom, 
którzy zechcieli nas odwiedzić w Warszawie.  

Elżbieta Maria Misiak

Spis treści nr 1 (92) 2012

  1.  Okiem dyletanta – Krystyna Paluchowa s. 2
  2.  Kobieta próżna czy oświecona? – Paulina Krzywda s. 3
  3.  Apotheca Bochnensis – Anna Fischer s. 4
  4.  Kolanów 1939 cz.2 – Władysław Kłóś 9
  5.  Niedźwiedź w Tatrach – Stanisław Barabasz 11
   6.  Bochniacy w Oflagu VIIA Murnau cz.1 – Stanisław Kobiela s. 15
  7.  Płaszcze, Śmierdziuchy, Błagaj cz.2 – Tomasz Migdas s.22
  8.  Bochniana s. 27

– W obronie puszczy – Ewelina Mroczek
– Reformacja w Bochni cz.2 – Stanisław Kobiela
– O Ryszardzie Ordyńskim – Stanisław Kobiela
– W czasach C.K.Monarchii i później – Stanisław Kobiela

  9.  Wspomnienie o Helenie Suchońskiej – Jan Święch s. 31
10.  Reforma pana Gowina – Stanisław Kobiela s. 32
11.  Wędrówki po świecie – Anna Kurzawa, Monika Klecka s. 37
12.  Tak było … - Michał Jakimów s. 39
13.  KRONIKA s. 44
14.  Fotoreportaż ze spotkania w „Domu Bochniaków”
i z wiecu w obronie Sądu Rejonowego  w Bochni

 Na okładce gmach Sądu Rejonowego w Bochni
– fot. Paweł Klasa 



Spotkanie Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej w auli Centralnej Biblioteki Wojskowej 
w Warszawie – 21 marca 2012. Od lewej stoją: Elżbieta Misiak, Adam Porębski, prof. dr hab. Jan Pinowski, Eugeniusz Porębski, Adam Klica, 
Anna Kołodyńska, Halina Sieprawska, Edward Dźwigaj, Janina Kęsek, Stanisław Kobiela, Józef Szeliga, gen. dr Tadeusz Cepak – prezes 
Oddziału Warszawskiego, Helena Ostrowska, Stanisław Dyga, Kazimierz Blotko, Janina Romanowska-Olszewska, Tadeusz Lepiarski, Janina 
Kaim, Jerzy Machaj, Jerzy Kostrzewa.

OBÓZ NAUKOWY MŁODZIEŻY I LO W BOCHNI WE WŁOSZECH I GRECJI – 2011



WIEC W OBRONIE BOCHEŃSKIEGO SĄDU – 27 lutego 2012

SPOTKANIE W OBRONIE BOCHEŃSKIEGO SĄDU – 24 STYCZNIA 2012


