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23 czerwca 2013 r. na listę Światowego Dziedzictwa wpisa-

na została Kopalnia Soli w Bochni. Zadecydował o tym Komi-

tet ds. Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego 

UNESCO na posiedzeniu w stolicy Kambodży Phnom Penh. 

Wpis ten obejmuje „Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce 

i Bochni” a także zamek żupny w Wieliczce. Bocheńska kopal-

nia dołączyła do 969 obiektów na całym świecie ze 157 krajów. 

Zgodnie z wytycznymi Komitetu, obiekty wpisane na listę muszą 

posiadać „wyjątkową uniwersalną wartość”, a także muszą speł-

niać warunki integralności i autentyczności. Wyjątkowa uniwer-

salna wartość to znaczenie kulturowe, które jest tak wyjątkowe, 

że przekracza granice narodowe, ma powszechne znaczenie dla 

obecnych i przyszłych pokoleń całej ludzkości. W związku z tym 

stała ochrona tego dziedzictwa ma dla społeczności międzyna-

rodowej, jako całości, pierwszorzędne znaczenie. Komitet okre-

ślił też szczególne kryteria wpisywania dóbr na listę UNESCO. 

 Według sześciu kryteriów kulturowych obiekt musi: 1. reprezen-

tować arcydzieło ludzkiego geniuszu twórczego, 2. przedstawiać 

ważną wymianę ludzkich wartości, na przestrzeni dziejów lub 

w obszarze danego regionu świata, w zakresie rozwoju architek-

tury lub technologii, w sztukach monumentalnych, urbanistyce 

lub projektowaniu krajobrazu, 3. dawać unikatowe albo przynaj-

mniej wyjątkowe świadectwo tradycji kulturowej lub istniejącej 

albo minionej cywilizacji, 4. być szczególnym przykładem typu 

budowli, zespołu architektonicznego lub technologicznego albo 

krajobrazu ilustrującego ważny etap (lub etapy) w historii ludz-

kości, 5. przedstawiać szczególny przykład tradycyjnego ludzkie-

go osadnictwa, zagospodarowania ziemi lub morza, reprezenta-

tywny dla danej kultury (lub kultur), albo ludzkiej interakcji ze 

środowiskiem, szczególnie jeśli stało się ono zagrożone wskutek 

nieodwracalnej zmiany, 6. pozostawać w bezpośrednim lub na-

macalnym związku z wydarzeniami lub żywą tradycją, pomysło-

wością lub wierzeniami, albo z dziełami artystycznymi lub litera-

ckimi o wyjątkowym uniwersalnym znaczeniu (Komitet uznaje, 

że to ostatnie kryterium powinno być stosowane w połączeniu 

z innymi kryteriami). Według czterech kryteriów przyrodniczych 

obiekt musi: 1. obejmować wyjątkowe zjawiska przyrodnicze 

lub tereny szczególnego naturalnego piękna i o znaczeniu este-

tycznym, 2. przedstawiać szczególne świadectwo ważnych eta-

Janusz Wiewiórka, Józef Charkot, Krzysztof Zięba

Najcenniejsza
pów w historii planety, zawierające ślady dawnego życia, istot-

nych toczących się procesów geologicznych; tworzących formy 

ukształtowania terenu lub istotne formacje geomorficzne lub fi-

zjograficzne, 3. przedstawiać szczególny przykład toczących się 

procesów ekologicznych i biologicznych, istotnych dla ewolucji 

i rozwoju lądowych, słodkowodnych, przybrzeżnych i morskich 

ekosystemów lub społeczności roślin i zwierząt, 4. obejmować 

najważniejsze środowiska przyrodnicze do ochrony różnorod-

ności form życia, łącznie z zagrożonymi gatunkami o uniwer-

salnej wartości z punktu widzenia nauki i konserwacji przyrody.

 Wśród obiektów wpisanych na tę listę znajdują się m.in. katedry 

w Chartres, Amiens, Kolonii, Akwizgranie, Notre-Dame czy Bur-

gos, krajobrazy kulturowe Hallstadt, Dachstein i Salzkammergut, 

dolina Loary, jaskinie Lascaux i Altamira, ateński Akropol, pałac 

Alhambra w Granadzie, zamek Wartburg koło Eisenach, zamek 

Kronborg w Danii, pałac Dioklecjana w Splicie, Kreml, zabytko-

we centra Wiednia, Pragi i kilku innych miast świata, szlak piel-

grzymkowy do Santiago de Compostella (szlak św. Jakuba), szlak 

kadzidlany w Omanie, meczety w Algierze, piramidy w Gizie, 

Machu Picchu, wyspy Galapagos i Wielkanocna, stolica Inków 

Cuzco.

To przykładowe, chaotyczne wyliczenie obiektów wpisanych 

na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego 

pokazuje nam skalę i różnorodność rodzajową, gabarytową, czaso-

wą i przestrzenną obiektów reprezentujących unikatowe wartości 

uniwersalne. Znajdują się one na wielu kontynentach i nie są zależ-

ne ani od czasu, położenia geograficznego, ani od wielkości kraju 

np. w Chinach 45, w Brazylii 18, w Niemczech 38, w Indonezji 

i Izraelu po 8, w Turcji 11, w europejskiej części Rosji 15, w Pol-

sce 14, zaś w Wenezueli tylko 3. Po drewnianym kościółku św. Le-

onarda w Lipnicy Murowanej bocheńska kopalnia soli jest drugim 

w powiecie bocheńskim obiektem wpisanym na tę prestiżową listę.

Schody ,,Tesch” Kaplica św. Kingi

Komora Rabsztyn - kierat wodny
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 Wpis bocheńskiej kopalni soli na listę Światowego Dziedzictwa 

Kulturalnego i Przyrodniczego poprzedziły wieloletnie starania wie-

lu ludzi i środowisk poczynając od wpisania Kopalni bocheńskiej 

w 1981 na listę zabytków krajowych. W 2000 r. uznana ona została 

przez Prezydenta R.P. za pomnik historii narodu polskiego, a zwień-

czeniem dalszych starań jest obecny wpis. Główny geolog górniczy 

Janusz Wiewiórka, pracownik naukowy Muzeum Żup Wielickich 

Józef Charkot i dyrektor bocheńskiej kopalni soli Krzysztof Zięba 

kilka miesięcy przed dokonaniem tego ważnego dla Bochni wpisu 

przygotowali opracowanie p.t. „Zabytkowa kopalnia soli w Bochni 

kandydatką na Listę dziedzictwa światowego UNESCO”, którego 

fragmenty – za zgodą autorów - niżej Państwu prezentujemy. Pozna-

my jak przed milionami lat siły przyrody w tym rejonie (wulkany, 

trzęsienia ziemi) ukształtowały bocheńskie złoże solne, jak wielkie 

stanowiło ono bogactwo dla Polski w epoce Piastów, Jagiellonów 

i w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i z jak wielkim trudem wy-

dobywano tutaj sól, która była wówczas kruszcem bezcennym (po-

minięto trudną terminologię górniczą i geologiczną).

* * * 

Sal durum in Bochnia est repertum, quod nunquam ante fuit 

(W Bochni znaleziono sól twardą, której nigdy przedtem nie było) 

Tak zapisano pod rokiem 1251 w Roczniku Kapitulnym Krakow-

skim. Jest to pierwsza informacja o odkryciu soli kamiennej w Pol-

sce. Wagę tego odkrycia potwierdza fakt szybkiego nadania praw 

miejskich osadzie, znanej wcześniej z produkcji soli warzonej. Aktu 

lokacji Bochni na prawie wrocławskim dokonał książę Bolesław V 

Wstydliwy już w roku 1253 w Nowym Korczynie, gdyż Kraków 

był wtedy zniszczony po najeździe Tatarów.

Samo odkrycie w 1251 r. zapoczątkowało działania związane 

z przejściem z produkcji warzelniczej na wydobycie soli kamien-

nej. Dojście do złoża wymagało przestawienia się z prostszych 

metod głębienia studni solankowych na bardziej skompliko-

wane drążenie szybów udostępniających złoże soli kamiennej, 

a co za tym idzie pokonania przeszkód, jakimi była czwarto-

rzędowa woda i specyficzna kurzawka lessowa zwana przez 

wielickich i bocheńskich górników „zydzem”. Specjalistami 

byli wówczas Cystersi, zajmujący się między innymi górni-

ctwem, później zaś górnicy ze Śląska, mający główną zasługę 

w rozwoju początków eksploatacji soli kamiennej w Małopolsce.

Płytko zalegające utwory formacji solonośnej badenu, wydźwig-

nięte ku powierzchni ruchami górotwórczymi Karpat, umożliwiły 

wydobycie soli już w połowie XIII wieku, przy zastosowaniu ów-

czesnych, niedoskonałych technik górniczych. W latach 80. tegoż 

stulecia rozpoczęto produkcję soli kamiennej również z Wieliczce, 

której następstwem była w 1290 r. lokacja miasta. Wielicko-bo-

cheński obszar eksploatacji stał się wówczas najbardziej na północ 

wysuniętym rejonem górnictwa solnego w Europie Środkowej. 

Obie kopalnie od końca XIII wieku stanowiły jedno przedsiębior-

stwo produkcyjne o nazwie Żupy Krakowskiej. Do XVIII stulecia 

był to największy zakład przemysłowy w Polsce i jeden z najwięk-

szych na kontynencie europejskim. 

Wypływający ze wzgórza kolanowskiego potok Babica płyną-

cy w dolinie erozyjnej wcinał się w wychodnie sfałdowanej forma-

cji solonośnej, a w największym obniżeniu centralnej części mia-

sta płynął najbliżej złoża Bochni, stąd też tu znajdował się główny 

ośrodek wydobycia solanki i tu odkryta została w 1251 r. sól ka-

mienna. Ta więc można uogólnić, że miasto zawdzięcza swe po-

wstanie i niezwykłą historię działalności erozyjnej potoku Babica. 

Złoże solne ciągnie się na długości 3,6 km z zachodu na wschód 

do miejscowości Łazy, jest wąskie, osiąga szerokość 200 m. i naj-

większą głębokość 468 m (głębokość stwierdzona wierceniami 

przekracza 520 m.). W kierunku zachodnim znajduje przedłużenie 

w udostępnionych złożach Łapczycy, Moszczenicy, Siedlca i Łęż-

kowic. Znajomość skomplikowanej litologii, stratygrafii i tektoni-

ki złoża zawdzięczamy pracom geologicznym prowadzonym od 

połowy XVIII wieku, a na wyróżnienie zasługują badania Juliana 

Niedżwiedzkiego, Gejzy Bukowskiego, Józefa Poborskiego i Alek-

sandra Garlickiego. Rozpoznanie złoża kontynuują obecnie Janusz 

Wiewiórka, Małgorzata Gonera, Krzysztof Dudek i Józef Charkot.

 Złoże bocheńskie zalega wśród osadów morskich miocenu. 

Seria solna, zawierająca sole kamienne o wartości przemysło-

wej jest częścią badeńskiej formacji solonośnej, składającej się 

z podsolnych warstw skawińskich, warstwy wielickiej i nad-

solnych warstw chodenickich. Odkrywa ono swoje niezwykłe 

piękno dzięki bardzo dużej zmienności warstw solnych oraz 

rozdzielających je utworów płonnych. Na zróżnicowanie pier-

wotnego osadu nałożyły się aktywność wulkaniczna (tufity), 

trzęsienia ziemi i zjawiska podmorskich spływów, dających 

w efekcie silnie zaburzone utwory olistostromowe (zuber gór-

ny). Szczególnego piękna nadały bocheńskim podziemiom zja-

wiska tektoniczne, które uformowały zarówno zewnętrzne ramy 

kopalni, ograniczonej do północnego skrzydła antykliny bo-

cheńskiej, jak i jej wnętrze złożone z systemu fałdów solnych, 

wzbogacających tektonicznie pierwotną miąższość serii solnej.

 W otoczeniu złoża zachodziły procesy erozji soli dające w pobliżu 

jego granic nagromadzenia gipsu, znane pod nazwą czapy gipso-

wo-iłowej. W strefach tych znajdują się skupienia wtórnego gipsu 

alabastrowego, włóknistego i selenitowego. Erozję złoża zintensy-

fikowało drążenie wyrobisk górniczych. Powstałe liczne wycieki 

wód podziemnych jak również krążenie wód technologicznych 

związanych z eksploatacją mokrą złoża i likwidacją kopalni, po-

zostawiły skupienia współczesnych soli. W zalanych komorach 

i chodnikach tworzą się powłoki z pięknie wykształconych, sześ-

ciennych kryształów halitu. Z krążących poprzez wyrobiska pod-

ziemne solanek powstają wtórne sole naciekowe, w postaci drob-

nokrystalicznego, gąbczastego halitu (tzw. kalafiory) stalaktytów 

i stalagmitów. Wszystkie procesy geologiczne, które uformowały 

przed milionami lat złoże solne, czytelne obecnie w wyrobiskach 

górniczych, stworzyły naturalne piękno wnętrza kopalni. Współ-

czesne produkty krystalizacji zdobią je dodatkowo zaskakując 

pięknymi, baśniowymi tworami. Całość zjawisk geologicznych 

obserwowanych do dziś w Bochni stanowi jej pierwotne, naturalne 

bogactwo. Obowiązkiem współczesnych winna być ich ochrona 

i konserwacja, by zachowane zostały dla przyszłych pokoleń bada-

czy, studentów i uczniów, miłośników przyrody i zbieraczy minera-

łów, szczególnie zaś dla licznych turystów oraz kuracjuszy poszu-

kujących naturalnego piękna dla odpoczynku i ratowania zdrowia.

W latach 2005-2007 dokonana została ocena istniejących odsłonięć 

podziemnych pod względem ich wartości naukowej dla geologii 

i historii górnictwa. Wytypowano 27 stanowisk dokumentacyjnych 

zatwierdzonych przez Wojewodę Małopolskiego. Posiadają one 

specjalne tablice, oznaczające początek i koniec odsłonięcia, krótki 

opis i fotografie najciekawszych obiektów.

Janusz Wiewiórka, Józef Charkot, Krzysztof Zięba

fot. Krzysztof Stompór

W 2005roku po wpisaniu na listę Światowego Dziedzictwa 

Kultury drewnianego kościółka św. Leonarda w Lipnicy Muro-

wanej na łamach „Wiadomości Bocheńskich” ukazał się artykuł 

Edwarda Polka p.t. „Najcenniejszy”. (WB. nr 4/68/2005)
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Był rok 1979. Już ponad rok pracowałem wraz z żoną Bar-

barą na pograniczu Wenezueli i Kolumbii nad wpływem melio-

racji sawanny (llanos) na przebogatą tam awifaunę. Część czasu 

w każdym miesiącu spędzaliśmy w stolicy Wenezueli Caracas. 

Dowiedziałem się, że przyjeżdża wraz z synem i lekarzem Arka-

dy Fiedler i jestem zaproszony na spotkanie organizowane w ra-

mach Jego pobytu przez naszą Ambasadę. Arkady Fiedler miał 

już wówczas 85 lat i nie należało się dziwić, że wszyscy oba-

wiali się sentymentalnej podróży nad Ukajali dokąd ze względu 

na wiek zresztą nie dotarł. Nie pamiętam już rozmowy z do-

stojnym podróżnikiem, natomiast pamiętam dalsze zdarzenia. 

 Telefonuje do mnie attache kulturalny Ambasady z pytaniem 

czy mógłbym do zbiorów Arkadego Fiedlera zdobyć tukana 

lub bławatnika. Odpowiedziałem - zobaczymy, może się uda. 

Ptaki te są już rzadkie. Od dawna współpracowaliśmy z Chilij-

ką - lekarzem weterynarii, opiekującą się ptakami w ogrodach 

zoologicznych w Caracas. W Zoo prowadziliśmy doświadcze-

nia nad bilansem energetycznym (ile jedzą, ile wydalają kału, 

ile ważą itp.) ibisów czerwonych i kilku gatunków czapli, a Jej 

asystenci opiekowali się ptakami na co dzień. Muszę dodać, że 

wówczas w Wenezueli przebywało wielu Chilijczyków emi-

grantów zarobkowych lub politycznych, którzy nam Polakom 

byli niezwykle życzliwi. Telefonuję więc do Chileny (imię Pani 

weterynarz) i opowiadam, że nasz sławny podróżnik i pisarz po-

szukuje tukana lub bławatnika. Odpowiedź: Poczekaj, 3 miesią-

Jan Pinowski (Warszawa)

Moje spotkanie z Arkady Fiedlerem
ce temu zdechł tukan, może jeszcze jest w lodówce - i po chwili; 

Przyjeżdżaj tukan czeka. Zatelefonowałem do Ambasady Polski 

by z ZOO odebrali tukana.

Konsekwencje tego faktu były następujące. Za kilka tygodni 

przychodzi do mnie Pani weterynarz i błaga – ratuj straciłam 

pracę. W Wenezueli jest zwyczaj, a może prawo, że wraz ze 

zmianą partii rządzącej urzędnicy państwowi tracą pracę. Właś-

nie po demokratach rządy przejęli chadecy. Cóż miałem robić. 

Prawie od roku Pani weterynarz robiła za mnie czarną robotę ho-

3. Celem jednodniowej wyprawy Arkadego Fiedlera w Gu-

janie było znalezienie ptaka hoacyna nazywanego również 

kośnikiem

2. Wiszące gniazda kacyków

4. Sępy czarne i różowogłowe były wszędzie.

5. W porze suchej na sawannie ptaki gromadziły się wokół resztek wody.

1. W Amazonii działał w obronie Indian od 1925 roku sławny 

polski misjonarz salezjanin ks. Wojciech Ludwik (obok stoją 

Barbara Pinowska z córką Agnieszką i miejscowy Indianin)
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dując za darmo ptaki doświadczalne i jeszcze ten tukan dla Fied-

lera. Dyrektor Instytutu na Uniwersytecie, w którym pracowałem 

był specjalistą od komarów. Komary tam podobnie jak u nas roz-

noszą wiele chorób. Sami zachorowaliśmy na roznoszoną przez 

komary dengo, niemiłą chorobę wirusową tropików. W Caracas 

gnieździ się na balkonach, parapetach itp. co najmniej 10 gatunków 

pięknych gołąbków podobnych do naszych sierpówek Ułożyłem 

wiec plan badań o roli komarów i gołębi w roznoszeniu chorób 

w warunkach miasta Caracas. Z tym planem poszedłem do Dyrek-

tora, jednocześnie sugerując, że, moja Pani weterynarz jest dosko-

nałym kandydatem do realizacji tego planu. Opowiadałem barwnie 

podkreślając społeczną i ekonomiczną wagę problemu. Po kilka 

dniach w pracowni zjawił się Dyrektor z nowym pracownikiem 

– Panią weterynarz. Za kilka tygodni z powodu pogarszającego się 

zdrowia Matki zerwałem umowę i wróciłem do kraju. Po powrocie 

do Polski, wybierając się w dniu 5 września 1979 roku do Pozna-

nia zatelefonowałem do Fiedlera. Zaprosił mnie do Puszczykówka 

i pewnie z okazji mego przyjazdu na reprezentacyjnym miejscu 

stał „mój” tukan z etykietką „dar Jana Pinowskiego”. Wspominali-

śmy tropiki, ale nie miałem odwagi zapytać czy dotarł do Ukajali. 

Nawiązując do kłopotów A. Fiedlera z nadgorliwymi cenzorami 

wstrzymującymi zdjęcia kobiet z odkrytym biustem. Byliśmy 

z naszą 9 letnią córką w Puerto Ayacucho nad Orinoko w gościnie 

u Polskich Salezjanów. Oddali nam do dyspozycji pustą wówczas 

izbę chorych. Do sąsiedniego pomieszczenia oddzielonego tylko 

symboliczną ażurową przesłoną wszedł jeden z duchownych, gdy 

córka właśnie się przebierała. Bardzo się tym speszyła, ale usłysza-

ła; Nie przejmuj się moje parafianki mają mniej strojów na sobie 

niż ty. A propos problemów Fiedlera z naszą moralnością i żona-

mi. Sprawa miała miejsce też w Puerto Ayacucho. Właśnie wrócił 

z Górnego Orinoko Hiszpan - salezjanin zoolog, który od pół roku 

przebywał wśród Indian. celem badania ich wiedzy zoologicznej. 

Przyjechał do biskupa z wielkim problemem – szef wioski Indian 

przydzielił mu dwie żony. Co ma robić? Nie przyjmie, nie ma po co 

wracać. Nie wiemy jaki był werdykt biskupa, wyjechaliśmy wcześ-

niej .Ja w chacie Indian byłem w stanie przebywać kilkanaście mi-

nut, gdyż unoszący się tam mocznik zmuszał moje oczy do płaczu. 

Jak tam wytrwać pół roku?

Zdj. 2-5 pochodzą z książki A. Fiedlera ,,Spotkałem 
nawet szczęśliwych Indian’’ Iskry 1975

Prof. dr hab. Jan Pinowski
ekolog i ornitolog z Instytutu Ekologii PAN jest członkiem 

Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bochniaków 

i Miłośników Ziemi Bocheńskiej 

Jesteśmy w Bochni. Jeśli w pobliżu dawnego szybu Regis 

przejdziemy na drugą stronę ulicy, znajdziemy się na Plantach, 

miejscu najsilniej związanym z górniczą przeszłością i cha-

rakterem tego miasta, miejscu powstałym na terenie dawne-

go zespołu zamku żupnego i placu salinarnego. 

 Kiedyś, jak już pisałam, stanowiły rozległy plac handlowy. 

Należały do niego ulica Regis oraz Konstytucji 3 Maja. W sie-

demdziesiąt lat później na jego miejscu założono park. Obszar 

ten stanowi miejsce unikatowe pod względem historycznym, 

zachowały się bowiem na nim: altana, kapliczka, zabytkowy 

drzewostan, pomniki przyrody, jak i zabudowa, niestety prze-

kształcona na inne cele niż w przeszłości.

Z żupą solną związany był dom nr 3. Przebudowany 

w czynszową tyrocką kamienicę, był kiedyś zamkiem żupnym, 

który wyglądał zupełnie inaczej niż obecnie. Za panowania 

króla Kazimierza Wielkiego, nadano temu zamkowi cechy bu-

dowli gotyckiej. W XVI wieku Seweryn Boner przebudował 

go w stylu renesansowym z basztą w płn. – wsch. narożniku. 

Od strony szybu Regis istniała kiedyś brama z kamiennymi 

herbami, rozebrana w 1726 roku. W głównym budynku znaj-

dowała się duża, reprezentacyjna izba, w której podejmowano 

i goszczono monarchów: Kazimierza Wielkiego, Władysła-

wa Jagiełłę, Kazimierza Jagiellończyka i Zygmunta Starego. 

W innych pomieszczeniach piętra, ozdobionych herbami, znaj-

dowały się pokoje królewskie i mieszkanie podżupka. Parter 

oraz piwnice pełniły funkcję zbrojowni, gdzie przechowywa-

no działa z herbami królewskimi i rodu Bonerów, zapasy pro-

chu, rusznice , dzidy i kusze.   

Zamek istniał do najazdu Szwedów na Polskę w 1655 roku, 

w jego następstwie został dwukrotnie zrujnowany. Z kolei 

w połowie XVIII wieku południową część głównego budyn-

Kinga Magdoń

Planty i najbliższe otoczenie - cz. 2.
ku rozebrano zaś północne skrzydło przebudowano. W nim to 

mieścił się salinarny, austriacki urząd. Dziś idąc szlakiem kró-

lewskim, można dostrzec popadający w ruinę budynek, które-

go mieszkańcy zostali wykwaterowani z uwagi na niebezpie-

czeństwo zawalenia się. Nie wiadomo , jaka będzie przyszłość 

reliktu minionej epoki i historii żupy solnej.

Z dziejami i rozwojem kopalni soli w Bochni wiąże się 

również budynek oznaczony nr 2. Pierwotnie, w XVIII wieku 

wzniesiono w tym miejscu barokową budowlę przeznaczo-

ną na biura i warsztaty. W XIX wieku zburzono wschodnie 

skrzydło, południowe przebudowano, nadbudowano piętro 

i wieżyczkę, na której umieszczono XVII wieczny zegar żup-

ny. Do końca lat 70 XX wieku mieściła się w tym budynku 

dyrekcja kopalni. Na Plantach usytuowane są również dwa 

domy: nr 4 i 6 będące reliktami dawnego kompleksu stajni sa-

linarnej, pochodzącej z 1783 roku. Warto też wspomnieć, że 

Dworki przy ul. Orackiej i Solnej Górze. 
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na terenie placu żupnego istniał kiedyś staw salinarny, z cza-

sem zasypany. Z nim związana była , istniejąca do dziś, ka-

mienna figura świętego Jana Nepomucena z 1905 roku. Jest to 

fundacja górników, usytuowana nad podziemną kaplicą świę-

tego Krzyża wykutą w złożu solnym. Na Plantach znajduje 

się też altana z 1934 roku, projektu Stanisława Albińskiego, 

z której kiedyś rozbrzmiewały dźwięki orkiestry salinarnej, 

umilającej czas spacerującym ścieżkami Plant bochnianom.

Z przeszłością Bochni wiążą się nie tylko resztki budynków 

salinarnych, przeznaczonych dla wyższych urzędników pracu-

jących w kopalni i ich rodzin, ale i dworki, które usytuowane 

w pobliżu Plant, tworzą swoisty klimat. Zlokalizowane przy 

ulicach prowadzących do szybów kopalni: Sutoris i Campi.

Dwór - jak podaje Wielka Encyklopedia Powszechna - 

jest to niewielka siedziba ziemiańska wraz z zespołem zabu-

dowań mieszkalnych i gospodarczych, występująca w Pol-

sce od średniowiecza. Odbywając zatem spacer po mieście 

Bochni, dostrzegamy, że dworki szczególnie upiększają uli-

ce Oracką i jej przedłużenie, czyli ulicę Solna Góra. W nich 

to przetrwały do naszych czasów cenne pamiątki z dawnych 

lat oraz historie rodzin, byłych właścicieli. Zatrzymajmy się 

zatem przy dworku rodziny Łosików, usytuowanym przy 

ulicy Konstytucji 3 Maja. Żył w nim i tworzył Tomasz Ło-

sik, syn urzędnika salinarnego Wincentego. Panuje w nim 

atmosfera sprzed wieku, a tworzy ją niewiele zmieniony 

wystrój wnętrza. Znajdują się tu obrazy byłego właściciela, 

który studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium 

i Paryżu. Pozostała po nim spora ilość prac poza kościołem 

we Wiśniczu i św. Mikołaja w Bochni. Ponieważ dworek ten 

był miejscem spotkań artystów takich, jak: Bogusław Ser-

win, Walerian Kasprzyk i inni , nie brak też i ich prac w tym 

wnętrzu. Pierwszy był pedagogiem, literatem i malarzem, 

tworzył martwą naturę, pejzaże i portrety, drugi zaś, Wale-

rian Kasprzyk najchętniej malował akwarelami, utrwalając 

znikające piękno Bochni.

Warto też zatrzymać się przy ulicy Solna Góra 1. Mu-

rowany dworek pod tym numerem znajduje się na terenie 

dawnego folwarku bachmistrzowskiego. Stanowi wierną ko-

pię bryły architektonicznej z 1. Połowy XIX wieku, o kon-

strukcji zrębowej, w stylu późno klasycystycznym. Wybu-

rzony w 80 latach XX wieku i odbudowany, w dalszym cią-

gu posiada ganek czterokolumnowy, podpierający trójkątny 

szczyt. Dom ten określany jest jako dworek kasztelański. 

Mieszkał w nim na przełomie XIX i XX wieku geolog Gejza 

Bukowski, związany z uniwersytetem w Wiedniu. Po ukoń-

czeniu studiów pracował w Instytucie Geologicznym w War-

szawie. Nie tylko mieszkał w naszym mieście, ale poświęcił 

jemu i okolicy szereg prac naukowych z zakresu geologii. 

 Z Solnej Góry przejdźmy na ulicę Oracką ciągnącą się 

wzdłuż Plant salinarnych. Pierwszy dom pod numerem 1. 

jest klasycznym dworkiem zbudowanym w pierwszej poło-

wie XIX wieku. W 1973 roku został poddany remontowi, 

zastosowano wtedy dach łamany, czterospadowy z facjatami 

w miejsce pierwotnych powiek. Uwagę zwraca ganek z parą 

drewnianych kolumn wspierających trójkątny przyczółek. 

Całość jest pełna uroku. Idziemy dalej, zatrzymujemy się 

przy ulicy Orackiej 27. Ten typowy dworek usytuowany jest 

na niewielkiej skarpie, z której spogląda na Planty rozciąga-

jące się naprzeciwko. Posiada ganek z parą drewnianych ko-

lumienek, podpierających czterospadowy dach, pierwotnie 

kryty gontem. Dworek ten tonie w kwiatach i przypomina 

czasy, gdy do jego właściciela Ludwika Nemetza, twórcy 

pejzaży, portretów i architektury bocheńskiej, przychodzi-

li przyjaciele - artyści: Marcin Samlicki, Bogusław Serwin 

i Franciszek Mollo, wszyscy oni zapisali się w pamięci 

mieszkańców miasta oraz jego historii jako zasłużeni arty-

ści. Zatem ten świat artystyczny odszedł w przeszłość, ale 

pozostały miejsca, między innymi dworki, które go przy-

pominają. Jak widać relikty dawnych epok nadają Bochni 

szczególny charakter, decydują o jej uroku, tym bardziej, że 

w pewien sposób wiązały się i nadal się wiążą z kopalnią 

soli. c.d.n.

Mgr inż. arch. kraj. Kinga Magdoń

Dworek przy ulicy Orackiej.  
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Każdego turystę, jeśli znajdzie się na bocheńskim rynku, 

zainteresuje nie tylko pomnik króla Kazimierza Wielkiego, ale 

szachownicowy układ ulic, które z rynku wychodzą. Łatwo się 

zorientuje, że musiał tutaj istnieć jakiś średniowieczny organizm 

miejski1, ale trudniej będzie mu domyślić się, jak wielkie było 

to średniowieczne miasto. 

 W Bochni nie ma już ratusza, bram i murów miejskich, ani 

innych obiektów użyteczności publicznej z tamtej epoki. Jest 

natomiast kościół parafialny, noszący ślady gotyckiej świątyni, 

ustawiony poprawnie do osi wschód-zachód, ale nietypowo do 

miasta, bo rynek znajduje się za kościołem2. I to dziwne usytuo-

wanie kościoła może pomóc w poszukiwaniach średniowiecznej 

Bochni, podobnie jak nieporadne zebranie w wiązkę trzech ulic: 

Różanej, Białej i Studenckiej, które łączą się przy nieistniejącej 

już Bramie Krakowskiej.

Ulice są ważną tkanką miejskiego układu urbanistycznego. 

Nie tylko ułatwiają komunikację i porządkują przestrzeń miej-

ską, ale pomagają w poszukiwaniu i identyfikowaniu poszcze-

gólnych miejsc. W 760-letniej Bochni mogą być wskazówką, 

jak rozwiązać tajemnicę średniowiecznego, zabytkowego, ukła-

du przestrzennego śródmieścia.

Na mieszkańcach Bochni takie nazwy ulic jak np. Sutoris, 

Regis, Gazaris, Floris, Trynitatis, Karosek, Czerwieniec, Wy-

goda czy Uzbornia nie robią większego wrażenia. Przyzwycza-

iliśmy się do nich. Nie ma potrzeby zastanawiać się, skąd się 

one wzięły. Chyba każdy wie, że jedne mają związek z kopalnią 

soli, a inne, z karczmami, albo ze zbójeckim procederem upra-

wianym kiedyś na Rozborni, która dzisiaj nosi niewinną nazwę 

Uzborni. Turysta natomiast wkracza w nieznany, ezoteryczny 

świat bocheńskich ulic, który tajemniczością i różnorodnością 

może go oczarować, a nawet zachęcić do pogłębiania wiedzy 

o tym niezwykłym mieście i jego tradycjach.

Jeszcze w tym roku pojawią się na najstarszych ulicach 

Bochni tabliczki z opisem ulic i pierwszą źródłową informacją 

o ich nazwach, istniejących już w XV i XVI wieku. Materiały 

historyczne przygotowaliśmy wspólnie z paniami - Agnieszką 

Gicalą i Zofią Sitko z Oddziału Bocheńskiego Narodowego Ar-

chiwum w Krakowie i przy aktywnej, życzliwej pomocy pana 

Macieja Piątka, naczelnika Wydziału Promocji Urzędu Miej-

skiego w Bochni. Uzyskaliśmy pełne poparcie Komisji Kultury 

UM i burmistrza Bochni pana Stefana Kolawińskiego.

Te tabliczki będą silnym magnesem promującym Miasto. 

Cieszymy się, że będzie to nasz skromny wkład w uczczenie 

rocznicy 760-lecia Bochni. Każdy przyzna, że nazwy ulic bo-

cheńskich, które przetrwały w niezmienionej postaci przez 

ponad 500 lat, świadczą dobrze o tych pokoleniach Bochnian, 

wiernych tej tradycji. Jeśli na kilka lat hitlerowskiej okupacji 

czy PRL-owskiej dominacji zniknęły, to pojawiły się środowi-

ska, które doprowadziły do powrotu tego, co zostało nam siłą 

zabrane.

500 lat istnienia nazw ulic Bochni to może niewiele dla geo-

loga czy archeologa. Jeśli się jednak weźmie pod uwagę, że kie-

dy nazwy ulicy Białej, Różanej, Kowalskiej, czy Świętokrzy-

Stanisław Kobiela

Bocheńskie ulice cz.1.

skiej już istniały, Kolumb odkrywał Amerykę, a 500 lat to dwu-

krotna historia Stanów Zjednoczonych, to ranga i szacunek dla 

nazw naszych ulic z takim rodowodem znacznie się powiększa. 

Ulice Bochni, ich usytuowanie, kierunek, kształt i nazwy są 

świadectwem rozwoju organizmu miejskiego od XIII wieku. 

One wskazują, jak wyglądał średniowieczny układ przestrzenny 

Bochni i jak się z biegiem czasu przekształcał. Dzisiejszy układ 

ulic w obrębie śródmieścia nie jest idealnym ich odwzorowa-

niem. W wyniku rozbudowy miasta, niektóre ulice zanikły, inne 

zmieniły częściowo kierunek. Nawet zabudowa pierzei rynko-

wych mogła spowodować przesunięcie ulic. Wszyscy historycy 

i urbaniści są jednak zgodni, że dzisiaj w obrębie śródmieścia 

Bochni stanowią one cenną zabytkową strukturę przestrzenną, 

i dlatego winny podlegać ścisłej ochronie konserwatorskiej.

Takiej samej ochronie powinny podlegać stare nazwy ulic, 

bo to cenne zabytki, których nie wolno pochopnie zmieniać. 

W starych nazwach ulic zaklęta jest bowiem historia miasta. 

Pani prof. Kwiryna Handke polonistka, slawistka, znawczyni 

nazewnictwa miejskiego i varsavianistka, stwierdza, że „jeśli 

nazwy obiektów przestrzeni miast średniowiecznych przetrwa-

ły, to stanowią bezcenny dokument historii każdego miasta. Je-

śli zaś przetrwały nazwy (ulic), a zanikły obiekty, to dokumen-

tacyjna wartość nazw jest tym cenniejsza”3. 

 

Poszukiwania w starych aktach miejskich

W bocheńskim archiwum wśród ksiąg sądu ławniczego 

(Acta scabinalia Bochnensia) zachowała się najstarsza z lat 

1486-1508 w której odnotowane zostały nazwy istniejących 

wówczas ulic. Księgi te pisane były po łacinie, dlatego łaciń-

skiej nazwie odpowiadały nazwy polskie. Formy łacińskie były 

zatem transpozycjami, a więc formami wtórnymi i nie funkcjo-

nowały w języku mówionym, np. platea Alba, zapisana w księ-

gach miejskich, była po prostu ulicą Białą (łac. alba-biała) i tak 

się o niej mówiło. Formy polskie pojawiały się w tych doku-

mentach początkowo tylko w drugim członie nazwy np. obok 

nazwy ulicy Gołębiej – platea Colombarum pojawiła się nazwa 

platea Golembya. Termin platea (ulica) spolonizował się dopie-

ro w XVI wieku. 

Tworzyli je w tamtej epoce samorzutnie mieszkańcy miasta, 

kierując się nazwami sąsiadujących budowli (Dominikańska, 
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Floris, Czerwieniec), kierunku, w jakim zmierzała ulica (Są-

decka, Krakowska), przedmieść Bochni, przez które lub obok 

których przebiegała (Żydowska, Trędowatych), rodzajem dzia-

łalności wykonywanej przez mieszkańców danej ulicy (Kowal-

ska, Piekarska). Czasem mogła wynikać z realiów terenowych 

(Trudna). Nazwy ulic zawarte są najczęściej we wzmiankach 

określających położenie niektórych domów przed murem miej-

skim, za murem albo pod murem, np.„przy ulicy Gołębiej za 

murem” (in platea Golembia post murum - 1554) „pod murem 

przy ulicy Sandeckiej” (sub muro in platea Sandecensi -1595), 

„na rynku górnym, blisko bramy krakowskiej” (in circulo supe-

riori...prope valvam Cracoviensem - 1493) , „przy ulicy Trędo-

watych (domus providi Martini Pokusek in platea leprosorum 

penes valvam Tarnoviensem sita – 1492). Skoro jednak nazwy 

te zamieszczone zostały w księgach sądu ławniczego, to znaczy, 

że już wtedy były oficjalnie przyjęte. Wyjaśnienie pochodze-

nia niektórych nazw nie będzie łatwe (Biała, Różana, Karosek), 

a niektórych sporów na ten temat nie da się do dzisiaj zakoń-

czyć. Czasem spotkamy dwie nazwy tej samej ulicy, te same na-

zwy bram miejskich lub przedmieść, usytuowanych w różnych 

miejscach Bochni. Zmaganie się zatem z tym tematem źródło-

wym nie jest łatwe.

Starszych akt miejskich w Bochni nie ma. Może spłonęły 

w czasie licznych pożarów miasta, a może uległy zniszczeniu 

w czasie zawieruchy wojennej i plądrowania Bochni przez 

Szwedów, Lisowczyków, Kozaków czy Siedmiogrodzian. Może 

były w nich starsze jeszcze informacje o ulicach Bochni. Mo-

gło tak istotnie być, skoro wzmianka o ulicy Świętego Krzyża 

w Bochni podana jest pod rokiem 1378 w Kodeksie Dyploma-

tycznym klasztoru cystersów w Mogile [wyd. Kętrzyński, Kra-

ków 1870 s. 91]. Zofia Sitko wskazuje na ciekawą informację 

zapisaną w księgach sądu ławniczego w Bochni, że nazwy ulic 

Gołębia, Szewska, Trędowatych, Piekarska, Babicka określone 

zostały już w 1486 r. jako „antyczne”.

Wtedy nie nadawano nazw ulic ku czci jakiejś posta-

ci albo historycznego wydarzenia. Nowsze nazwy, nada-

wane przez władze miejskie, mogły być naśladownictwem 

nazw starszych albo urzędowym ich potwierdzeniem. 

Dwie sprzeczne hipotezy

Spróbujmy, w tym gąszczu najrozmaitszych hipotez, pokusić 

się o jakąś ogólną analizę tej przestrzeni miejskiej przed lokacją 

Bochni w 1253 r. i w pierwszym stuleciu po lokacji miasta. 

 Badania archeologiczne wskazują, że już z końcem XI stu-

lecia pojawiły się tutaj dwa zespoły siedlisk. Pierwszy, skupiony 

nad potokiem Babica, pomiędzy wzgórzami: Uzbornią i Krzęcz-

kowem, czyli w rejonie obecnej ulicy Dominikańskiej i Trudnej, 

był osadą produkcyjną, w której prowadzono intensywną dzia-

łalność warzelniczą. Drugi położony był na zachód od potoku 

Babica, na obszarze 200-300 m2, na południowo-wschodnim 

zboczu cypla miejskiego, w rejonie późniejszego zamku żupne-

go i kościoła św. Mikołaja, stanowił osadą mieszkalną z targo-

wiskiem, na miejscu którego stoi obecnie kościół parafialny4. 

 Z badań urbanistycznych wynika, że na terenie Bochni ist-

niał jakiś średniowieczny organizm obronny, który znajdował się 

w rejonie obecnego gmachu I Liceum Ogólnokształcącego im. 

króla Kazimierza Wielkiego. Wokół tego grodu bocheńskiego 

powstała osada podgrodowa, którą urbaniści łączą z obszarem 

pomiędzy ulicą Białą i Bernardyńską. Gród taki rzeczywiście 

w tym miejscu mógł istnieć, bo miał naturalne warunki obronne. 

Wystarczy spojrzeć na strome stoki od północy (od ul. Orackiej), 

od zachodu (od ul. Świętokrzyskiej) i południa (od ul. Kazimie-

rza Wielkiego i Różanej). Ponadto w miejscu dzisiejszych plant 

i ulicy Orackiej było duże rozlewisko Storynki, bagna i moczary, 

a więc dodatkowy walor obronny słowiańskiego grodu5. Boch-

nia przedlokacyjna mogła więc rozwijać się najpierw jako osada 

grodowa i podgrodowa, następnie jako podgrodzie z wykształco-

nym układem widlicowym i w końcu jako osada targowa z zani-

kającym układem grodowym i obejmować także ów zespół osad 

górniczych i punktów eksploatacji złóż soli w rejonie Babicy6.

Sól dała początek Bochni

 Chociaż stanowiska archeologów i urbanistów różnią się 

między sobą w kwestii zlokalizowania najstarszej bocheń-

skiej osady, to jednak niewątpliwe jest, że na tym obszarze, 

zanim odkryto tzw. sól twardą (sal durum) czyli kamienną, 

prowadzona była od środkowego okresu neolitu czyli 3300-

2500 lat p.n.e. stała działalność produkcyjna warzelnicza.

 Wśród kilku XII wiecznych dokumentów, warto wskazać na 

dwa najważniejsze. Pierwszym z nich jest bulla papieża Inno-

centego II, wydana dla arcybiskupstwa gnieźnieńskiego w 1136 

roku, która wśród dochodów przyznanych dla tego arcybiskup-

stwa wymienia sól w miejscowości Babica (Babiza apud Cra-

coviam). To solonośne terytorium, znane już było z działalności 

warzelniczej i nazywane Babizą, a skoro papież nadawał docho-

dy z tej soli dla arcybiskupstwa, to jest oczywiste, że efekty eko-

nomiczne tej produkcji musiały być od wielu lat stałe i pewne. 

 Drugim późniejszym o 62 lata, jest tzw. „dokument miechow-

ski” z 1198 r. wystawiony przez Monachusa łacińskiego patriar-

chę Grobu Świętego dla zakonu bożogrobców, wymieniający 

sól w miejscowości Bochegna (sal de Bochegna). Potwierdza 

on nie tylko istnienie w tym miejscu dobrze prosperującej osa-

dy warzelniczej, ale podaje także nową nazwę tej miejscowości 

– Bochegna, czyli Bochnia. 

 Odkrycie w Bochni soli kamiennej (sal durum), zwa-

nej także solą wielką (sal magnum), w rejonie warzelni nad 

Babicą, było tak sensacyjnym wydarzeniem, że kronikarz 

w roku 1251 zapisał w Roczniku Kapitulnym Krakowskim 

(możemy sprawdzić w oryginale znajdującym się na Wawe-

lu): Znaleziono w Bochni sól twardą, której nigdy przedtem 

nie było i dwa lata później7 książę krakowsko-sandomierski 

Bolesław V Wstydliwy nadał Bochni prawa miejskie przywi-

lejem lokacyjnym z 27 lutego 1253 r. Stała się więc Bochnia 

miastem lokowanym na prawie magdeburskim najprawdo-

podobniej na obszarze istniejącej już osady targowej, a nie 

na tzw. surowym korzeniu (de nova radice) czyli w miejscu 

dotąd niezamieszkałym i niezagospodarowanym. Są jednak 

wśród historyków także zwolennicy tej drugiej hipotezy8.

Gdzie był pierwszy bocheński rynek?

 Czy na podstawie analizy starych dokumentów mo-

żemy wskazać, w którym miejscu wytyczony został 

pierwszy rynek, gospodarcze i polityczne centrum mia-

sta i w jakich kierunkach wychodziły z rynku miejskie uli-

ce. Czy tym pierwszym rynkiem lokacyjnym jest obec-

ny rynek, czy może znajdował się on gdzie indziej? 

 Słusznie zwrócił uwagę prof. Feliks Kiryk w monografii Boch-

ni (s.81) na przywilej króla Władysława Jagiełły z 1405 roku, 

w którym król zezwolił miejscowym rzeźnikom na zbudowanie 

jatek mięsnych „w miejscu, które powszechnie jest nazywane 
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Rynkiem Nowym (in loco, quod vulgaliter Novirinek dicitur 

bancos carnium seu macella libera, quod vulgaliter sochacz-

ki nuncutatur [...], a także na księgi miejskie, lokalizujące jatki 

rzeźnicze, piekarskie, kramy z nabiałem i jarzynami oraz solą 

i śledziami w Rynku Dolnym (in circuli inferiori). Zdaniem 

profesora Kiryka, nie ulega wątpliwości, że obecny rynek jest 

właśnie tym rynkiem nowym, a więc późniejszym. Gdzie zatem 

był pierwotny lokacyjny rynek w Bochni?

 Odpowiedź na to pytanie nie wydaje się trudna. Skoro 

obecny rynek nazywany jest przez króla Władysława Jagiełłę 

Rynkiem Nowym (Novirinek), a w księgach miejskich Rynkiem 

Dolnym (circulus inferior) to jasne jest, że poszukiwać musimy 

rynku od niego starszego, a więc tego rynku z czasu pierwszej 

lokacji Bochni w 1253 r. w miejscu wyższym od Rynku Dol-

nego. Konfiguracja terenu wskazuje nam jako jedyny możliwy 

- kierunek zachodni. 

 Ostatecznym zaś argumentem, przemawiającym za 

tą właśnie hipotezą, jest nietypowe usytuowanie kościoła 

w odniesieniu do obecnego rynku. Według kanonów śred-

niowiecznych budowania i orientowania kościołów, koś-

cioły średniowieczne były od V wieku n.e. aż do XIX wieku 

orientowane, czyli zwrócone prezbiterium na wschód (łac. 

Oriens), czyli generalnie w kierunku Grobu Świętego w Je-

rozolimie. To był ważny aspekt eschatologiczny. Ponadto do 

kościoła parafialnego (łac.fary), jako najważniejszego bu-

dynku w mieście, powinno wchodzić się wprost z rynku9. 

 Na miejscu małej drewnianej kapliczki dla górników, ufundo-

wanej w poł. XIII w. przez księżnę Grzymisławę, matkę księcia 

Bolesława V powstał dzięki fundacji księżnej Kingi murowany 

kościół, do którego wchodziło się wprost z rynku lokacyjnego. 

Prawdopodobnie lokacyjny rynek miał kształt wydłużony, może 

owalnicowy, ale nie wiemy, jak daleko od kościoła się rozcią-

gał. Pewnych wskazówek dostarcza nam monografia Bochni, 

w której autorzy Feliks Kiryk i Zbigniew Wojas, podają, jakie 

ulice z tego rynku wychodziły10.

Trzy najstarsze ulice?

W monografii Bochni zarówno Feliks Kiryk jak i Zbigniew 

Wojas wskazują, że z Rynku Górnego wychodziły tylko trzy uli-

ce: Świętokrzyska, Gołębia i Krakowska. 

Ulica Świętokrzyska (platea Sanctae Crucis – wzmianka 

w 1488 r. ASB 10) nazywana była pierwotnie ulicą Świętego 

Krzyża, a następnie Świętokrzyską. W 1347 roku wzniesiony 

został przez górnicze bractwo tragarzy drewniany kościół pw. 

Świętego Krzyża tam, gdzie dzisiaj stoi gmach I Liceum Ogól-

nokształcącego, a 10 lat później obok kościoła powstał w 1357 

roku szpital dla kalekich górników. Obie te instytucje ufundował 

król Kazimierz Wielki. On także w 1341 r. przyjął dar w postaci 

drzazgi drzewa Krzyźa Świętego i przekazał dla tego kościoła. 

Od tej relikwi powstała nazwa obu królewskich fundacji, a na-

stępnie nazwa ulicy. Wzmianka o nazwie ulicy pojawiła się już 

w 1378 roku w Kodeksie Dyplomatycznym klasztoru cystersów 

w Mogile. 

Jeżeli ta świątynia podlegała zasadom orientowania kościo-

łów, to powinna zostać wzniesiona bokiem do Rynku Górnego, 

a wchodziło się do niej od strony zachodniej. Logiczne więc 

wydaje się, że szpital-przytułek dla górników został zbudowany 

przed wejściem do tego kościoła. Potwierdza to analiza przepro-

wadzona przez Stanisława Fischera11.

 Według jego analizy, szpital pw. Świętego Krzyża, dla 

dwunastu kalekich górników, wzniesiony został przed tym 

kościołem, pomiędzy obecną ulicą Świętokrzyską, Oracką 

i Ludwika Stasiaka. Ta fundacja króla Kazimierza Wielkiego 

była pierwszym w Polsce tak szlachetnie pomyślanym i prze-

prowadzonym dziełem opieki społecznej nad robotnikiem. 

 Roku Pańskiego 1357 król Kazimierz na prośbę żupnika Pe-

terlinusa Cavallo, ulitował się nad losem bezdomnych kalek, 

ludzi, którzy zdrowie stracili, pracując w bocheńskiej kopalni. 

Ten przywilej królewski jest jednym z najpiękniejszych i wzru-

szających aktów poświęconych weteranom pracy, którzy jakby 

wygnańcy i sieroty ze wszystkich stron świata się zeszli i przy 

pracy w górach bocheńskich wskutek nieszczęśliwych wypad-

ków ręce i nogi łamią i nadwerężają ciała swoje, tak, że już 

pracować dłużej nie mogą – i straszny los ich nęka, ponieważ 

kalectwa się nabawiwszy nie mają gdzie głowy swojej skłonić 

i nie ma nikogo, kto by się nimi zaopiekował. Nie był to jed-

norazowy instynkt serca monarchy, ponieważ kilka lat później 

założył podobny szpitalik w Wieliczce, a za szlachetnym przy-

kładem króla poszli bocheńscy mieszczanie, skoro Długosz 

stwierdza, że niebawem do szpitala tego należało już 6 łanów 

ziemi przy ulicy Trudnej, gdzie z czasem powstał szpitalny fol-

wark. W 1625 r. bractwo górnicze przekazało kościół i szpital 

bernardynom pod warunkiem opieki nad szpitalem. Pod rząda-

mi bernardynów szpital zmienił nazwę na św. Antoniego. Ka-

sata zakonu bernardynów z 1782 r. objęła także bernardynów 

bocheńskich. W 1788 r. kościół został rozebrany i przeniesiony 

do Krzyżanowic, a szpital, który służył górnikom przez 435 lat 

został zlikwidowany w 1792 roku. Dzisiaj po tych dwóch kazi-

mierzowskich fundacjach pozostała jedynie nazwa ulicy Świę-

tokrzyskiej. Wychodziła ona z Bramy Krakowskiej w kierunku 

północno-zachodnim i dochodziła z pewnością do zabudowań 

szpitala dla górników. Mogła być więc nieco krótsza niż obecna. 

Przy tej ulicy znajdował się już w 1488 roku browar, (s.75, ASB 

10 -: ...domum inter braxatoria Dlugoschy pie memorie ab una 

(...) in platea Sancte Crucis ...)

 Z Rynku Górnego, w kierunku wschodnim wychodziła ulica 

Gołębia (Platea Colombarum), wymieniana jako już istniejąca, 

w najstarszej zachowanej księdze sądu ławniczego, obejmującej 

lata 1486 – 1508. W aktach miejskich figuruje także jako platea 

Golembya i przy niej leżały zagrody należące do wspomnianego 

wyżej szpitala pod wezwaniem św. Antoniego. Ostatni dolny 

odcinek tej ulicy graniczył – jak pisze Fischer – z wieńcem mo-

czarów i stawisk na obecnych plantach. Wzdłuż ulicy biegł póź-

niej najstarszy rurociąg miejski, opisywany w ASB 10, s. 297. 

 Skąd wzięła się nazwa ulicy Gołębiej? Może pochodzi od gołę-

Rynek Górny - widokówka z lat 20. ubiegłego wieku
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bi gnieżdżących się w krzakach i drzewach rozlewiska Storynki, 

albo w obrębie pobliskiej fary12, a może od gołębi pocztowych.

 Trzecią ulicą była ulica Krakowska (platea Cracoviensis), 

która kierowała się ku górze o nazwie Serwoniec (wzmianka 

w 1564 r), gdzie w 1626 r. stała karczma „Zerwaniec” lub „Ser-

woniec” a w końcu przyjęła nazwę Czerwieniec, być może od 

czerwonego koloru ścian. Serwoniec często powtarza się w na-

zwach wzniesień, gór, przysiółków i wsi w Małopolsce a także 

na Słowacji. Karczmę wybudowali panowie Wiśnicza. Biegła 

od niej droga do Wiśnicza i Nowego Sącza. W 1498 r. ulicę 

Krakowską określano jako platea ante muros Cracovienses. 

Przedłużeniem tej ulicy było Krakowskie Przedmieście (subur-

bium Cracoviense) i biegnąca przez nie droga prowadząca do 

Krakowa. W aktach miejskich natrafiamy na inną ciekawą in-

formację o tym, że platea Cracoviensis biegła także od Bramy 

Krakowskiej w kierunku szybu Campi. Ta część ulicy mogła 

powstać dopiero po wybiciu szybu Campi, a więc po 1568 roku 

i zapewne jednym z jej odcinków jest obecna ulica Campi. Nie 

wiemy, w którym miejscu łączyła się z tym odcinkiem ulicy 

Krakowskiej, biegnącym do góry Czerwieniec i czy łączyła się 

z ulicą Świętokrzyską.

Wydaje się, że historycy (Kiryk, Wojas i inni) jakby za-

pomnieli o ulicy Białej, a może uznali, że ona nie wychodzi-

ła z Rynku Górnego, ale do niego dochodziła, a rozpoczynać 

się mogła już przy szybie Sutoris. Może nie miała jeszcze 

wtedy swojej obecnej nazwy, ale wszystko wskazuje na to, 

że była to wtedy jedna z najważniejszych ulic Bochni. Ciąg-

nęły nią bowiem stale transporty soli w kierunku Krakowa.

Przyczyny translokacji centrum Bochni

Zdaniem większości historyków translokacja centrum Boch-

ni w miejsce bardziej płaskie nastąpiła w czasach panowania 

Kazimierza Wielkiego, ponieważ z tym okresem wiąże się naj-

silniejszy w tamtych czasach rozwój gospodarczy Polski. Boch-

nia była wtedy bardzo ważnym ośrodkiem górnictwa solnego13. 

Pierwotny układ owalnicowy zastąpiony został przesuniętym 

bardziej na wschód, układem szachownicowym. Centrum ad-

ministracyjne miasta musiało znaleźć się bliżej istniejących szy-

bów solnych (Gazaris, Sutoris, Regis) i bliżej miejsca, w którym 

– poprzez ulicę Sądecką - łączyły się dwa ważne szlaki handlo-

we, a mianowicie najważniejsza, najstarsza droga z królestwa 

węgierskiego do Polski tzw. trakt węgierski z drogą wschodnią.

Słynny trakt węgierski i droga wschodnia (lwowska albo 

ropczycka)

Trakt węgierski biegł przez Sącz, Czchów, Lipnicę, Wiś-

nicz do Bochni. Jego resztki widoczne były jeszcze w latach 

70. XX w. na terenie Kurowa. Tam koło karczmy „Zbójeckiej” 

trakt skręcał w kierunku zachodnim i południowymi stoka-

mi Uzborni docierał do karczmy „Zerwaniec” na Czerwieńcu. 

Obecnie w tym miejscu znajduje się Zakład Urządzeń Chłod-

niczych „Bolarus”. Następnie trakt piął się łagodnie na wzgó-

rze łapczyckie, przez posiadłości bożogrobców - Moszczenicę, 

Chełm i Targowisko, poprzez most na Rabie zbudowany przez 

bożogrobców, Staniątki, Śledziejowice, Bieżanów, Płaszów, Ka-

zimierz, most na Wiśle i kończył się w Krakowie. Tym starym 

szlakiem ciągnęły do Polski wozy wyładowane nie tylko mał-

mazją, winem i oliwą, ale przede wszystkim węgierską miedzią 

i żelazem. Tędy zmierzały orszaki królewskie na Węgry i do 

Polski, Kazimierza Wielkiego, Elżbiety, Ludwika Węgierskiego, 

Jadwigi oraz szli na bój uczestnicy wypraw wojennych Włady-

sława Warneńczyka, królewicza św. Kazimierza, Jana Olbrachta. 

 Tłoczno i gwarno było przez stulecia w tutejszych kar-

czmach. Bocheńscy żacy grą na instrumentach i śpiewem 

umilali podróżnym pobyt, albo droczyli się z Żydami. Tutaj 

załatwiano interesy. Były to także ulubione miejsca schadzek 

miejskich szumowin. Tam nie tylko lały się miód i wino, 

Ustawicznie dochodziło do zwad, pijatyk, bójek, rabunków, 

a nawet zabójstw. Istniejące do dziś powiedzenie „kar-

czemna awantura” jest tego wymownym potwierdzeniem14. 

 Droga wschodnia zwana była także drogą lwowską, albo rop-

czycką, i biegła ze Lwowa, przez Przemyśl, Ropczyce, Tarnów, 

Brzesko do Bochni, obecną ulicą Trudną, Tadeusza Kościusz-

ki i Kazimierza Wielkiego i dalej w stronę Krakowa. Do cza-

sów króla Kazimierza szlak ten był mało uczęszczany i dość 

zaniedbany. Dopiero wtedy handel na tym szlaku ożywił się, 

kiedy powstały nowe miasta i zamki strzegące tego traktu.

Dwa trakty północne

Z Bochni wychodziły na północ dwie drogi. Pierwsza biegła 

do Niepołomic (stąd nazwa „droga niepołomicka”), a za Wisłą 

dochodziła do Słomnik i tam łączyła się z idącą od Krakowa 

drogą miechowską. Na terenie Bochni początkiem jej mogła być 

ulica Solna Góra, ulica Więźniów Oświęcimia i Karosek. Druga 

droga (uściańska) rozpoczynała się przy kościele św. Leonarda, 

biegła ulicą Krzeczowską, następnie prawym brzegiem Raby, 

przez Gawłów i Bogucice dochodziła do Uścia Solnego, a po 

przeprawie przez Wisłę szła na północ dwiema odnogami. 

 Obie drogi, zarówno niepołomicka jak i uściańska, zmie-

rzały w stronę Piotrkowa15, dlatego dla obu utarła się z biegiem 

czasu ta sama nazwa, ale Stanisław Fischer wskazuje, że na-

zwę tę należy łączyć raczej z drogą uściańską. Te dwa trakty 

północne już w XV wieku odegrały ważną rolę w rozwoju bo-

cheńskiego handlu. Od XV do XVIII wieku odbywał się nimi 

transport soli do środkowej i północnej Polski. W czasach Ka-

zimierza Wielkiego przewożono nimi towary węgierskie, co 

tak bardzo oburzało pozostawionych na uboczu kupców kra-

kowskich. Jak te wszystkie cztery ważne szlaki handlowe po-

łączone zostały z bocheńskim rynkiem, przeczytamy poniżej.

Czy z Rynku Dolnego wychodziło siedem czy dziewięć 

ulic?

Nowy bocheński rynek, wymieniany jest w aktach miej-

skich jako Nowy Rynek (Novirinek), Rynek Większy - circulus 

maior (większy, od łac. magnus) albo Rynek Dolny - circulus 

inferior (niższy, od łac. infernus) - dla odróżnienia od Rynku 

Górnego - circulus superior (górny, od łac. superus). Zarów-

no Feliks Kiryk jak i Zbigniew Wojas wskazują w monografii 

Bochni, że z Rynku Dolnego wychodziło siedem ulic: Biała, 

Różana, Piekarska, Kowalska, Szewska, Klasztorna, Floreń-

ska. Wszystkie one miały składać się na układ szachownico-

wy. Czy jednak nie pominęli jednej, a może nawet dwóch ulic?

Ulica Biała

Ulica Biała (platea Alba) poświadczona została w aktach 

sądu ławniczego w 1488 r. Wychodziła z północno-zachodniego 

narożnika Rynku Dolnego i biegła w kierunku zachodnim, koło 

kościoła parafialnego św. Mikołaja, aż do Bramy Krakowskiej. 

Na parceli przylegającej do ulicy już w okolicy Górnego Ryn-

ku, żupnik Mikołaj Bochner wybudował szyb solny. Zaczął go 
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wiercić w 1399 r. na podstawie przywileju króla Władysława 

Jagiełły, ale natrafił na skały płone. Podziemnymi chodnikami 

rozpaczliwie usiłował przebić się na północ, ale i tam mu się 

nie powiodło. Dopiero za trzecim podejściem dotarł do pokła-

dów soli. W ciągu pięciu lat po poniesieniu ogromnych kosztów 

wybudował szyb, który od jego nazwiska nazwany został Boch-

ner (łac. Bochneris). Koszty wybicia szybu były tak wielkie, że 

pochłonęły cały majątek nieszczęsnego Bochnera. Dość szybko 

sprzedał więc prawa do tego szybu rektorowi i doktorom uni-

wersytetu krakowskiego za 688 grzywien srebra16. Niebawem, 

niezwykłym zbiegiem okoliczności, okazało się, że szyb tra-

fił jednak na zaskakująco bogate pokłady soli. Później nazy-

wano go szybem Serafina, w 1506 r. Kieratem (domum suam 

iacentem penes montem Kyerath ex una et plateam Rosarum 

in superiorem circulum parte...s.497, ASB 10), a w końcu Ka-

plem. Wzmianka z 1506 r. wskazuje, że obszar szybu sięgał aż 

do ulicy Różanej. W 1518 r. pracowało tam aż 700 górników, 

a zasoby soli wyczerpały się dopiero na początku XVII wieku. 

Przy ulicy Białej nieco bliżej kościoła, był dom Księży Ołta-

rzystów Bocheńskich, zakupiony na początku 1539 r., o któ-

rym wzmiankę możemy znaleźć w aktach miejskich w 1527 r. 

 Warto zastanowić się, skąd wzięła się nazwa ulicy Białej. 

Trudno przyjąć hipotezę, że nazwę wiązać należy z białymi, 

lnianymi szatami liturgicznymi vestis alba księży ołtarzy-

stów (altarystów), którzy tam zamieszkali dopiero od XVI 

wieku. Białe habity mieli również dominikanie, których 

było więcej, a nikt nie wpadł na pomysł, aby ulicę Domini-

kańską nazwać z tego powodu ulicą Białą. Może nazwa po-

chodzi od białych ścian budowanych przy ulicy domów? 

Ulica Różana 

Ulica Różana (platea Rosarum, platea Rosea - nazwa wy-

mieniona w 1493 r. platea Rozana penes montem circa cimite-

rium et penes braxatorium), (1491 r. s. 132, ASB 10 platea Ro-

zea, tak samo pisana w 1492 roku, s. 196) wybiegała z połowy 

zachodniej pierzei rynkowej. Dzisiaj ten pierwszy jej odcinek 

nazywa się Wolnicą. Nazwa Wolnica oznacza prawo wolnego 

handlu w określone dni tygodnia (przywileje na sochaczki), na-

dawane Bochni przez królów: Władysława Łokietka w 1321 r. 

(wolny handel mąką dwa razy w tygodniu, Władysława Jagieł-

łę w 1405 r. (wolny handel mięsem w soboty), potwierdzone 

przez Jana Olbrachta (1494) i Zygmunta I Starego (1525). Na-

zwa Wolnica dana została ulicy na pocz. XX wieku. Przy uli-

cy Różanej mieścił się szpital dla ubogich pod wezwaniem św. 

Macieja Apostoła. Jeszcze w XIX w. mówiło się o nim „dzia-

dowski szpital” (obecnie w tym miejscu stoi budynek Miejskiej 

Biblioteki Publicznej) Ulica Różana dochodziła do Bramy Kra-

kowskiej. Niektórzy wiążą pochodzenie nazwy ulicy z postacią 

niejakiego Róży, rajcy miejskiego, który przy tej ulicy mieszkał. 

Przypuszczenie to wydaje się jednak błędne, gdyż nazw ulic od 

nazwisk – nawet zasłużonych ludzi – jeszcze wtedy nie nada-

wano. Ciekawą wskazówkę dalej nam „Słownik historyczno-

geograficzny ziem polskich w średniowieczu” cz. I (IH-PAN) 

Powołuje się na słownik S. Lukasa wg którego „rosea” oznacza 

garbarnię i na słownik Charlesa Du Cange’a, w którym „rose-

um” oznacza barwnik garbarski. W roku 1506 napisano: „ do-

mum suam iacentem penes montem Kyerath ex una et plateam 

Rosarum in superiorem circulum parte...” (s.497, ASB 10)

Ulica Piekarska

Ulica Piekarska (platea Pistorum – wzm.1489, s.104, 114, 

135, ASB 10, 1587) to obecna ulica Kazimierza Wielkiego. 

Wychodziła z narożnika południowo-zachodniego narożni-

ka Rynku Dolnego i biegła w kierunku zachodnim. Stał przy 

niej Dom Bractwa Literatów, sprzedany w 1663 r. za 200 złp., 

i szyb Boner (fodina salis dicta Boner – wzm. 1563 r.), który 

nie trafił w złoże solne i już w XVII w. pozostało po nim tyl-

ko zapadlisko. Na jej końcu (w okolicy dzisiejszego budynku 

Polskiej Poczty miała połączenie uliczką Złodziejską a właś-

ciwie ścieżką (vicus communis) z ulicą Różaną. Wszystkie te 

trzy ulice (Biała, Różana i Piekarska) zebrane w wiązkę łączyły 

się przy Bramie Krakowskiej i dzisiaj ta wiązka ulic jest wi-

doczna. Nazwa ulicy Piekarskiej może mieć związek z cechem 

piekarskim, który powstał w Bochni pod koniec XV wieku.

Ulica Kowalska

W kierunku północnym wychodziła z Rynku Dolnego tyl-

ko jedna ulica Kowalska (platea Ferrifabrorum lub Fabrorum, 

wzmiankowana w księgach miejskich w 1528 r. i 1618 r.) i pier-

wotnie kończyła się na Bramie Tarnowskiej (ASB 60 s.437 

domus in platea Fabrorum penes portam Tarnoviensem), która 

mogła stać przy połączeniu ulicy Kowalskiej i Storynki. Nazwa 

ulicy wiąże się z najstarszym bocheńskim cechem kowali za-

łożonym już w 1316 roku. Od Bramy Tarnowskiej zwanej też 

Bramą Kowalską (Brona Kowalska) albo Piotrkowską mogła 

rozpoczynać się droga niepołomicka, zwana także traktem piot-

rkowskim, którym wożono sól nie tylko do Piotrkowa, ale także 

do Torunia i dalej na północ. W wyniku zabudowy rynku pierw-

szy odcinek ulicy Kowalskiej stał się bardzo wąski, dlatego pod 

koniec XIX wieku nazwano go ulicą Wąską. W miejscowej trady-

cji przetrwała inna jeszcze nazwa dla tej uliczki o skatologicznym 

rodowodzie, ale o tym dowiemy się w drugiej części artykułu. 

 Ulica Kowalska powstała częściowo w miejscu starej ulicy Trę-

dowatych (platea Leprosorum), wymienionej już w 1492 r… 

duas domos in platea Leprosorum penes valvam Tharnowyensem 

sita …(s.165, ASB 10). Słusznie wskazuje pani Joanna Potasz 

także na zapiskę z 1488 r., która mówi: domum in platea Leproso-

rum ex una et inter plateam transversariam que de circulo maiore 

ad eadem plateam Leprosorum vadit... (s.63, ASB 10).

Dzielnica Trędowatych leżała po lewej stronie potoku Sto-

rynka (poza murami), pomiędzy dzisiejszą ulicą Bracką, Ko-

walską, Solną Górą i potokiem Babica17. Z czasem ulica Trę-

dowatych opustoszała, a wówczas parcele tam znajdujące się 

zaczęli wykupywać kowale, pracujący w bocheńskiej kopalni 

soli w XIV wieku. Dzięki temu ulica została uporządkowana 

Ul. Biała - obraz S. Fischera, wł. Muzeum 

im. Stanisława Fischera w Bochni.
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i zabudowana okazałymi domami. Wtedy zmieniono jej nazwę 

na ulicę kowali czyli Kowalską. Może więc dochodziła ona aż 

do obecnej ulicy Trudnej i kończyła się Bramą Tarnowską, na 

której kończyła się także ulica Szewska (obecna ulica Kra-

szewskiego). Taka hipoteza wydaje się logiczna, skoro w ak-

tach miejskich z 1570 r. czytamy, że „wjazd do Bochni (od-

bywał się) przez Bramę Kowalską (Tarnowską?) i mostek na 

rzece Babicy, przed wieżami” - czyli przed szybem Gazaris 

i pięcioma wieżami, które w jego otoczeniu stały. 

 Z drugiej strony można uważać ( i trudno się z tym sądem 

nie zgodzić, że droga piotrkowska zaczynała się już w rynku 

od obecnej ulicy Wąskiej, dalej biegła prosto ulicą Kowalską 

do Bramy Tarnowskiej, a za bramą była już traktem piotrkow-

skim biegnącym obecną ulicą Solną Górą. Może więc istniały 

dwie bramy tarnowskie zwane także kowalskimi?

Obecnej ulicy Szewskiej oraz jej przedłużenia czyli ulicy 

Regis i ulicy Konstytucji 3 Maja wtedy nie było. Słynna droga 

„Ku Sierosławicom”, stanowiąca przebicie w kierunku północ-

nym powstała dopiero w połowie XIX wieku. bowiem z Ryn-

kiem Dolnym graniczył warowny zamek żupny wkomponowa-

ny w układ murów miejskich, okalających ówczesną Bochnię.

Ulica Szewska

W kierunku północno wschodnim wychodziły z Rynku 

Dolnego trzy ulice. Ulica Szewska (platea Sutorum), wymie-

niona jako istniejąca, średniowieczna, w najstarszej zachowa-

nej księdze miejskiej, obejmującej lata 1486-1508 (ASB 10, 

b.d) wzmianki z lat 1493, 1503 - domum suam iacentem in 

platea Sutorum s. 448, 1504) biegła w kierunku Babicy i przy 

niej położony był szyb Sutoris (mons Sutorum). Nazwa ulicy 

pochodzi od szybu Sutoris, wybitego w połowie XIII wieku, 

z którym wiąże się legenda o cudownym pierścieniu księżnej 

Kingi. Stanisław Fischer i Feliks Kiryk wskazują, że jest to 

dzisiejsza ulica Kraszewskiego18, zapewne w jej wschodnim 

odcinku. Może więc do szybu Sutoris wchodziło się od ulicy 

Szewskiej? 

Ulica Klasztorna (platea Coenobialis vel Claustralis) 

wychodziła także z Rynku Dolnego mniej więcej w połowie 

pierzei wschodniej i prowadziła do dominikańskiego kościoła 

pw. NMP i zabudowań klasztornych dominikanów. Począt-

kiem jej może być wnęka rynkowa obok gmachu Muzeum 

im. prof. Stanisława Fischera. Dalej łączyła się z obecną uli-

cą Dominikańską zamkniętą ulicami Surowiczną i Floreń-

ską. Dzięki niej widać było z rynku kościół dominikański.

 Z południowo-wschodniego naroża rynku biegła na wschód 

w kierunku potoku Babica ulica Florenska (platea Floren-

sis, Florensca, Floris, wzmiankowana w 1493 r. i w 1496 r. 

(s.300)… domum....sitam post Gazas ....et penes viam ten-

dentem ab Montem Florentiam partibus.. Na terenie miasta 

stanowiła ona część wschodniego szlaku handlowego, czyli 

drogi lwowskiej (ropczyckiej). Nazwa ulicy powstała dopie-

ro po wybudowaniu w 1430 r. szybu własnym kosztem przez 

żupnika Antoniego Ricci, pochodzącego z florenckiego rodu 

Riccich (znanego tutaj jako Antoni z Florencji), na podstawie 

przywileju królewskiego z 1428 r. Szyb ten nazwany pierwot-

nie Florencja połączył podziemne sztolnie ze sztolniami szy-

bów Gazaris i Sutoris. Tuż poniżej miejsca, w którym ten szyb 

istniał, znajduje się Przychodnia Rejonowa przy ulicy Floris. 

Z nieistniejącym dzisiaj szybem Floris łączy się tragiczne wy-

darzenie z pierwszych miesięcy okupacji niemieckiej, zakoń-

czone bohaterską śmiercią żołnierza podziemia, Włodzimierza 

Podgórca 13 listopada 1940 r., o którym pisaliśmy na łamach 

„Wiadomości Bocheńskich” w nr 4/1998.

Autorzy monografii Bochni (Kiryk i Wojas) nie podają 

innych ulic, które z Rynku Dolnego wychodziły. Stanisław 

Fischer nie wyklucza jednak wytyczenia już wtedy dzisiej-

szej ulicy Kącik, która okazała się niedługo arterią martwą 

i wskazuje na ulicę Sądecką (platea Sandecensis – wymie-

nioną w ASB 32 s. 184, ASB, 33 s. 244, ASB 60, s. 292). 

Tę ostatnią uchroniła przed tym samym losem jedynie ważna 

rola łącznika z traktem węgierskim, na odcinku przebiega-

jącym koło średniowiecznej Bochni południowymi stokami 

Uzborni. Nazwa ulicy wzięta została nie tylko od kierunku, 

w jakim ten trakt prowadził, ale także od Bramy Sądeckiej, 

wymienionej w 1487 roku (ASB 10,1487), wybudowanej 

przed potokiem Babica w południowej stronie miasta. Bra-

ma ta nosiła nazwy: Valva Sandecensis, Porta Sandecensis, 

Brona Sandecka, Brona Sądeczka i za broną most19. Valva 

oznacza szparę, wnękę lub drzwi, a porta – bramę miasta. 

Mury miejskie i bramy

Ulice średniowiecznego miasta kojarzą się nam z miejski-

mi murami i bramami. W różnych XV - i XVII - wiecznych 

dokumentach, dotyczących Bochni, pojawia się antiquus mur-

rus (starożytny mur) albo murrus civilis (mur miejski) i kilka 

bram, a także mosty za tymi bramami. Bochnia nie była jednak 

nigdy polskim Carcassonne i właściwie – jak twierdza histo-

rycy - żadnych porządnych murów nie miała. Mogły być tylko 

jakieś ich fragmenty na pewnych odcinkach, zaś głównie były 

to umocnienia ziemne, tj. wały, albo drewniane. Nigdy też na 

tych umocnieniach nie toczyły się jakieś walki o miasto. 

Na podstawie luźnych wzmianek zawartych w aktach 

miejskich z XV i XVI wieku i na podstawie biegu niektórych 

ulic charakterystycznie wygiętych, Stanisław Fischer zrekon-

struował ich bieg, rozpoczynając od obecnego skrzyżowania 

ulicy Kraszewskiego z ulicą Trudną, czyli od Bramy Tarnow-

skiej (Valva Tarnoviensis, Valva Trudna). Biegły one wzdłuż 

Babicy w kierunku południowym, a dalej zachodnim mniej 

więcej do obecnego placu Turka. Potem w kierunku północ-

no-wschodnim oddzielały Przedmieście Krakowskie od miasta 

i dochodziły do Bramy Krakowskiej. Wskazuje na to charak-

terystyczne wygięcie obecnej ulicy Różanej w końcowym jej 

biegu. W aktach miejskich ten wygięty odcinek, łączący uli-

cę Piekarską, z Różaną i Białą (łac. vicus communis - dróżka 

miejska), nosił nazwę uliczki Złodziejskiej, której bieg musiał 

poddać się łukowatemu wygięciu murów. Od Bramy Krakow-

skiej znajdującej się na połączeniu obecnych ulic Różanej, 

Białej, Matejki i Studenckiej, mur miejski piął się w górę linią 

zaznaczoną obecnie uliczką Studencką i przebiegał pomię-

dzy budynkiem Szkoły Specjalnej nr 7 a gmachem I Liceum 

Ogólnokształcącego, obejmując dobudowaną do niego salę 

gimnastyczną, pod fundamentami której znajduje się cmentarz 

bernardyński. Następnie wzdłuż ulicy Gołębiej dochodził do 

plant, gdzie łączył się z obwarowaniami zamku żupnego, a da-

lej wzdłuż potoku Storynki oddzielał dzielnicę żydowską, po-

zostającą w ramach miasta od dzielnicy trędowatych, leżącej 

już poza miastem i w ten sposób dochodził do ulicy Trudnej. 

 Miasto nie bardzo dbało o te umocnienia, nikt ich nie napra-

wiał i już w XVII i XVIII wiecznych aktach miejskich nikt 
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o nich nie wspomina, są natomiast nadal informacje o bramach 

miejskich: Krakowskiej, Sądeckiej, Kowalskiej i Tarnowskiej 

(Trudnej). Jeszcze w XIX wieku można znaleźć wiadomości 

o resztkach Bramy Krakowskiej u zbiegu ulicy Białej i Ró-

żanej, co zaprzecza hipotezie, że stała ona w połowie ulicy 

Białej. 

 W rozważaniach na temat murów miejskich warto od-

nieść się do rozpowszechnionej teorii, że to król Kazimierz 

Wielki kazał opasać Bochnię murami. Bardziej prawdo-

podobne wydaje się, że mury te i umocnienia istniały już 

wcześniej, może w czasach panowania Władysława Łokietka. 

 Po rekonstrukcji przebiegu bocheńskich murów miejskich 

łatwiej będzie nam zauważyć lokalizację szpitala pw. Świę-

tego Krzyża i dzielnicy dla trędowatych poza murami miasta. 

Kościół pw. Świętego Krzyża, zbudowany w 1347 roku wraz 

z cmentarzem i dzwonnicą znalazł się w mieście, zaś szpital, 

pod tym wezwaniem i zbudowany po 1357 r., poza murami. 

W miastach średniowiecznych szpitale i hospicja budowano 

poza murami miast. Poza murami znalazły się np. szpital św. 

Ducha w Krakowie, szpitale we Wrocławiu, Poznaniu, Ka-

liszu Strzelinie czy Bolkowie. Dominowała w nich funkcja 

opiekuńcza. Tam mogli także znaleźć schronienie podróż-

ni. Także azyle dla trędowatych (leprozoria) planowo były 

zakładane poza murami miejskimi. Zofia Podgórska-Klawe 

wymienia 15 leprozoriów założonych w miastach śląskich 

poza murami miejskimi i dodaje, że w niektórych nie było 

ani jednego trędowatego. Służyły one bardziej jako miejsce 

schronienia i pomocy dla przybyszów, pełniły również funk-

cję bariery przeciwepidemicznej dla mieszkańców miasta20. 

Istniały w Polsce średniowieczne leprozoria dla trędowatych 

obojga płci, jak również oddzielne dla mężczyzn i kobiet. Jak 

było w Bochni, zapewne nigdy się już nie dowiemy. Budo-

wanie tego rodzaju instytucji opiekuńczych w miastach śred-

niowiecznych poza murami miasta było regułą.

Przedmieścia i ulice poza murami

 Umocnienia Bochni, zwane murami miejskimi, nie 

stanowiły zapory przed rozwijającym się szybko mia-

stem. Powiększały się położone poza obrębem umocnień 

miejskich przedmieścia. Pierwsze wzmianki o nich po-

jawiają się w 1423 r., 1457 r. i 1458 r. Nazwa Krakow-

skiego Przedmieścia (wzm.1485 r.) przetrwała w nazwie 

ulicy. Może miało ono także drugą nazwę suburbium Za-

wada ( i platea Zawada), (wzm.1434 r.) albo Góra Za-

wada (mons Zawada), ale akta miejskie wskazują tak-

że na inną lokalizację Osiedla Zawada. W 1485 r. po-

jawia się informacja o przedmieściu niepołomickim.

 Do wspomnianej wyżej osady trędowatych przy potoku Ba-

bicy przylegało Przedmieście Żydowskie, zwane „gminą” 

lub „kahałem”, powstałe prawdopodobnie w połowie XV 

wieku. Początkowo Żydzi zajmowali kilkanaście domów 

przy ulicy Babickiej albo Żydowskiej (platea Iudeorum s. 7, 

ASB 10, 1486) (platea Balyczszka seu Iudeorum, wzmianko-

wanej w 1487 i 1491), która rozciągała się wzdłuż dolnego 

biegu potoku Storynka, wpadającego do Babicy. Słusznie 

wskazał Fischer, że skryba miejski musiał się pomylić wpi-

sując ulicę Balicką, zamiast Babickiej. Przemawia za tym na-

zwa potoku Babica. Joanna Potasz wskazuje na wpisy z 1491 

r., które konkretyzują położenie ulicy Żydowskiej: ...domum 

in civitate in platea Iudeorum sitam s. 139) i ...domo, orto et 

braseatorio iacente in acie in platea Iudeorum penes fluvium 

Zolava eundo ad Montem Salomonis circa valvam s. 144.

 Obok gminy żydowskiej znajdowały się zagrody chrześ-

cijan, ale w niedługim czasie, drogą transakcji handlowych 

Żydzi rozprzestrzenili się na sąsiednie ulice: Kowalską, Szew-

ską (Kraszewskiego), Solną Górę i Trudną i już ok. 1530 roku 

granice gminy żydowskiej znacznie się powiększyły. Po-

wstała bóżnica, łaźnia, dom rabina i dom dla kahalnego sługi 

– szkolnika. W XVII wieku, a więc po wypędzeniu Żydów 

z Bochni, na podstawie dekretu króla Zygmunta III Wazy de 

non tolerandis Judeis po rzekomym świętokradczym czynie21, 

w aktach miejskich pojawia się przy nazwie ulicy Żydowskiej 

dopisek „olim” (dawniej). Chodziło więc o przypomnienie, że 

tam kiedyś mieszkali Żydzi i dlatego pozostała nazwa ulicy. 

 Przedmieście św. Leonarda, zwane także Osiedlem Za-

wada (wzmiankowane w 1485 r.- ASB 13 s. 84) ukształtowało 

się wokół kościoła pw. św. Leonarda Opata i drugiego szpitala 

dla górników (wzm.1485). Z planu z 1792 r. wynika, że koś-

ciół, po jego przeniesieniu w bardziej dogodne miejsce, stał 

na skrzyżowaniu dzisiejszych ulic Krzeczowskiej z ul. Księcia 

Józefa Poniatowskiego.22. Od kościołka św. Leonarda i dalej 

ul. Krzeczowskiej rozpoczynała się w Bochni, wspomniana 

wyżej, droga uściańska (trakt piotrkowski)

 Ulica Solna Góra wzmiankowana w 1487 roku utrwala 

w swojej nazwie drugą niemiecką, lokacyjną, nazwę naszego 

miasta – Saltzberg (Solna Góra), ale to chyba przypadkowa 

zbieżność. Na początku XV wieku (1414-1417) znajdujemy 

bowiem wzmiankę o domu na Górze Salomona przy drodze 

do młynów wójtowskich nad Rabą. W przywileju króla Jana 

III Sobieskiego z 30 kwietnia z 1683 r. dla klasztoru Domi-

nikanów i szpitala św. Antoniego pojawiają się inne nazwy: 

Solna (mons Salinaris), Solona i Szalona Góra (in monte Salo-

monis dicto alias na Szalonej Górze), które wskazywać mogą 

na jakieś fonetyczne przesunięcie znaczeniowe. Dzisiaj na 

Górze Salomona rozciąga się funkcjonujący od 1787 r., cmen-

tarz komunalny przy ul. Orackiej, a w jej części wschodniej 

Osiedle Solna Góra. W piwnicy dworku kasztelańskiego świa-

towej sławy geologa Gejzy Bukowskiego odkryto już dawno 

zapadlisko szybowe. 

 W pobliżu Solnej Góry aż za ulicę Gazaris, biegła ulica 

Retrogazas o której wzmianka w księgach miejskich zapisana 

jest w 1674 roku. Ulica Gazaris, wymieniona w miejskich ak-

tach ławniczych jako droga pod górą (szybem – przyp.autora) 

Gazaris w 1690 r. (ASB 32, s.811 i ASB, 38, s. 670), wzięła 

swoją nazwę od szybu Gazaris, który powstał w XIII wieku, 

a więc w tym samym okresie, co szyb Sutoris. W 1278 r. szyb 

Gazaris osiągnął głębokość 50 m., a szyb Sutoris 60 m. Już 

w XVI wieku nikt nie orientował się, który z tych dwóch szy-

bów był starszy23. W miejscu szybu Gazaris znajduje się od lat 

70. XX w. pawilon handlowy Floris. Szyb nosił także polską 

nazwę Wieżny albo Wieżna Góra od kilku wież warzelniczych 

(łac. gaza – wieża, ale także oznacza fortunę), podpartych wy-

sokimi słupami i krytych gontem otoczonych murem. Szybem 

tym wydobywano solankę (surowicę) wielkimi worami z wo-

łowych skór zwanych bulgami. Tam w czeluściach kopalni, 

w rząpiach, było jej zawsze dużo. Szyb narażony był na za-

lewanie wodami Babicy i, być może, w połowie XVIII wieku 

przeniesiono koryto Babicy na zachodnią stronę ulicy Trudnej. 

 Nazwa ulicy Trudnej wskazuje na trudności z utrzymaniem 

tej ulicy z powodu częstych wylewów Babicy od początku jej 
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istnienia. Pierwsza wzmianka o ulicy Trudnej (platea Diffici-

lis) pojawiła się w 1488 roku. Z 1501 r. pochodzi wzmianka 

na stronie 421 ASB 10: domus suam in platea Trudna ex op-

posito Gazarum salis sitam parte una iacentem circa torrentem 

Babycza informująca o niebezpiecznej, wezbranymi wodami 

i rwącej (wezbrany wodami, rwący łac. torrens) Babicy. Ulica 

ta - jak wynika z ordynacji z 1626 r. - biegła od wież, czyli 

od szybu Gazaris, aż do kościółka św. Leonarda. Z biegiem 

lat stała się ona symbolem bocheńskiego błota i roztopów, 

znanym w środowisku kupców, jeżdżących do Bochni po sól 

i w literaturze sowizdrzalskiej. W Wyprawie plebańskiej Al-

bertusa na wojnę, opublikowanej w Krakowie w 1596 r. Al-

bertus, żołnierz oferma opowiada, jak to w Bochni na ulicy 

Trudnej wpadł do błota razem z koniem. Stracił buty, wycią-

gając za szyję duszącego się w błocie konia. Potem sprzedał 

rynsztunek i zbroję, ponieważ zabłocone ubranie miał tak 

twarde jak zbroja. Miasto walczyło z tym błotem, ale była to 

walka beznadziejna. Kiedy zakładano na początku XX w. wo-

dociągi i kanalizację – przypomina St. Fischer – natrafiono na 

5-metrową warstwę belek olszynowych, poniżej nawierzchni, 

co świadczy o tym, jak nisko położona była ta część miasta, 

którą kojarzy się dzisiaj z ulicą Trudną. Ulica Szewska (obec-

na Kraszewskiego) dochodziła natomiast do ulicy Trudnej. 

Stała w tym miejscu Brama Tarnowska, zwana także Trud-

ną, a może także Kowalską. Czyżby zatem chodziło o jedną 

bramę, posiadającą kilka nazw (Tarnowska, Kowalska, Trud-

na) czy o dwie znajdujące się w różnych częściach miasta? 

 Ulica Surowiczna wzmiankowana w 1530 r. i po 1650 r. 

to z pewnością obecna ulica Solna, bowiem biegła – jak pisze 

F. Kiryk, powołując się na wzmiankę z 1541 r. - na wschód 

od placu (area in platea Surowiczna) w kierunku Babicy, a na 

południe w kierunku klasztoru. Nazwa jej wywodziła się od 

surowicy, czyli solanki, wydobywanej z szybu Gazaris wspo-

mnianymi wyżej skórzanymi worami (bulgami). Niektórzy hi-

storycy sugerują, że ulica ta wychodziła z północno-wschod-

niego narożnika rynku bocheńskiego. Aby poprzeć taką hi-

potezę należy wcześniej zastanowić się, co oznacza łaciński 

termin area, wymieniony we wzmiance z 1541 r. Jest to, wg 

„Słownika łacińsko-polskiego” ks. Floriana Bobrowskiego, 

t.1, Wilno 1905 r., s.423, miejsce wolne, próżne, niezabudo-

wane, miejsce między domem a domem (czytaj: między szy-

bem a zabudowaniami klasztornymi i kościołem) nazywane 

przysionkiem, klepiskiem, miejsce na którym się młóci, albo 

z wody morskiej, w czasie upałów słonecznych, sól się robi. 

W żadnym więc przypadku nie jest to rynek (circulus) i z pew-

nością dlatego ani F. Kiryk, ani Z. Wojas nie wymieniają ulicy 

Surowicznej jako wychodzącej z Rynku Dolnego. Z. Wojas 

dodaje, że po 1650 r. nazwy ulicy Surowicznej w aktach miej-

skich już nie ma. F. Kiryk wspomina o wzmiance z 1546 r. 

wg której ul. Surowiczna łączyła się z rynkiem (via commu-

nis tendens ad circulum civilem), ale do wiadomości tej nie 

przykłada większej wagi. Przypuszczam, że zadecydowała 

o tym treść owej wzmianki, a konkretnie imiesłów „tendens”, 

który oznacza, że drogą tą (ul.Surowiczną) można było dojść 

do rynku. Według tego samego „Słownika” Bobrowskiego t.2 

s.1657 bezokolicznik tendere znaczy tyle samo co: naciągnąć, 

dociągnąć, iść, dojść lub odbyć drogę, trafić do jakiegoś celu. 

A więc ulicą Surowiczną można było dojść do ulicy Klasztor-

nej (bo tak mówią wzmianki z 1530 i 1541 r. i dalej tą ulicą 

Klasztorną trafić na rynek.

Feliks Kiryk podaje także nazwy ulic, które już po 1650 

roku zniknęły, i w aktach miejskich nie ma po nich śladu. 

W roku 1487 wymieniona była ulica Młyńska biegnąca 

w stronę młynów (domus in platea ad molendina equitando 

(łac. molina, moletrina oznacza młyn od molo, molere - mleć 

we młynie), w 1490 r. - ulica Kozia, (domus in platea Ko-

zia), w 1487 r.ulica Łaziebna (domum in platea post balneum 

- s. 14, ASB 10) i w 1491 r….domus in platea retro balne-

um), w 1530 r. ulica Surowiczna (area in platea Surowiczna- 

1530). Joanna Potasz do tego wykazu wymazanych z pamięci 

ludzkiej ulic dodaje ulicę Piotrkowską (platea Pyotrkoviensi 

zapisaną w 1487 r… in platea Pyotrkoviensis retro claustri 

penes valvam…”, s. 31, 52, 53 ASB 10: bramę Piotrkowską 

(zapiska z 1487 r. podaje: domum ante portam Pyotrkovien-

sem (…) supra fluvium Babycze s.42, ASB 10) i z 1489)… 

domo iacentem post valvam Pyotrkowszkey (...) inter duas 

plateas eundo versus Florentiam montem” ASB 10, s. 102., 

wspomnianą już w 1490 r. ulicę Balicką (Balyczka, Baryczna, 

Balyszska - a może Babicką), przecinającą się z drogą prowa-

dzącą do młyna i ulicę Małą (platea Parva), zapisaną w 1487 

r. … duas domos, unam inter montem dictum Kyerath ex una 

et inter plateam Parvam quam vadit de superiori circulo (czyli 

od Rynku Górnego)”, s. 29

Spotkał je taki sam los, jak wcześniej ulicę Trędowatych, 

czy osadę Łopianka (Lopanka, Lopeanka, Lopianka), która wy-

mieniona była w przywilejach z 1243 i 1253 r. i lokalizowano 

ją w rejonie szybu Sutoris. W wyniku rozwoju miasta zostały 

one zabudowane, wchłonięte przez istniejące z dawna większe 

ulice, albo inaczej nazwane24. Ponadto wymienia Kiryk ulicę 

pod górą (albo pod górę) Uzbornia (platea sub monte Uzbor-

nia – 1533) i w końcu ulicę Oracką, wymienioną w aktach 

miejskich w 1651 r. jako mons Salomonis alias Oracka Ulica. 

Ulica Oracka

E. Pohorecki, analizując w 1938 r. nadania wojewody kra-

kowskiego Teodora z rodu Gryfitów, dla klasztoru w Szczy-

rzycu z 1234 r., przyjął, że wymienioną w nim wieś sześciu 

rolników villa VI aratorum (od łac. arator – rolnik) należy łą-

czyć z rejonem ulicy Orackiej, a drugą wieś Pampestris z tere-

nem szybu Campi (polny), bo Pampestris jest zniekształconym 

słowem Campestris. Stefan Mateszew w monografii Bochni, 

wykazując tę błędną interpretację argumentuje, że nazwę ulicy 

Orackiej należy wiązać raczej z istniejącym od 1492 r. cechem 

oraczy (rolników), gdyż w dokumentach z XII i XIII wieku 

villa VI aratorum oznaczać może jedynie „wieś VI ratajów”. 

Przyjmując takie tłumaczenie, można wskazać, że villa VI ara-

torum leżała w parafii Droginia nad Rabą, a dzisiaj przepływa 

tam rzeka Ratanica (wówczas Ratajnica). Zbigniew Wojas po-

daje nazwy tej ulicy : platea Agricolarium, platea Salomonis 

alias mons Salomonis (ASB 32 s. 111, 591, ASB 60, s.1610). 

Antoni Jodłowski, Stefan Skowronek, a także Teofil Woj-

ciechowski przyjmują, że villa VI aratorum leżała w rejonie 

obecnej ulicy Orackiej, ale – zdaniem prof. Jodłowskiego - 

wątpliwości winny rozstrzygnąć badania archeologiczne. Wieś 

Campestris nie leżała na terenie Bochni – twierdzi Mateszew 

- ale w powiecie limanowskim, koło wsi Goduszy i Gruszow-

ce. Inny pogląd wyraził Teofil Wojciechowski25. Na drążenie 

szybu Campi zgodził się król Zygmunt August przywilejem 
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z 1555 r. Po 12 latach zmagania się z „zydzem”, czyli kurzaw-

ką, powstał w latach 1556-1568 na Kaliszynie, czyli Srebrnej 

Górze, tuż poza zachodnią granicą miasta szyb, który stał się 

główną arterią górniczą w Nowych Górach26. Nowy szyb ot-

warł dla eksploatacji soli całą zachodnią część złoża solnego 

i z czasem zluzował wszystkie dawniejsze szyby. 

 * * *

Z wyjątkiem kilku, omówionych wyżej, przypadków na-

zwy ulic w niezmienionej postaci pozostały do czasów roz-

biorów.

CDN.

Serdecznie dziękuję paniom Joannie Potasz i Zofii Sitko za 

cenne uwagi i uzupełnienia do artykułu.

Przypisy:
1 Kompozycja rozplanowania ulic wykazuje analogię z za-

łożeniami Wrocławia.
2 W miastach średniowiecznych przestrzegano trzech pod-

stawowych zasad; rynek w środku miasta, a kościół parafialny 

(fara) usytuowany na kierunku osi wschód-zachód, a do koś-

cioła powinno wchodzić się z rynku
3 Kwiryna Handke, Dzieje Warszawy nazwami pisane. 

Warszawa 2011,
4 Archeolodzy krakowscy, głównie Marian Myszka (wcześ-

niej Gabriel Leńczyk), wskazali, że obszar późniejszego Ryn-

ku w Krakowie stanowił część wielkiego cmentarzyska szkie-

letowego (od rejonu ul. św. Anny po ul. Mikołajską, a w kie-

runku północnym po ulice św. Jana i św. Tomasza. – ponad 

150 grobów).
5 Stanisław Fischer, Kazimierz Wielki, jego stosunek do 

Bochni i Bocheńszczyzny, Bochnia 1934, s. 67.
6 Bochnia. Dzieje miasta i regionu. Pod red. F. Kiryka i Z. 

Ruty, Bochnia 1980, s.80,
7 Istnieją dwie hipotezy, że być może na sól twardą natra-

fiono już w 1248 r. (T.Wojciechowski) albo pomiędzy lipcem 

1249 a rokiem 1251 (J.Piotrowicz) zob. Józef Piotrowicz. Po-

czątki kopalni soli w Bochni w świetle faktów, hipotez i legen-

dy o pierścieniu księżnej Kingi. Wiadomości Bocheńskie nr 

4 (84) 2009, s.16. Nad tymi hipotezami przewagę ma jednak 

najbardziej miarodajna i pewna informacja z 1251 roku.
8 Teofil Wojciechowski, tezę o lokowaniu Bochni na suro-

wym korzeniu wywiódł z analizy przywileju Kazimierza Jagiel-

lończyka z 1487 r. i zwrotu „de nova radice”. Jan Flasza, pole-

mizując z tą tezą wskazuje na zwrot z przywileju lokacyjnego 

z 1253 r. „postanowiliśmy ufundować i zbudować (miasto) na 

terenie żup solnych, zwanym po polsku Bochnia, a po niemie-

cku Solna Góra – Saltzberg”. Zob. Teofil Wojciechowski, Koś-

cielne dzieje Bochni. Bochnia 2003, s. 19, Jan Flasza. Rynek bo-

cheński. Szkice o dziejach i zabytkach. Bochnia 1989 r. s.10-13,
9 Szerzej na temat orientowania kościoła św. Mikołaja zob. 

S. Kobiela Szlakiem bocheńskich zagadek historycznych W.B. 

nr 2 (89) 2011 s. 18-19.
10 Bochnia. Dzieje miasta i regionu, s.82, 161,
11 St. Fischer, Kazimierz Wielki…s.67
12 Podobnie ul. Gołębia w Poznaniu,
13 Zdaniem Stanisława Fischera, aż do ostatnich dziesięcio-

leci XIV w. energiczniej eksploatowano sól w Bochni i więcej 

jej wywożono niż z Wieliczki. Fischer daje wiele dowodów 

wskazujących na to, że „kopalnia wielicka nie była jeszcze 

wtedy należycie rozbudowana i nikt nie przewidywał jej ol-

brzymiego rozrostu, który miał nastąpić już tak prędko” S. 

Fischer, Kazimierz Wielki...s. 45.
14 S. Fischer. Wygnanie Żydów z Bochni. s. 47. Janusz Pa-

prota. Karczmy bocheńskie. Z dziejów gospodarki i obyczajo-

wości miasta w okresie staropolskim [w: Rocznik Bocheński t. 

III., Bochnia 1995, s.137-141]
15 W średniowieczu Piotrków Trybunalski stanowił jedno 

z ważniejszych centrów politycznych w kraju. Tam spisano 

w 1347 r. Statuty wiślicko-piotrkowskie, sygnowane przez 

króla Kazimierza Wielkiego, będące pierwszym polskim ko-

deksem prawnym. W Piotrkowie odbywały się obrady sejmu, 

sesje Trybunału Koronnego i w Piotrkowie składali hołdy 

królom polskim wielcy mistrzowie zakonu krzyżackiego. Od 

1455 r. prawie przez 200 lat odbywały się w Piotrkowie zjazdy 

szlacheckie. Od czasów Jana Olbrachta w Piotrkowie korono-

wano królów z dynastii Jagiellonów. Sława Piotrkowa zgasła 

dopiero w czasie wojen szwedzkich. 
16 Fischer powołuje się na rewizję żupną z 1518 r., w któ-

rej szyb ten nazywany jest : Mons Bochneris, Seraphin i Novi 

montes Kierat vel Bochneris dicti. Od końca XV w. szyb nosił 

nazwę Kierat i Mons Kaspel. Zob. Fischer. Dzieje bocheńskiej 

żupy solnej s. 46). Sylwetkę tego nieszczęsnego przedsiębiorcy 

przedstawił Jan Ptaśnik w Studiach nad patrycjatem krakow-

skim wieków średnich, t. I, s. 66-70.
17 Po prawej stronie Storynki rozciągała się dzielnica ży-

dowska.
18 Zob. St. Fischer – Kazimierz Wielki..., s. 67. J.Flasza i T. 

Wojciechowski sugerują, że ul. Szewska była drugą nazwą – Su-

rowicznej (platea Surowiczna – wzm. 1563, 1566, 1583 - s. 122.
19 W Krakowie ulica Floriańska wzięła nazwę od Bramy 

Floriańskiej, na której się kończyła (platea S. Floriani)
20 zob. Z. Podgórska-Klawe. Od hospicjum do współczesne-

go szpitala. Rozwój historyczny problematyki szpitali w Polsce 

do końca XIX wieku, Wrocław 1981, s.33; J Drabina, Życie co-

dzienne w miastach śląskich XIV i XV wieku, Opole 1991, s.76.
21 Stanisław Fischer. Wygnanie Żydów z Bochni, s. 34-37 

[w: Sprawozdanie Dyrekcji Państw. Gimn. z Bochni za rok 

szkolny 1927/28] 
22 Feliks Kiryk identyfikując ten teren dodaje, że natrafił 

na wzmiankę w aktach miejskich, że Przedmieściem Zawa-

da nazywano Krakowskie Przedmieście (Bochnia. Dzieje... s. 

83, ASB 38 s.48. Joanna Potasz. Kościół św. Leonarda Opata 

w Bochni [w: Rocznik Bocheński t. II. Bochnia 1994 s.66).
23 Za pierwszeństwem szybu Sutoris opowiedział się St. 

Fischer, natomiast T. Wojciechowski wskazuje na szyb Gaza-

ris. Zob. Józef Piotrowicz, Rozwój żup krakowskich w średnio-

wieczu [w: Dzieje żup krakowskich. Wieliczka 1988, s. 122].
24 Bochnia. Dzieje…s.162.
25 Stefan Mateszew, Osadnictwo i stosunki własnościowe 

do końca XVI w [w: Bochnia. Dzieje... s.46]. Antoni Jodłow-

ski, Stefan Skowronek, Pradzieje Bochni i regionu [w: Boch-

nia. Dzieje..., s.41]; Teofil Wojciechowski, Kopalnia soli 

w Bochni s.4.
26 Należy pamiętać, że pod pojęciem „góry” w górnictwie 

rozumiano szyb z rejonem eksploatacji pod nim. Jerzy Wy-

rozumski podaje, że szyby powstałe przed 1399 r. są górami 

starymi (J. Wyrozumski. Państwowa gospodarka solna do 

schyłku XIV wieku. Kraków 1968. s. 95-96
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Często myślę, a dziś chcę napisać o nauczycielach, którzy 

pracowali w szkołach położonych w południowo-zachodnim 

pobliżu Bochni – pracowali przed, podczas i po drugiej woj-

nie światowej. W Pogwizdowie - Huczyńscy, w Nieszkowi-

cach Małych - Hargesheimerowie, w Nieszkowicach Wielkich 

- Sasakowie, w Dąbrowicy - Kostrzewowie, w Gierczycach 

- Jarmiccy, w Siedlcu - Zacharowie, w Moszczenicy - Pani Pa-

gacz, w Łapczycy -Kostańscy, w Sobolowie - Piotrowiczowie. 

Zwykle pracowały małżeństwa, stąd liczby mnogie. Przypo-

mnę również ówczesnych księży proboszczów parafii obejmu-

jących te wsie: Pogwizdów – najpierw Franciszek Siedlik, po-

tem Stanisław Kapusta, Chełm – Tomasz Sandecki, Łapczyca 

– Władysław Lalik

 Wspominam ich, bo wszystkich znałem, ale wiem, że nie 

byli oni pierwszymi nauczycielami w tych miejscowościach. 

Szkoły powstawały znacznie wcześniej, najczęściej jeszcze w 

XIX wieku, lub na przełomie wieków, przy znacznym współ-

udziale wsi w postaci działek pod budowę, udziału w pracach 

budowlanych itp. Świadczyło to o rozumieniu potrzeby oświa-

ty, choć uczestnictwo w niej z różnych powodów nie zawsze 

było łatwe. Dużo informacji na ten temat, w odniesieniu do 

jednej wsi, zawarła Pani Lucyna Ratajczak w swej interesują-

cej książce – portrecie wsi Dąbrowica pt. „Dąbrowica. Moje 

gniazdo rodzinne”.

 Warto przypomnieć jaki był wówczas udział szkoły i na-

uczycieli w życiu wsi oraz ich wpływ na miejscowe społeczeń-

stwo. Dziś świat tych wsi jest zdecydowanie inny, ale można 

sięgnąć pamięcią w dość daleką już przeszłość aby uświado-

mić sobie skalę zmian i zastanowić się, czy i jaki mieli na to 

wpływ. Spróbujmy.

 Wielu myśli, że nauczyciele po odbyciu zaplanowanych 

lekcji zajmowali się już tylko sobą, swoja rodziną, może 

ogródkiem. Do tego wakacje, które do dziś wielu osądza jako 

czas całkowicie wolny i niepotrzebną premię dla nauczycieli. 

Czy tak było w tamtych czasach na wsiach, w których praco-

wali?

 Co robił wiejski nauczyciel - z oddania swej służbie, czy 

też w poczuciu więzi z ludźmi wśród których przyszło mu żyć, 

którzy często z zaufaniem zwracali się do niego o pomoc, cze-

goś oczekiwali. Wielu nauczycieli miało wiejskie pochodze-

nie, dlatego dobrze rozumieli swoje otoczenie i nie byli wobec 

niego obojętni.

 W trudnych latach wojny wielu nauczycieli aktywnie 

zaangażowało się w działalność prawdziwie patriotyczną - 

partyzancką, sabotażową, tajne nauczanie różnego stopnia. 

Wybitną postacią w tym zakresie był Tadeusz Hargesheimer 

z żoną, oprócz kierowania walką AK na swoim terenie, także 

innymi działaniami w ówczesnej gminie chronił ludność przed 

represjami wroga. Jakże często mieszkania nauczycieli były 

miejscem kontaktu partyzantów, uzyskania potrzebnych leków 

czy informacji, niekiedy i gorącej strawy. Wiadomości Bo-

cheńskie drukowały kiedyś wspomnienie o łączniku powstań-

ców, który miał się zgłosić na punkt kontaktowy w szkole w 

Pogwizdowie. Pamiętam jak nosiłem do lasu na umówione 

miejsca zawiniątka, które znikały zanim się obejrzałem - po 

Cezary, Janusz i Tadeusz Kostrzewowie (Warszawa)

Oni nas uczyli !
chwili widziałem już tylko ruch gęstych gałęzi świerkowych. 

To nie były przypadki odosobnione. Już po wojnie dowiedzia-

łem się, że Stanisław Sasak jak i inni, uczył nie tylko w klasie, 

ale kierował komórką AK i patriotycznymi działaniami wśród 

okolicznej młodzieży, także po katastrofie samolotu w sierp-

niu 1944 r.. Żyją jeszcze ludzie, którzy go wspominają - warto 

pamiętać. 

 Ja dobrze pamiętam pogrzeb załogi Liberatora w 1944 r., 

który po ostrzelaniu przez Niemców rozbił się w Woli Nie-

szkowskiej, Jako 7-letni chłopiec byłem z Ojcem i starszym 

Bratem na pogrzebie załogi kapitan Zbigniewa Szostaka na 

cmentarzu w Pogwizdowie, widziałem ich osmalone ciała i 

pamiętam jak wygląda człowiek po takim zdarzeniu. Było tam 

kilku znanych mi nauczycieli, a ksiądz St. Kapusta serdecznie 

pożegnał ofiary i oddał ich dusze Panu. Wiele razy odwiedza-

łem potem ten grób, a po ekshumacji ciał do grobu na Cmenta-

rzu Rakowickim w Krakowie, bywałem w tamtym narożniku 

pogwizdowskiego cmentarza upamiętniającym symbolicznie 

tych bohaterskich ludzi, rozmyślając modlitewnie o tamtych 

czasach i ludziach.

 Inną sferą oddziaływania była kultura, w szerokim rozu-

mieniu pomoc cywilizacyjna nie tylko dla dzieci i młodzieży, 

ale również dla dorosłych. Czy wielu dzisiejszych użytkowni-

ków internetu i odbiorców dopłat unijnych wie, ilu ich dziad-

ków czy ojców trzeba było nauczyć nie tylko czytać i pisać, 

ale wręcz podpisywać się. Po lekcjach z dziećmi, wieczora-

mi uczono dorosłych i to bez dodatkowego wynagrodzenia. 

Ileż razy nauczyciel był przywoływany do chorych, bo był 

najbliżej, a także do ludzi w podeszłym wieku, lub na łożu 

śmierci, którzy osobie zaufanej i do tego piśmiennej, chcieli 

podyktować swoja ostatnią wolę. W czasie wojny i po wojnie 

to nauczyciele tłumaczyli obcojęzyczne listy nadchodzące od 

krewnych z obozów, robót, zsyłek i pisali poprzez Czerwony 

Krzyż listy w imieniu rodzin poszukujących swoich bliskich. 

A różne pisma do polskich władz. To była doraźna i niezbędna 

pomoc w swoim otoczeniu – oczywiście bezpłatna.

 Nauczyciele w szkołach organizowali przedstawienia, re-

cytacje, śpiewy, jasełka – nie tylko dla dzieci ale także dla ich 

rodziców i starszych mieszkańców. Talenty muzyczne wielu 

były podstawą także szerszej działalności. Myślę tu znów o 

panu Tadeuszu Hargesheimerze, który stworzył chór w bo-

cheńskim gimnazjum. To nauczyciele w szkołach prowadzili 

biblioteki, a wypożyczającymi, czytelnikami byli uczniowie 

ale także inni mieszkańcy wsi. W szkolnych klasach wieczo-

rami, po południu lub w czasie wakacji odbywały się zebrania 

wiejskie, a we wsiach gdzie nie było kościoła, w przypadku 

słoty w Soboty Wielkanocne, także święcenie potraw – trady-

cyjna Święconka.

 Nie tylko nowe czasy, ale także patrzenie na nauczycie-

li powodowało zmiany w ubiorze i inne spojrzenie na świat, 

głównie ludzi młodych. a także wprowadzanie do ogródków 

nowych warzyw, czasem nawet zakładanie przydomowych 

ogródków na części bliskiego pola. W miastach załatwiały to 

inne instytucje, w małych wsiach nie było nawet kościoła.

 Nauczyciel wiejski był do podawania dzieciom tranu, roz-

dzielania darów z UNRY, prowadzenia dzieci na okolicznoś-

ciowe uroczystości do kościoła lub do miasta, na szczepienia 

BCG do innych większych wsi, na wycieczki kulturowo-tury-

styczne, bo jak inaczej rozumieć np. wyprawy wozem drabi-

niastym z Dąbrowicy do Puszczy Niepołomickiej lub do ko-
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palni soli w Bochni - dzieci otwierały oczy na świat, widziały 

go szerzej i uczyły się go rozumieć.

 Gospodarka szkoły – czyli nauczyciela – obejmowała 

także dowóz paliwa do kaflowych pieców, dbałość o lampy 

gdy nie było jeszcze elektryczności, malowanie klas, prob-

lemy higieniczne w szkołach bez wodociągów i kanalizacji. 

Te obowiązki ciążyły nie tylko w trakcie roku szkolnego 

ale i podczas wakacji. Część prac wykonywała tzw. pomoc 

szkolna, zwykle blisko mieszkająca kobieta (to nie to, co 

dzisiejsi woźni) przychodząca pozamiatać, a w zimie napa-

lić w klasach w piecu. Nauczyciel był odpowiedzialny za 

wszystko, to znaczy musiał o to wszystko zadbać, wszystkie-

go terminowo dopilnować.

 Działalność szkoły wywierała tez wpływ na dochod in-

nych mieszkańców wsi – niewielki ale liczący się. Chodzi nie 

tylko zakupy produktów żywnościowych, ale płace pomocy 

szkolnej, opłaty za malowanie klas i mieszkania nauczycieli, 

wynagrodzenia za transport opału itp. To wszystko zostawało 

we wsi, byli tu niezbędni fachowcy – np. malarz i zdun – gdy 

trzeba było – Antoni Bacik w Dąbrowicy. 

 Inną dziedziną, w której często angażowali się ówcześni 

nauczyciele – choć nie edukacyjną – było szerzenie się na wsi 

oświaty rolniczej, rozszerzanie nowych upraw i innych rolni-

czych pożytków. Myślę tu np. o pszczelarstwie – nauczyciele 

chyba byli w tej dziedzinie pionierami – o rozszerzaniu asor-

tymentu uprawianych warzyw i owoców, hodowanego dro-

biu, np. indyków. Był także udział w tworzeniu ochotniczych 

staży pożarnych, inspirowanie postępowań mających na celu 

elektryfikację wsi, dbania o zdrowie, szerzenie czytelnictwa 

czasopism rolniczych.

 Ważną częścią życia nauczycieli i ich rodzin były spot-

kania towarzyskie i przyjaźnie z mieszkańcami wsi. To było 

normalne w najbliższym otoczeniu, stąd częste zaprosze-

nia na wesela byłych uczniów, do podawania ich dzieci do 

chrztu. To wszystko zacieśniało wzajemne więzi.

 Nauczyciele utrzymywali bliskie towarzyskie kontakty 

nie tylko ze sobą i swoją wsią, ale również z księżmi pra-

cującymi w ich parafiach. Wiele z tych spotkań inspirowało 

nowe pomysły i sposoby współpracy z miejscową ludnością. 

Obok księdza St. Kapusty bardzo dobrze wspominam księdza 

Tomasza Sandeckiego – jego działalność duszpasterska, ale 

i szersza społeczna promieniowała z Chełmu na okoliczne 

wsie jego parafii. Szeroko o tym przypominają cenne publi-

kacje jego następcy, księdza Antoniego Tworka, zafascyno-

wanego historią i pamiątkami tej starej placówki bożogrob-

ców na chełmskiej górze. Cieszy ta pamięć.

 Nauczyciel wiejski żył nie tyko swoim życiem, życiem 

swojej rodziny, on także w dużym stopniu tkwił w wiejskiej 

społeczności i żył jej życiem. Wizyty w Bochni miały naj-

częściej związek z pracą – obowiązkowo trzeba było pierw-

szego każdego miesiąca pójść po pobory do Inspektoratu 

(mieścił się na ul. Kazimierza Wielkiego w dzisiejszym bu-

dynku Gminy Bochnia), czasem w lokalu ZNP na ulicy Są-

deckiej (nad dawną narożną księgarnią). W innych terminach 

chodzili do miasta, najczęściej pieszo, na zakupy – bo na wsi 

jeśli był sklepik, to najczęściej tylko z podstawowymi arty-

kułami spożywczymi – po odzież, baterie anodowe i katodo-

we do radia ,,Pionier”, książki, na wizytę lekarską do doktora 

Władysława Krupy, lub innych lekarzy, a potem do apteki.

 Wielu dziś lubi cytować ewangeliczne słowa – po owo-

cach ich poznacie. Czy owocowała ich praca? Czy była to 

tylko realizacja państwowego wymogu pracy. Sądzę, że były 

i są obfite owoce ich pracy. Krzewienie oświaty to dobry 

zasiew. Nie zawsze chodzi o danie podwalin pod ukształto-

wanie w dalszej nauce i życiu wybitnych indywidualności, 

a przecież i takich nie brakuje. Są także zespoły i obiekty, 

które pracują do dziś – myślę przykładowo o domu ludowym 

w Pogwizdowie, którego początki sięgają inicjującej działal-

ności kulturalnej Pani Józefy Huczyńskiej, czy o muzycznym 

zespole „Sielczanie” z Siedlca – muzyka w tamtejszej szkole 

pięknie brzmiała już w czasach Zacharów.

 Dziś - z oddali - nie wszystko wiem o działalności 

i osiągnięciach wychowanków z tamtych lat. Ale niektórych 

znam - na przykład Jan Flasza i jego działalność muzealna 

i publicystyczna, tak pięknie rozsławiająca ludzi i bogactwo 

ziemi bocheńskiej. Może ksiądz Piotr Stano z Dąbrowicy, 

Andrzej Migdał z Łapczycy – dziś wrocławianin - i twórca 

polskiej Wikipedi Paweł Jochym z Łapczycy. Nie będę wy-

mieniał potomków wspominanych nauczycieli.

 Czy nie warto byłoby objąć wspomnieniami nauczycie-

li z innych regionów pięknej ziemi bocheńskiej, którzy swą 

pracą zostawili w niej jakieś ślady. Wiem, że jest takich wie-

lu, np. Romanowski z Dziewina, późniejszy zasłużony na-

uczyciel w szkole im. A. Asnyka w Bielsku-Białej. Niech 

trwa dobra pamięć, która umacnia nasze korzenie. Myślę, 

że mogłoby temu patronować Stowarzyszenie Miłośników 

Bochni i Ziemi Bocheńskiej – to przecież pamięć o ludziach 

ziemi bocheńskiej, naszej ziemi. Warto - obok ludzi z odle-

glejszych czasów – wspomnieć i upamiętniać, tych którzy 

jeszcze trwają w pamięci żywych.

 Chciałem pierwotnie nadać tym wspomnieniom tytuł 

„Sól ziemi bocheńskiej” – ale pomyślałem, czy w obszarze 

Miasta Soli nie będzie to brzmiało przesadnie, nawet przy 

przekonaniu o ich zasługach dla naszej ziemi, o tym, że 

na swoją miarę przyczyniali się swoją pracą do jej rozwo-

ju i uszlachetniania. Ich uczniowie szli dalej, przez średnie 

szkoły w Bochni ze świetnymi nauczycielami, do wyższych 

w Krakowie lub do Seminarium Duchownego w Tarnowie, 

potem do pracy, często tam skąd wyrośli, wpływali na swo-

ich rodaków, a niektórzy oddziaływali w szerszej skali. Zna-

my takie przykłady. 

 Pod hasłem sól ziemi bocheńskiej nie miałem jednak na 

myśli wyłącznie wspomnianych nauczycieli, lecz cały ciąg 

ludzi – tych którzy uczyli i wszystkich ich uczniów – bo-

wiem oni wszyscy razem tworzyli proces edukacji, wycho-

wania patriotycznego i dobrych więzi międzyludzkich. Tak 

przecież powstają korzenie życia społecznego, oparcia na 

dziś i dla przyszłości. Również obecni nauczyciele kontynu-

ują ten piękny i zbożny proces nauczania i wychowywania 

nowych pokoleń. 

 Wymienieni na wstępie nauczyciele już nie żyją, a więk-

szość z nich spoczywa od dawna na bocheńskim cmentarzu 

– to też jest przesłanka do pamięci o nich. 

Non omnis moriar ! Warto pamiętać !

Cezary Kostrzewa jest członkiem Oddziału 

Warszawskiego Stowarzyszenia Bochniaków 

i Miłośników Ziemi Bocheńskiej
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Wszyscy znamy tę najpopularniej-

szą chyba piosenkę, śpiewaną w czasie 

towarzyskich spotkań w naszym domu, 

u przyjaciół , często przy ognisku , cza-

sem tylko nuconą... Te smutne przecież 

w wymowie słowa mają jakąś siłę łą-

czącą, wyrażają przeżycia, wzruszenia, 

przywołują skojarzenia i symbole drogie 

dla Polaków: ojcowizna, ziemia ojczysta, 

ojczyzna, tęsknota, nostalgia. Sięgają w głąb serca... Najczęś-

ciej pamiętamy słowa początkowych zwrotek :

Góralu, czy ci nie żal

Odchodzić od stron ojczystych,

Świerkowych lasów i hal

I tych potoków srebrzystych?

Góralu, czy ci nie żal,

Góralu wracaj do hal!

A góral na góry spoziera

I łzy rękawem ociera,

Bo góry porzucić trzeba,

Dla chleba, panie, dla chleba.

Góralu, czy ci nie żal...

 Podczas pobytu w Kanadzie, będąc na mszy świętej w ka-

tolickim kościele francuskim, usłyszałam nagle pieśń , która 

sprawiła, że serce mocniej mi zabiło... Była to właśnie me-

lodia naszej tak popularnej piosenki „Góralu, czy ci nie żal”. 

Pamiętam moje wielkie wzruszenie i zdziwienie. Wzięłam do 

ręki śpiewnik i tam przeczytałam uwagę: „sur une melodie po-

lonaise”. Już tam, za oceanem, z rozmów ze znajomymi, do-

wiedziałam się, że melodia ta jest obecna w pieśniach kościel-

nych nie tylko we Francji, ale również w Hiszpanii, Portugalii, 

Brazylii. Pewnie przywieźli ją tam polscy emigranci, często 

przecież żegnani w Gdyni przez kapelę góralską tym właśnie 

smutnym melodyjnym zaśpiewem.

 Po powrocie do kraju pamiętałam wciąż o tej pieśni. Zna-

lazłam w różnych źródłach wiele informacji dotyczących jej 

genezy oraz funkcjonowania w świadomości polskiego społe-

czeństwa i pragnę się nimi podzielić, tym bardziej, że w tym 

roku przypada 150. rocznica powstania pierwowzoru tego 

utworu, a kontekst historyczny prowadzi nas do 150. rocznicy 

wybuchu powstania styczniowego.

 Ważną dla mnie inspiracją była wystawa w krakowskim 

Muzeum Archeologicznym “Dzieje najstarsze i stare gma-

chu Muzeum Archeologicznego w Krakowie“, której autorką 

jest pani kustosz Anna Tyniec. Jest to wspaniała ekspozycja, 

przedstawiająca historię miejsca od okresu średniowiecza, aż 

po wiek XX. W jednym z fragmentów prezentowana jest hi-

storia kościoła św. Michała i św. Józefa. Z tymi właśnie patro-

nami łączy się późniejsza nazwa więzienia św. Michała, ma-

jącego związek z genezą naszej pieśni. W 1797 roku, na mocy 

dekretu wydanego w 1782 r. przez cesarza Austrii, Józefa II, 

Felicja Wieczorek 

Góralu czy ci nie żal.
150. rocznica powstania pieśni

o kasacie zgromadzeń zakonnych, które nie zajmowały się na-

uką, szkolnictwem i opieką nad chorymi, zakon karmelitów 

przy kościele został skasowany, a kościół, klasztor i pozostałe 

zabudowania klasztorne skonfiskowano na rzecz skarbu pań-

stwa i przeznaczono na więzienie i cele sądownicze. Klasztor-

ne budynki dostosowano do potrzeb więziennych, a kościół 

w 1872 r. rozebrano. W latach 1846 - 1914 na pobyt w więzie-

niu św. Michała skazywano nie tylko pospolitych przestępców 

i zbrodniarzy, lecz również uczestników polskich powstań na-

rodowych, działaczy politycznych oraz osoby o poglądach dla 

władz niewygodnych. Byli wśród nich: W.L. Anczyc, J. M. 

Goslar, M. Borelowski, S. Tarnowski, L. Kubala, A. Chmie-

lowski, F. Buzdygan, J. Wysocki, A. Kłobukowski, L. Chrza-

nowski, A. Szuszkiewicz. Tylko w latach 1846- 1870 było tam 

osadzonych ponad 2 tysiące więźniów. Jednym z nich w 1863r. 

był autor naszej pieśni, Michał Bałucki ( 1837- 1901 ).

Ten krakowski komediopisarz, prozaik, poeta i publicysta , 

najbardziej znany jest jako autor komedii z życia galicyjskiego 

mieszczaństwa, np. “Grube ryby“, “Dom otwarty“, “Klub ka-

walerów“ . Uczestniczył aktywnie w działalności organizacji 

spiskowych w Galicji. Zresztą już pierwsze jego utwory po-

wieściowe ( “Młodzi i starzy“, “Przebudzeni“ ) oddawały go-

rące przedpowstaniowe nastroje. Po ukończeniu studiów starał 

się o posadę suplenta w gimnazjum, ale policja austriacka unie-

możliwiła mu to, patrząc niechętnie na jego patriotyczne zaan-

gażowanie. „Za wichrzycielstwo” został pod koniec 1863 roku 

aresztowany i osadzony w więzieniu św. Michała w Krakowie 

przy ulicy Senackiej ( dzisiaj mieści się tam Muzeum Archeo-

logiczne). Miał wtedy 26 lat. W więzieniu spędził prawie rok. 

Umieszczono go w celi na pierwszym piętrze nad bramą od 

strony Wawelu. Współwięźniem był góral ( prawdopodobnie 

z Chochołowa), którego żandarmi ujęli pod Michałowicami, 

na granicy rosyjskiej. Według jednej wersji - przekradał się do 

powstania, według innej - szedł rzeczywiście „za chlebem”. 

Jego postać jest do dzisiaj niezidentyfikowana.

 Bałucki był wielkim entuzjastą Tatr i Podhala. W jego 

twórczości znajdujemy utwory poetyckie: „Góral”, „Piosen-

ki z gór” oraz opowiadanie „ Góral na dolinach”. Słuchając 

smutnych opowieści towarzysza niedoli, pełnych tęsknoty za 

opuszczonymi rodzinnymi stronami, napisał wiersz. Utwór 

wydrukowano 3 marca 1866 roku na pierwszej stronie nr 336 

warszawskiego „Tygodnika Ilustrowanego” pod tytułem „Dla 

chleba”. Oto jego tekst:

Góralu, czy ci nie żal

Odchodzić od stron ojczystych,

Świerkowych lasów i hal

I tych potoków przejrzystych?

Góralu, czy ci nie żal?

Góral na lasy spoziera

I łzy rękawem obciera

I rzekł: „ Ha, darmo! kiej trzeba.

Dla chleba, Panie, dla chleba”.

Góralu, wróć się do hal,

W chacie zostali ojcowie ;

Gdy od nich pójdziesz w dal,

Co z nimi będzie? oj kto wie...

Czyliż ci starych nie żal?
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A góral jak dziecko płacze:

„ Oj, może ich już nie zobaczę...

Ha darmo, paniczu, kiej trzeba,

dla chleba, Panie, dla chleba.”

Góralu, nie odchodź, nie!

Na wzgórku u Męki Boskiej 

Tak płacze dziewczę twe,

Uschnie z tęsknoty i troski,

Góralu, nie odchodź, nie!

On głowę zwiesił i wzdycha:

„ Oj dolaż moja”, rzekł z cicha,

„ I dziewkę porzucić trzeba

Dla chleba, Panie, dla chleba.”

I poszedł z grabkami, z kosą

W guńce starganej i boso,

Poszedł w doliny - w dal -

Góralu! żal mi Cię, żal. 

 Utwór później funkcjonował w kilku 

wersjach. W jednej z nich była zwrotka, 

w której „u Męki Boskiej” modliła się mat-

ka, niektóre miały zakończenie optymistyczne ( góral wraca 

do rodzinnej wsi z prezentami, nawet dla proboszcza przezna-

czone były dwie świece ). Śpiewano go również jako piosenkę 

w wersji skróconej. Był bardzo popularny wśród harcerzy oraz 

legionistów Józefa Piłsudskiego. Współcześnie pieśń znajduje 

się w śpiewnikach, wykonują ją też piosenkarze, należy do naj-

popularniejszych pieśni biesiadnych, ale 

często redukowana jest tylko do refrenu. 

Pamiętam, jak w latach pięćdziesiątych 

śpiewano: „ A góral wdział gumowe buty 

i poszedł do Nowej Huty”. Zmieniał się 

zatem całkowicie jej charakter. W 1993 

r. warszawska grupa „Hetman” nagrała 

rockową wersję tego utworu. Znalazł się 

on na ich trzecim studyjnym albumie „Co 

jest grane!?”.

 Przełomowym momentem w życiu 

pieśni był wybór Karola Wojtyły na pa-

pieża. W Radiu Watykańskim słuchali-

śmy słów kardynała Stefana Wyszyńskie-

go: „Głęboka miłość swobody wędrow-

niczej, rodzinnych lasów i pól, człowieka 

rozkochanego w królewskim Krakowie 

aż łzy wyciska na myśl o utraconym raju. 

Na usta ciśnie się nie do opanowania py-

tanie: Góralu, czy ci nie żal odchodzić od 

stron ojczystych?” Za rok zresztą zaśpie-

wali tak Ojcu Świętemu górale w No-

wym Targu, czy żegnający Go tłum na 

lotnisku w Krakowie. Jan Paweł II miał 

łzy w oczach.... I tak ten nasz Wielki Ro-

dak sprawił, że pieśń znowu zmieniła swój charakter, a poza 

tym ...zmieniła bohatera! W tych okolicznościach stał się nim 

„Nasz Papież” - Karol Wojtyła.

Waldemar Domański, dyrektor Biblioteki Polskiej Piosen-

ki, dopisał tzw. papieską zwrotkę, którą po raz pierwszy śpie-

wano 3 maja 2005 r. na krakowskim rynku w czasie „Lekcji 

śpiewania”:

„Nasz Gazdo, co patrzysz z wysoka, anieli tam „Barkę” 

Ci grają, popatrz na Polskę z obłoka to też dla Ciebie śpiewa-

ją. Góralu, czy ci nie żal?”

 Z inicjatywy krakowskiego Ośrodka Kultury Biblioteka 

Polskiej Piosenki, pieśń „Goralu, czy ci nie żal...”doczekała 

się swojego święta, związanego właśnie z 150. rocznicą 

powstania. Waldemar Domański jest też inicjatorem „usyno-

wienia pieśni” wśród górali.

 Emocje budzi ustalenie autorstwa melodii pieśni. Najczęś-

ciej podaje się nazwiska: Władysława Żeleńskiego, Michała 

Świerzyńskiego, Pawła Nowoczka. Utwór miał wiele opraco-

wań, m. in. W. Krogulskiego (około 1905 r. ) oraz Z. Zaremby 

- melodeklamacja z 1901roku.

 Melodię dzisiaj śpiewaną po raz pierwszy zanotowano 

w II tomie śpiewniczka „Nasze hasło”, wydanego w 1896 

roku w Tarnowie u Józefa Pisza (może krewny bocheńskie-

go Wawrzyńca? ), żyjącego w latach 1845 - 1907 , wydawcy, 

redaktora, księgarza, który pochodził z rodziny węgierskiej, 

osiadłej koło Jasła. Notabene w 1863r. był w Krakowie na Wa-

welu więziony za pomoc udzielaną powstańcom. Nie podano, 

niestety, w druku autorów.

Pieśń jednak wciąż jest popularna i śpiewana w różnych 

okolicznościach, w różnych środowiskach, a jej fragmenty 

(„Góralu, czy ci nie żal/ Odchodzić od stron ojczystych?” 

i „Dla chleba, panie, dla chleba.”) umieszczono w tomie 

„Skrzydlate słowa”, wydanym przez Państwowy Instytut Wy-

dawniczy.
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 Zatem - 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego, 

150. rocznica powstania pieśni, Jan Paweł II...” Ma rację C.K. 

Norwid, który zakończył wiersz „Sariusz” słowami - „ Histo-

ria żyje.” 

 Serdecznie dziękuję Pani kustosz Muzeum Archeologicz-

nego w Krakowie, Annie Tyniec, za udzielone mi wyczerpu-

jące informacje na temat historii więzienia św. Michała, za 

świetnie opracowany folder dotyczący wystawy „Dzieje naj-

starsze i stare gmachu Muzeum Archeologicznego w Krako-

wie” oraz udostępnienie zdjęć. 
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Po zakończeniu walk we wrześniu 

1939 r. Adolf Hitler i Józef Stalin, wbrew 

prawu międzynarodowemu potraktowa-

li obszar Rzeczypospolitej Polskiej jako 

zdobycz wojenną.  Pomorze, wojewódz-

two poznańskie,  północna część woj war-

szawskiego, Suwalszczyzna, część woj. 

łódzkiego, Górny Śląsk, Zagłębie Dą-

browskie, zach. część woj. krakowskiego 

zostały wcielone do III Rzeszy i poddane bezwzględnej germa-

nizacji. Obszary wschodnie aż do Bugu zajął okupant radziecki. 

Obszar  pomiędzy  III Rzeszą a Rosją Sowiecką przekształcony 

w Generalne Gubernatorstwo (G.G.) miał stanowić rolnicze za-

plecze dla III Rzeszy. Trwałym elementem polityki obu okupan-

tów  stał się terror, stałe zastraszanie społeczeństwa polskiego. 

Rozporządzenie z  31.10.39 r. dla G.G. szafowało karą śmier-

ci na najdrobniejsze przewinienia, a zbyt ogólna redakcja  tych 

przewinień pozwalała na całkowitą samowolę niemieckiego oku-

panta. Okupacyjne zarządzenia, nakazy, zakazy wymierzone były 

w polskie społeczeństwo. Zamknięte zostały szkoły średnie i wyż-

sze, kina, biblioteki. Zakazano słuchania radia, gromadzenia 

się, wydawania gazet, polskich książek.  Już w drugim miesiącu 

okupacji zmieniono polskie nazwy ulic na niemieckie pisane go-

tykiem. Przykładem zacierania śladów polskości w Bochni było 

usunięcie z frontowej ściany bocheńskiego magistratu – pisze S. 

Fischer - tablicy z herbem miasta, na której widniał biały orzeł 

z berłem i mieczem w szponach, a na piersiach tego orła była 

tarcza z górniczymi młotami. Na miejsce starej tablicy zawie-

szono nową, na której już nie było orła, a tylko górnicze godło. 

W ten sposób starano się zacierać wszystko, co przypominało 

nasz patriotyzm. 20 września 1939 r. do Bochni przyjechał z ra-

mienia władz gubernialnych landrat Hasse. 

Już 6 listopada 1939 r. generalny gubernator Hans Frank 

pisał do Hitlera: Problem polski w Europie został rozwiązany 

raz na zawsze. Sama myśl odbudowy państwa polskiego jest 

Stanisław Ziemiański

Bocheńska konspiracja młodzieżowa (1939 - 1941)
szaleństwem ze strony Polaków. Dla nich istnieje tylko jedna 

możliwość: oddania swych sił na usługi Europy pod niemieckim 

przewodnictwem. Innej drogi dla nich nie ma.

Przewidując taki  rozwój wypadków wojennych  26 wrześ-

nia 1039 r. kiedy jeszcze toczyły się walki o stolicę w gmachu 

PKO w Warszawie odbyła się narada pod przewodnictwem gen. 

Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego z udziałem prezydenta 

Warszawy Stefana Starzynskiego. Powołano wtedy organiza-

cje do walki podziemnej „Służba Zwycięstwu Polsce” zalążek 

konspiracyjnej armii polskiej. W listopadzie 1939 r. gen. Sikorki 

przekształcił ją w Związek Walki Zbrojnej, a na terenie Małopol-

ski utworzył grupy, których zadaniem było utrzymywanie łączno-

ści z zagranicą, głównie poprzez Węgry i za pośrednictwem stacji 

radiowej „Tuluza”. Niezależnie od ZWZ powstawały na terenie 

kraju różne grupy konspiracyjne, o różnej liczebności, i bardzo 

różnych nazwach, zakładane spontanicznie przez młodzież aka-

demicką i uczniowską. Taka organizacja pod nazwą Związek 

Walki o Wolność Polski powstała w Bochni. Jednym ośrodkiem 

tej organizacji kierował w Bochni student medycyny Włodzimierz 

Podgórzec, drugą na terenie Wiśnicza i Lipnicy Murowanej Ta-

deusz Lech. Ze względów konspiracyjnych tylko niektórzy wie-

dzieli o istnieniu dwóch ośrodków.

Wspomnienia pana Stanisława Ziemiańskiego, które po-

niżej publikujemy mają wartość niezwykłą. Pokazują bowiem 

pierwsze tygodnie okupacji hitlerowskiej w Bochni, kiedy 

po traumie wrześniowej młodzież bocheńskiego gimnazjum 

stworzyła samorzutnie organizację konspiracyjną pod nazwą 

Związek Walki o Wolność Polski, którego komendantem został 

Włodzimierz Podgórzec. Poznamy historię zdrady i cały splot 

okoliczności i tragicznych wydarzeń, które krwawo zapisały 

się już w grudniu 1939 r. Materiał ten pomoże także w rozwia-

niu wielu mitów, które z biegiem lat wokół tych spraw narosły.

Autor wspomnień pan Stanisław Ziemiański był jednym 

z organizatorów tej konspiracyjnej „bocheńskiej młodzie-

żówki” (tak się o niej mówiło) i jednym z najbliższych kole-
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gów Włodka Podgórca. Przekazując mi swoje wspomnienia 

na jednym z zebrań Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia 

Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej w 1988 r. za-

strzegł, aby ujawnić je dopiero po 25 latach. Przez ćwierć 

wieku przeleżały te wspomnienia w zbiorach Bochniaków. 

Tegoroczna rocznica tragicznego Września 39 roku jest za-

tem odpowiednią okazją do prezentacji cz. 1 tych wspomnień.

Stanisław Kobiela

 

Rozmowy przy fortepianie

Po powrocie w wrześniowej tułaczki, chyba gdzieś na począt-

ku października zetknąłem się z Włodkiem Podgórcem, u którego 

w domu był wtedy Mietek Oleś, jego rówieśnik z „budy”. Roz-

mowa toczyła się na temat ewentualnego zorganizowania chóru 

do naszego kościoła. Tu muszę nadmienić, że Włodek Podgó-

rzec przez kilka lat, aż do matury w 1937 roku prowadził męski 

chór gimnazjalny, odnoszący nie małe sukcesy. Trochę później 

przyszedł do Włodka Edek Juszczyk i wtedy nasza rozmowa ze-

szła właściwie tak z niczego na temat jakiegoś zjednoczenia się 

przeciw Niemcom. Dla dalszej rozmowy na ten temat umówili-

śmy się znów u Włodka, bo w razie najścia Niemców mogliśmy 

tłumaczyć się przygotowywaniem śpiewu do kościoła. U Włod-

ka stał fortepian, ja trochę grałem, więc podobne tłumaczenie 

naszej obecności miało wszelkie pozory prawdopodobieństwa.

Zalążek konspiracji

Przy następnym umówionym 11 października spotkaniu 

u Włodka powstał zalążek organizacji młodzieżowej pod na-

zwą „Związek Walki o Wolność Polski”1. Taką nazwę miała 

nosić organizacja w początkach młodzieżowa, a w następnym 

etapie młodzieżowo-wojskowa. Spotkanie nasze przeciągnęło 

się do godziny policyjnej, bo oczywiście w młodych głowach 

aż się paliło od różnych pomysłów mniej lub bardziej realnych. 

Chyba dzięki Włodkowi wyłonił się ogólny plan działania. Po-

dzieliliśmy nasze role i zadania w następujący sposób. Ogólny 

nadzór – coś jakby szefostwo miało pozostać przy Włodku. Zna-

jąc go wiedzieliśmy, że w gimnazjum był zawsze doskonałym 

organizatorem i taka rola całkowicie do niego pasowała. Spra-

wy związane z wywiadem prowadzić miał Mietek Oleś, sprawy 

uzbrojenia, wyszukiwania i magazynowania zakonserwowanej 

broni objął Edek Juszczyk, który na tym polu miał współpraco-

wać z wywiadem Olesia, a werbowanie nowych członków i ich 

zaprzysięgania spadło na mnie. Kolejne spotkanie poświęciliśmy 

ułożeniu roty przysięgi. I ceremonii zaprzysięgania 

 Na to spotkania przyniosłem ze sobą orła z czapki wojsko-

wej przymocowanego do czerwonej tarczy, z której usunąłem 

numer naszego gimnazjum. Ustaliliśmy, że zaprzysięganie od-

bywać się będzie w moim mieszkaniu przy ul. Solna Góra2 , tak 

długo na ile to będzie możliwe. Przy zapalonych świecach we 

czterech złożyliśmy na tego orła pierwszą przysięgę. Pamię-

tam z jaką powagą powtarzaliśmy słowa przysięgi i jak długo 

po ostatnich słowach trwało milczenie...Chyba dopiero w tym 

momencie zrozumieliśmy jak trudne czeka nas zadanie i czy je 

przeżyjemy. Po złożeniu przysięgi obraliśmy sobie pseudoni-

my. Mój pseudonim „Bohdan”, Włodka Podgórca „Pantera” in-

nych niestety nie pamiętam. Od tego momentu byliśmy ze sobą 

związani na śmierć i życie…Wierzyliśmy święcie, że wiosna, 

a najpóźniej lato przyniesie rozstrzygnięcie losów wojny i nie 

wątpiliśmy, że nastąpi ono na naszą korzyść. Nasze zwycię-

stwo mógł jedynie przynieść czas. Takie nastroje były wśród 

nas młodych mimo przegranej wojny, mimo okupacji naszego 

kraju, mimo wydanych już rozporządzeń okupanta, choć tak 

niewiele tygodni upłynęło od zakończenia działań wojennych.

Pierwsza „piątka”

W takich nastrojach rozpoczęliśmy pracę konspiracyjną. 

Z nowo zwerbowanymi mieliśmy (piszę „mieliśmy”, ale to było 

moje zadanie) tworzyć piątki, przy czym każdy piątkowy mógł 

znać tylko piątkowego następnej grupy. W naszym pojęciu było 

to pewne zabezpieczenie na wypadek jakiejś wpadki. Bogiem, 

a prawdą najbardziej narażonym byłem ja, bo przecież wszyscy 

Władysław Oleś   

Stanisław Ziemiański

W tej kamienicy przy ul. Kowalskiej młodzi kospiratorzy

składali rotę przysięgi na orła białego.

Marian Greniuch Mieczysław Oleś

Tadeusz Przybyłowicz



WB nr 3 (98)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE22 JESIEŃ 2013

nowo wstępujący musieli składać przysięgę w mojej obecności, 

powtarzając za mną rotę przysięgi, a w dodatku cała ceremonia 

miała się odbywać w moim mieszkaniu. No cóż, byłem wtedy 

jeszcze bardzo młody. Nie skończyłem 19 lat i inaczej patrzyłem 

na te sprawy.

Z drugiej strony nie znaliśmy jeszcze wtedy gestapo i ich 

metod torturowania. Była to dopiero połowa października 1939 

roku. W Bochni nie było jeszcze funkcjonariuszy Gestapo. „Po-

rządek” utrzymywała niemiecka policja, prawdopodobnie Kripo

Pierwszym zwerbowanym był brat Edka Juszczy-

ka – Kazik. Edek przyprowadził go do Włodka, poręcza-

jąc za niego. Po jej złożeniu znalazł się wśród nas jako pią-

ty. Każdy nowowstępujący musiał mieć swojego poręczy-

ciela-wprowadzającego. Kazik Juszczyk razem z bratem 

zaczęli niuchać za bronią i to z pozytywnymi wynikami. 

Druga „piątka”

Pierwszym którego ja osobiście wprowadziłem był mój kole-

ga z „ławy” Tadek Przybyłowicz zaprzysiężony u Włodka. Otrzy-

mał on zadanie zwerbowania pozostałych czterech, aby w sumie 

powstała druga „piątka”, a on jej piątkowym. Tadek obrał pseu-

donim „Baśka”, a do jego piątki należeli: Edek Hillenbrand, Ma-

rian Pach, Władek Jochym oraz Marian Greniuch. W taki sposób 

potoczyła się nasza praca nad stworzeniem związku gotowego 

do walki ze znienawidzonym okupantem. Organizacja zaczęła 

zataczać coraz szersze kręgi zarówno wśród naszych kolegów 

gimnazjalnych jak i z spoza gimnazjum. Do werbowania ludzi 

spoza gimnazjum przyczyniał się najbardziej Kazik Juszczyk, 

który chodząc do „budy” w Krakowie miał duże znajomości 

wśród młodzieży pozagimnazjalnej. Oczywiście wszyscy byli 

zaprzysięgani u mnie według ustalonej reguły. Ja wprowadziłem 

z zewnątrz tylko jedną osobę, a mianowicie Tośka Ścigalskiego, 

który mieszkał blisko mnie, ale był o kilka lat starszy.

Mimo młodego wieku zdawaliśmy sobie sprawę, że na czele 

organizacji powinien stanąć ktoś starszy, najlepiej wojskowy z du-

żym doświadczenie. Ponieważ w owym czasie nie było jeszcze 

w Bochni profesora Zajączkowskiego, o którym najpierw pomy-

śleliśmy wybór padł na ojca naszej koleżanki gimnazjalnej pana 

Szlamkę - oficera rezerwy. Pan Szlamka odmówił motywując od-

mowę – zbyt wczesną wg niego akcją, która mogłaby więcej za-

szkodzić aniżeli pomóc. Rozstaliśmy się w zgodzie....Wiedzieliśmy 

czym groziło zabicie Niemca. Za to odpowiadałaby nic nie winna 

ludność. Walczyć można było różnie: drukować, kolportować ulot-

ki, gazetkę, uświadamiać ludziom, że nie wszystko jest przegrane, 

rozprzestrzeniać wiadomości z nasłuchu radiowego. Zdecydowa-

liśmy się więc najpierw na zdobycie maszyny do pisania i powie-

lacza. Do chwili aresztowania przysięgę złożyło około 80 osób. 

W większości byli to uczniowie naszego gimnazjum przeważnie 

harcerze, członkowie Związku Strzeleckiego oraz trochę młodzieży 

z innych organizacji.

Kazik Juszyk posiadał odbiornik radiowy ukryty pod pie-

cem kuchennym w domu, chociaż Niemcy zarządzili od-

dawanie odbiorników radiowych pod groźbą kary śmier-

ci. Okazał się doskonałym nasłuchowcem. Do dzisiaj nie 

wiem czy było to za zgodą rodziców, czy o tym nie wiedzieli.

Kradzież niemieckiej maszyny do pisania

Z losowania wypadło na mnie i na Olesia zdobycie maszy-

ny do pisania. „Zorganizować” oznaczało wynieść ją z jakiegoś 

urzędu. I wydawało się to najprostsze. Wybór padł na Urząd 

Finansowy mieszczący się przy ulicy Kazimierza Wielkiego 

naprzeciwko domu Hana (obok placu Turka). Oleś z Juszczy-

kiem zrobili wywiad. Brama jest otwarta do którejś godziny (nie 

pamiętam). Urząd mieściłsię na parterze, a na piętrze mieszkają 

lokatorzy. Po wejściu w bramę należało otworzyć drzwi po le-

wej stronie prowadzące do urzędu, a \znajdujące się obok scho-

dów idących na górę do mieszkań lokatorskich. Nie wiadomo 

czy drzwi są zamykane na noc. Budynek ten przylegał do domu, 

w którym mieściło się t.zw. Ortskommando, a przed nim przecha-

dzał się zawsze wartownik z automatem. Uznaliśmy to za dobrą 

okoliczność, bo obecność wartownika usypiała czujność. Wie-

czorem spotkałem się z Olesiem w pobliżu Urzędu i przechodząc 

koło bramy spróbowaliśmy czy jest otwarta i weszliśmy do środ-

ka. Na schodach paliło się światło, ale panowałą cisza. Szybko 

podchodzimy do drzwi korytarzyka. Zamknięte. Po kilku próbach 

wytrychem zamek ustąpił. Pierwsze drzwi z korytarzyka w lewo 

prowadziły do pokoju, w którym miałą znajdować się maszyna. 

Przy pomocy wytrycha wchodzimy do pokoju, świecimy latarką 

i widzimy, ze blat biurka jest pusty. Idziemy do następnego poko-

ju. Drzwi nie są zamknięte. Jest maszyna. Oleś ją zabiera, a ja za-

mykam drzwi i nagle słyszymy wolne kroki kogoś schodzącego 

z góry. Oleś stawia maszynę w kącie przy drzwiach. Zamykam 

drzwi korytarzyka już nie wytrychem, bo kroki są tuż, tuż. Spo-

kojnie wychodzimy przez bramę i za 3 może 4 sekundy słyszymy 

przekręcanie klucza i brama zostaje zamknięta. Prawie mieliśmy 

maszynę. Zastanawiamy się co daje robić. Na drugi dzień jest nie-

dziela, więc poponuję Olesiowi, że jutro rano przyjdę po maszy-

nę. Raniutko wyszedłem z domu ubrany w kurtkę wojskową ojca 

oczywiście bez emblematów, z wielkim futrzanym kołnierzem. 

Na ulicy mały ruch. Nieliczni spieszą do kościoła. Przychodzę 

pod bramę Urzędu, z której akurat wychodzą dwie osoby, chyba 

do kościoła. Jest to dla mnie sygnał, że brama jest otwarta. Śmiało 

wchodzę. W korytarzyku drzwi także ustępują (bo zostawiliśmy 

je wczoraj otwarte). Zabieram maszynę z podłogi, tam gdzie zo-

stawił ją Oleś. Bez namysłu biorę ją pod pachę, zamykam drzwi 

i przez bramę wychodzę na ulicę. Idę śmiało w prawo, tuż obok 

wartownika, aż do Różanej, dalej Krakowską, Świętokrzyską 

w kierunku szybu Campi, potem polem , Karoskiem i przychodzę 

do Włodka rozradowany, roześmiany, bo się udało – ale mokry 

chyba strachu. No maszyna też miała swoja wagę. Wprawdzie 

napisałem, że śmiało przeszedłem obok wartownika, ale to się tak 

tylko mówi, albo pisze. A naprawdę to czułem jak mi wtedy ko-

szula zwilgotniała. To był strach, aby nie zostać schwytanym, bo 

przecież kara mogła być tylko jedna – śmierć!!!.,., Potem przy-

szedł Oleś, bo także był ciekawy co udało mi się załatwić. Opo-

wiadaniom nie było końca, bo przecież była to właściwie pierw-

sza okupacyjna „przygoda” w działalności naszej organizacji.

„Biały orzeł” – konspiracyjna gazeta

Na tej maszynie przygotowaliśmy matrycę do pierwszego 

i jak się później okaże ostatniego numeru pisemka pod tytu-

łem „„Biały Orzeł”. Nie pamiętam w ilu egzemplarzach numer 

ten został powielony. Może było sto, a może pięćdziesiąt eg-

zemplarzy. Nie wiem. W kilka dni później po rozkolportowa-

niu pisemka nastąpiło pierwsze uderzenie w naszą organizację.

Inwigilacja

Tego pamiętnego dnia wyszedłem rano około 10-tej. z domu, 

aby udać się do Włodka, z którym byłem umówiony. Pamiętam 

jak po przejściu kilkunastu metrów coś jakby mnie zawróciło. 
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Wróciłem do domu i schowałem w skrytce pistolet, z którym się 

do tamtego dnia nigdy nie rozstawałem, a następnie wyszedłem, 

udając się do Włodka. Po przejściu ulicą Solna Góra naprzeciw-

ko pomnika skręciłem jak zawsze w prawo i wtedy podeszło 

do mnie dwóch żandarmów niemieckich i ten przeklęty renegat 

Wilk. Tu musze cofnąć się o kilka lub kilkanaście dni wstecz. 

Otóż właśnie nie kto inny tylko ja miałem za wyznaczone mi 

zadaniem zlikwidowanie Wilka, który od samego początku oku-

pacji wysługiwał się Niemcom. Nie było to jednak takie proste, 

bo zawsze wracał w towarzystwie żandarmów, a ci w owym 

czasie musieli być dla nas nietykalni. Co za ironia. Właśnie on 

z żandarmami aresztuje mnie na ulicy. Obmacano mnie w po-

szukiwaniu broni (co za szczęście, że kilka minut temu ukryłem 

pistolet w domu) i polecono mi iść razem z nimi. Po drodze cały 

czas myślałem w jaki sposób uprzedzić Włodka, bowiem kiedy 

Wilk i my za nim skręcił w Karosek byłem 

pewny, że Wilk prowadzi nas do Włodka. 

Rewizja w domu Włodka Podgórca

Szliśmy prawą stroną ulicy, bo tam był 

chodnik, a dochodząc do domu Włodka 

zatrzymałem się, schylając i rzekomo po-

prawiając sznurówkę od buta. Udało się, 

a ja miałem nadzieję, że ktoś zobaczy mnie 

z okna i widząc mnie w towarzystwie Wilka 

i żandarmów domyśli się o co chodzi. Jak się 

okazało moje przewidywania były słuszne. 

Wchodzimy od frontu do domu, ale Włod-

ka już nie ma. Przez ogród prysnął w pole. 

Zaczyna się rewizja. Żandarmi przetrząsają 

pokoje domu, a ja stoję w jednym pokoju, 

którego drzwi są na oścież otwarte. Tuż za 

drzwiami stoi Wilk. W tym momencie wcho-

dzi siostrzenica Włodka i myśląc, ze jestem sam mówi: Co bę-

dzie z tą beczką w szopie? Nogi ugięły się pode mną. Dziew-

czyna dopiero teraz zauważyła Wilka i przerażona milknie. I do 

dzisiaj nie wiem, czy Wilk nie dosłyszał, czy nie zrozumiał o co 

chodzi, czy może nie chciał zrozumieć. Ani sam tam nie poszedł 

sprawdzić, ani nie powiedział o tym żandarmom. Oni, owszem, 

byli już w szopie, nawet zaglądali do beczki, ale zobaczywszy 

siano zostawili ja w spokoju. A właśnie w tej beczce, a właś-

ciwie bece wkopanej w ziemię, pod sianem były pasy wojsko-

we, amunicja, dwa pistolety i kilkanaście granatów. To wszyst-

ko miało iść dalej, ale tego dnia beka, jak na ironię, była pełna.

W biurze żandarmerii w rynku

 Po skończonej rewizji zaprowadzono mnie na posterunek 

żandarmerii w rynku. Tu spotkałem aresztowanych M. Olesia 

i Tośka Ścigalskiego. Ten ostatni dołączył do organizacji spoza 

gimnazjum. Cały czas był przy nas Wilk i dlatego nie mogliśmy 

się porozumiewać. Domyśliłem się, że Ścigalskiego mogli aresz-

tować, ponieważ często widywano jego w moim towarzystwie. 

Mnie i Olesia widywano często u Włodka, co nie mogło ujśc 

uwadze szpiclów typu Wilka.

W czasie rewizji znaleziono u mnie wojskowego orła na 

czerwonej tarczy, tego samego, na którego wstępujący składali 

przysięgę.. Tłumaczyłem naiwnie, że orzełek mógł pozostać mi 

w kieszeni z jakiejś gimnazjalnej uroczystości. Pytano mnie o or-

ganizację, o broń i o zaplanowane spotkanie u Włodka. Okazało 

się, ze wiele wiedzieli, a nam się wydawało, że jesteśmy dobrze 

zakonspirowani. Zarówno ja jak i Oleś (a byliśmy oddzielnie 

przesłuchiwani) mówiliśmy o próbie chóru kościelnego. Przesłu-

chiwano nas cały dzień i cały czas powtarzaliśmy to samo. Muszę 

przyznać, że ani razu nie zostaliśmy uderzeni, ani w jakikolwiek 

sposób zelżeni. Żandarmeria to nie było Gestapo. Te odpowiedzi 

pewnie stworzyły pozory prawdy, bo nas wypuszczono, ale mu-

sieliśmy zgłaszać się codziennie o 18-tej. Na posterunku i zakaza-

no nam bez pozwolenia wydalania się z Bochni. 

To codzienne meldowanie się na posterunki nie 

było przyjemne. Wiedzieliśmy, że wchodzimy do jaski-

ni lwa, ale nie byliśmy pewni czy wyjdziemy. Na szczęś-

cie po tygodniu wygłoszono nam jakąś umoralniającą na-

ukę i od tego czasu mielimy spokój z meldowaniem się. 

 Zawiesiliśmy na pewien czas naszą działalność i pamiętam jak 

znajomi spotkani na ulicy odwracali głowy, aby nie przyznawać 

się do znajomości z nami. Tymczasem Wło-

dek przebywał w Leksandrowej pod Wiś-

niczem. Co kilka dni przychodził do Boch-

ni i spotykaliśmy się na starych plantach. 

 Do chwili naszego aresztowania przysięgę 

złożyło około 80 osób. W większości byli to 

uczniowie naszego gimnazjum przeważnie 

harcerze, członkowie Związku Strzeleckiego 

oraz trochę młodzieży z innych organizacji. 

Jakoś w tym czasie „piątka” Tadka Przybyło-

wicza dostała się do gimnazjum i z gabinetu 

fizycznego wyniosła cenny sprzęt, który został 

ukryty na strychu domu w którym mieszkał 

M. Greniuch. Następnie dostali się do drukarni 

„Secesja” i wynieśli stamtąd czcionki drukar-

skie. Nasłuch prowadził K. Juszczyk. Potem 

radio przeniesiono do Tadka Studzińskiego. 

Po wypadku Tadka z bronią radio przeniesiono 

do państwa Cebulów mieszkających na Zalesiu. Nasłuch prowa-

dził tam dalej K. Juszczyk. Wiadomości wojskowe pochodziły 

wyłącznie z nasłuchu radiowego. 5 grudnia z niemieckiego samo-

chodu, zaparkowanego przed kasynem niemieckim (w byłym bu-

dynku P.K.O) koledzy „zwinęli” walizę, w której były papierosy. 

Groźne chmury nad Bochnią

Tymczasem nad Bochnią zbierają się groźne chmury, których 

nikt się nie spodziewał. 10 grudnia zebraliśmy się wieczorem na 

starych plantach, jak to już nieraz bywało, aby omówić sprawę 

przewiezienia dużych ilości broni z Puszczy Niepołomickiej, za-

konspirowania i ukrycia jej. Spotkanie prowadził Włodek Pod-

górzec, który przyszedł z Leksandrowej. Pojawili się świeżo 

dokooptowani członkowie Dzidek Piątkowski i Feredek Krzysz-

kowski. Jeden z nich był powstańcem śląskim. Ci dwaj, jak się na 

nieszczęście okazało mieli przy sobie broń.

 Po spotkaniu i omówieniu sprawy przewiezienia zebranej 

w Puszczy Niepołomickiej broni poszliśmy w kierunku ulicy 

Solna Góra, gdzie mieszkałem. Mimo nalegań żeby iść z nimi 

– pożegnałem się i poszedłem w kierunku domu, a Fredek i Dzi-

dek poszli w kierunku rynku. C.D.N

1 Autor wspomnień nie wiedział, że na terenie Lipnicy i Wiśnicza 
działa druga grupa Związku Walki o Wolność Polski pod przewodni-
ctwem Tadeusza Lecha. Prawdopodobnie tylko Włodzimierz Podgórzec 
miał kontakt z Tadeuszem Lechem. 

2 Wg informacji pana Antoniego Gajewskiego Stanisław Ziemiański 
mieszkał przy ul. Kolejowej 5.

Włodzimierz Podgórzec
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Historiografia powstania styczniowego zyskiwała nowe ty-

tuły przy okazji kolejnych rocznic tego najdłuższego z polskich 

zrywów niepodległościowych XIX wieku. 150-lecie Powstania 

wyzwoliło wiele wydawniczych pomysłów. W Krakowie uka-

zała się „Rzecz o roku 1863. Uniwersytet Jagielloński wobec 

powstania styczniowego”. Muzeum Niepodległości w Warsza-

wie przypomniało rocznicę książką Artura Śliwińskiego „Po-

wstanie Styczniowe”. Wznowienie po 94 latach od pierwszego 

jej wydania jest na czasie. Napisana z ogromną miłością tematu 

i szacunkiem dla powstańców, piórem utalentowanego popula-

ryzatora historii narodowej może być przeciwwagą również dla 

dzisiejszych polemistów i ironistów zmobilizowanych patrio-

tyczną rocznicą.

Profesor Stefan Kieniewicz, wybitny badacz powstania 

styczniowego, apelował kiedyś o opracowania monograficzne, 

nazwał je cegiełkami, cennymi uzupełnieniami przydatnymi dla 

syntezy tematu i przy tym, jak podkreśla, niezmiernie ważny-

mi dla miejscowego czytelnika – „opowiadają mu co się działo 

w jego stronach przed laty”. W tym roku, w zbiorze monografii 

powstania styczniowego znalazła się książka „Bochnia i obwód 

bocheński w latach 1863 – 1864 w 150. rocznicę Powstania 

Styczniowego”. Jej autorką jest Janina Kęsek, historyk i kustosz 

w Muzeum im. St. Fischera w Bochni, nb. wnuczka patrona. 

Opracowanie liczące 285 stron, owoc wieloletniej pracy, spełnia 

niewątpliwie myśl Profesora i jednocześnie wypełnia pustkę in-

formacyjną w opisie historycznym naszego miasta i jego okolic. 

W monografii Bochni z 1980 roku temat powstania stycznio-

wego nie istnieje. Przypuszczam, że tak się stało z braku infor-

macji. Możliwe, że nikt dotychczas nie prowadził takich badań, 

a na pewno nie ukazała się jakakolwiek publikacja. A więc te-

mat nietknięty, pionierski.

I tu zwracam się do pani Kęsek, autorki cennego bochnia-

num:

Wiadomości Bocheńskie: Weszłaś na niewydeptaną ścieżkę. 

150 rocznica Powstania Styczniowego jest niewątpliwie okazją 

do zaprezentowania tego tematu. Czy była jeszcze jakaś inna 

inspiracja ?

J. Kęsek. Tak. Książkę dedykowałam pamięci mojego 

dziadka Stanisława Fischera. To on, choć urodzony 16 lat po 

powstaniu, w swoich gimnazjalnych i studenckich latach wi-

dywał w Krakowie weteranów powstania. Od 1908 r. mieszkał 

w Bochni i mógł znać żyjących tu jeszcze byłych powstańców. 

Gromadził m.in. pamiątki z lat 1863-1864, które dziś znajdują 

się w bocheńskim muzeum. Opowiadał nam, tzn. mnie i moje-

mu rodzeństwu o powstaniu. Powstanie styczniowe było jego 

ulubionym tematem. Pamiętam jak w 1963 r. w 100-lecie po-

wstania przygotowywał wystawę w muzeum. Rysował portrety 

wodzów powstania i powstańców bocheńskich ze zdjęć udo-

stępnionych przez rodziny. Przygotowywał też wykład, który 

wygłosił w Miejskiej Bibliotece. Niewątpliwie zainteresowanie 

powstaniem styczniowym zawdzięczam mojemu dziadkowi.

Ewelina Mroczek

Wywiad z Janiną Kęsek, 
autorką książki „Bochnia i obwód bocheński w latach 1863 – 1864”

Kiedy powstała myśl napisania książki?

Pracując w bocheńskim muzeum podjęłam ten temat 

w 1983 r. w związku ze 120-leciem powstania. Wygłosiłam 

wykład na pierwszym Czwartkowym Spotkaniu Muzealnym 

„Bochnia a Powstanie Styczniowe”. Ponownie wróciłam do 

tematu w 2003 r. w 140-lecie powstania. Materiałów przyby-

wało i pomyślałam, że może uzbierało by się tego na książkę. 

Pracowałam więc nad tematem od 30 lat, oczywiście nie cały 

czas z jednakową intensywnością. Od dwóch lat, przyznaję, 

każdą wolną chwilę przeznaczałam na kwerendy w archiwach 

i bibliotekach.

Z jakich zasobów archiwalnych korzystałaś?

Przede wszystkim z Archiwum Państwowego w Krako-

wie (od kilku miesięcy już Archiwum Narodowego), z akt 

Sądu Krajowego Karnego, z akt dotyczących powstania 

1863-1864 tzw. Zespół Aleksandrowicza, z tek Schneidra 

w oddziale Archiwum na Wawelu. W Bocheńskim Oddziale 

tego Archiwum przeglądałam głównie spisy ludności oraz 

protokoły Rady Miejskiej. Korzystałam z materiałów zebra-

nych przez St. Fischera, znajdujących się w zbiorach Mu-

zeum oraz z dokumentacji sporządzonej przez prof. Piotra 

Galasa, dotyczącej grobów weteranów powstania na cmen-

tarzu w Bochni oraz różnych miejscowości pow. bocheń-

skiego. Dla uściślenia personaliów powstańców bocheńskich 

niezbędne było dokładne i wielokrotne przeglądanie metryk 

w archiwum parafialnym Św. Mikołaja. Cenny zbiór druków 

powstańczych przeglądałam w Bibliotece Jagiellońskiej. 

Miałam też możliwość korzystania z prywatnych zasobów 

archiwów rodzinnych.

Z prywatnych zbiorów głównie udostępniano fotografie ?

Nie tylko, ale przeważnie. Muszę tu z wdzięcznością wspo-

mnieć o archiwum rodzinnym Serafińskich, udostępnionym mi 

przez pp. Domańskich, o archiwum rodzinnym Uhmów, Roj-

kowskich, Wyspiańskich, Regnerów i wielu innych.

Czy są to rodziny bocheńskie? To imponujące, że zachowały 

pamiątki z tak odległego czasu.

Niektóre rodziny od pokoleń mieszkały w Bochni, inne zna-

lazły się tu po powstaniu.

Książka jest bogato ilustrowana. Czy prezentowane fotogra-

fie pochodzą tylko z prywatnych zbiorów?

W dużej mierze właśnie z tych prywatnych zbiorów, ale 

też ze zbiorów Muzeum w Bochni im. St. Fischera, z Muzeum 

Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Historycznego m. 

Warszawy i Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.
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A grafiki ?

Przewodnim motywem ilustracyjnym 

są grafiki wg rysunków Artura Grottgera, 

życzliwie udostępnione przez Muzeum 

Niepodległości w Warszawie. Te grafiki 

tak niegdyś popularne, były w każdym 

prawie polskim domu. Wpatrywanie się 

w nie było pierwsza lekcją historii dla 

młodych pokoleń i nie tylko historii, ale 

też patriotyzmu.

Jaki jest układ książki ?

Książka składa się z dwóch czę-

ści. Część I opisowa przedstawia obraz 

Bochni i obwodu w latach 1863-1864, 

nastroje w mieście w okresie przedpo-

wstaniowym, nabożeństwa patriotyczne 

i manifestacje oraz zaangażowanie mieszkańców w powstanie, 

czynny udział ochotników z tego terenu w walkę oraz pomoc 

dla powstania na zapleczu. Znaczenie obwodu bocheńskiego 

było istotne. Ze względu na przygraniczne położenie obwód bo-

cheński świadczył pomoc materialną i sanitarną dla powstania, 

zaopatrywał oddziały powstańcze w broń i amunicję, był tere-

nem werbunku ochotników. Po powstaniu, był miejscem gdzie 

szukali schronienia powstańcy rodem z Królestwa Polskiego 

i Litwy, uchodzący przed represjami.

Część II to słownik biograficzny uczestników powstania 

styczniowego ze wszystkich dziewięciu powiatów obwodu 

bocheńskiego (bocheńskiego, wiśnickiego, dobczyckiego, wie-

lickiego, podgórskiego, niepołomickiego, brzeskiego, radłow-

skiego i wojnickiego) obejmuje około 200 nazwisk.

Są tam nazwiska kobiet. Czy brały udział w bitwach? Czy 

może ich rola była inna?

Tak. Rola kobiet w pomocy dla po-

wstania, na zapleczu, była bardzo duża. 

Kobiety zajmowały się m.in. organi-

zowaniem nabożeństw patriotycznych, 

zbieraniem podatku narodowego, orga-

nizowaniem pomocy materialnej i sani-

tarnej. Kolportowały odezwy Rządu Na-

rodowego i inne pisma oraz teksty pieśni 

patriotycznych. Te wszystkie działania 

koordynował Komitet Pań Obwodu Bo-

cheńskiego.

 Książkę wydało Stowarzyszenie Boch-

niaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, 

a drukowała Brzeska Oficyna Wydawni-

cza. Ma piękną szatę graficzną.

Tak, ale książka nie mogłaby ukazać 

się gdyby nie pomoc finansowa sponso-

rów: Burmistrza m. Bochni p. Stefana Kolawińskiego, Starosty 

Powiatu p. Jacka Pająka, Wójta Gminy Drwinia p. Jana Pają-

ka, Firmy Stalprodukt S. A. oraz p. Teresy Włodarczykowej. 

Wszystkim sponsorom wyrażamy wdzięczność. Książka jest 

bardzo ładnie wydana. Muszę dodać, że skład książki oraz pro-

jekt okładki jest dziełem p. Magdy Krokosz, za co składam pani 

Krokosz serdeczne podziękowanie.

Gratuluję sukcesu badawczego i wydawniczego. I dziękuję 

w imieniu własnym i czytelników.

Rozmawiała

Ewelina Mroczek

Informujemy, że książkę można kupić w bocheńskich księ-

garniach i w Stowarzyszeniu Bochniaków (Dom Bochniaków 

ul. Rynek 2).

BOCHNIANA
Ewelina Mroczek

Rocznicowy katalog
Dzisiejszej nocy jadę do 

Ojcowa do obozu powstań-

ców; honor i uczucie Polaka 

nakazuje mi połączyć się z 

braćmi, co z bronią w ręku 

chcą wyswobodzić Ojczyznę 

od jarzma nieprzyjaciół.[…] 

Wstępuję jako oficer do puł-

ku Żuawów. 

fragm. listu do siostry 

Emanuela Moszyńskiego, 

studenta UJ, zginął w bitwie 

miechowskiej.

Studenci Uniwersytetu 

Jagiellońskiego brali czyn-

ny udział w powstaniu styczniowym. Wielu z nich złożyło 

najwyższą ofiarę w bitwie miechowskiej, bitwie pod Małogosz-

czem, bitwie pod Skałą i wielu innych zbrojnych starciach lat 

1863-1864. Wielu angażowało się w pomoc sprawie powstańczej 

na innych płaszczyznach: piórem, pędzlem i umiejętnościami 

wyniesionymi z sal wykładowych Uniwersytetu, na którym to-

czyła się też ostra polemika. W sporze o powstanie występowały 

ówczesne autorytety naukowe, dziennikarskie, wypowiadali się 

artyści, młodzież.

 W 150-lecie wybuchu jednego z największych i najdłużej 

trwającego zrywu niepodległościowego w dziejach Polski, Mu-

zeum Uniwersytetu Jagiellońskiego wydało „Rzecz o roku 1863. 

Uniwersytet Jagielloński wobec powstania styczniowego”. Pub-

likacja ta pod red. Andrzeja A. Zięby, licząca 199 stron, towarzy-

szyła pierwszej monograficznej wystawie środowiska akademi-

ckiego Uniwersytetu, wystawie pod tym samym tytułem, czynnej 

przez ostatnie 6 miesięcy w pomieszczeniach muzealnych Colle-

gium Maius. Wartość redakcyjną i merytoryczną tej pięknie na-

pisanej i wydanej książki-albumu (format A4) podkreśla zdobyte 

wyróżnienie; tytuł - „Krakowska Książka Miesiąca”.

 Na wystawie i w „Katalogu”, tak w skrócie przyjęło sie 

nazywać „Rzecz o roku 1863…” znalazły się liczne boch-
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niana. Redaktor „Katalogu” prof. dr hab. Andrzej A. Zięba, 

polski historyk, pracownik Instytutu Etnologii i Antropologii 

Kulturowej UJ i sekretarz Komisji Wschodnioeuropejskiej 

Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU jest wiśni-

czaninem. Opowiadając o indywidualnych losach powstań-

czych wychowanków Uniwersytetu Jagiellońskiego pierw-

szą opowieść poświęca studentowi poległemu w bitwie 

miechowskiej Stefanowi Giebułtowskiemu, jego krewnym 

mieszkańcom Koryznówki oraz ich przyjaciołom często 

goszczącym w Wiśniczu. W tym kręgu etos powstańczy 

miał szczególnie mobilizujący wpływ. Byli w powstaniu 

Stanisław Serafiński, bracia Matejkowie, Adolf Vaychinger, 

Andrzej Łopacki, Bartłomiej z Wiśnicza. Wiśnicki wątek 

kontynuuje w kolejnej opowieści zatytułowanej „Fragmen-

ty archiwum rodzinnego”. Tu źródłem są wspomnienia Sta-

nisławy Serafińskiej, siostrzenicy Stefana Giebułtowskiego 

i Teodory Giebułtowskiej-Matejkowej oraz korespondencja 

rodzinna.

Ocenie postaw patriotycznych i stosunku do powstania 

w polskim amalgamacie społecznym i etnicznym, poświęcił 

oddzielne opracowanie, a zawarty w nim temat: „Świat uni-

cki: gente Rutheni, natione Poloni” oparł na relacji Stanisła-

wa Fischera. W czasie swoich wędrówek wakacyjnych po 

Bieszczadach z początkiem XX wieku Fischer zetknął się 

ze zjawiskiem pielęgnowania tradycji polskiej i powstań-

czej na plebaniach greckokatolickich. Zięba cytuje obszer-

ny fragment opisu Fischera, tym bardziej, że dotyczył rodu 

Baczyńskich, którego liczni przedstawiciele studiowali nie 

tylko na uniwersytecie kijowskim lecz i krakowskim.

Kolejne bocheńskie ślady to zdjęcie Bocheńskiej Ławy 

Powstańczej i również zbiorowe, pamiątkowe zdjęcie 35 

uczestników krakowskiego spotkania weteranów 1863; 

jest wśród nich Józef Ożegalski herbu Kościesza, z rodziny 

właścicieli wsi Kamionna k/Żegociny, autor „Wspomnienia 

krwawych czasów”. Ostatnie wydanie „Wspomnień..” re-

cenzowały WB w nr.4(75)2007.

Już na pierwszy rzut oka do lektury „Katalogu” zachęca 

jego wykwintna szata graficzna i uplastycznienie tekstu bo-

gactwem ilustracji. Są tam obrazy Wiśnicza i Miechowa ze 

starej fotografii, wybrane tematycznie fotografie studentów 

powstańców, zdjęcia pamiątkowych eksponatów z jakże 

cennym sztandarem powstańczym, zdjęcia broni, druków, 

listów, portretów malarskich, wśród których płótna Jana 

Matejki. Zaczerpnięto je najbogaciej ze zbiorów Biblioteki 

Jagiellońskiej, Muzeum UJ. Z innych muzeów krakowskich 

i muzeów regionalnych liczbą prezentowanych eksponatów 

wyróżnia się Muzeum Pamiątek po Janie Matejce - Kory-

znówka w Wiśniczu.

Na treść przedstawianego tutaj wydawnictwa składają 

się przede wszystkim artykuły (7) A.A. Zięby, które on sam 

nazywa opowieściami chociaż każdą poparł treściwą kwe-

rendą poszerzającą istotnie ich zasób informacyjny. Rolę 

heroldów spełnia poezja: wiersz Seweryna Goszczyńskiego 

„Przy sadzeniu róż. Do MS”; pełen nostalgii, wspomnień 

Maryli Wolskiej „Tamten świat” zaś apologetyczny, w gu-

ście epoki wiersz „Wnuczę hetmana” - przywołuje pamięć 

tragicznej dla ochotników z Galicji bitwy pod Komoro-

wem. „La Marscillise galicyjska” - ta wzgardliwa satyra na 

ziemiaństwo polskie w Galicji z czasów powstania stycz-

niowego ironicznie zapowiada zaistniały problem różnego 

spojrzenia ludzi epoki na słuszność podjętej walki. Joanna 

Sławińska na podstawie wycinków prasowych, druków, 

wspomnień ułożyła literacki komentarz, który bezkompro-

misowo zatytułowała „Wyszydzanie szyderców, pochwała 

bohaterów”. Tę różnorodność w sposobie wyrazu spełnia 

też przedruk w archiwalnym maszynopisie artykułu wybit-

nego badacza powstania styczniowego, profesora Henryka 

Wereszyckiego – „Franciszek Józef w czasie powstania 

styczniowego”. Jest to jedno z opracowań Profesora o mię-

dzynarodowym kontekście politycznym powstania. Niemal 

bulwersująca dla mnie jest informacja ujawniająca kalkula-

cje cesarza, który chciał niejako wskrzesić politykę dawnej 

przed rewolucyjnej Austrii i zorganizować na wzór 1848 

r. rabację w Galicji. Na szczęście do tego nie doszło, jed-

nak jak czytamy dalej: pod koniec lutego 1864 ogłoszono w 

Galicji stan oblężenia, który zahamował wszelkie działania 

organizacji narodowej.

Spośród ok. 330 ustalonych uczestników niepodległoś-

ciowego ruchu związanych z Uniwersytetem w Krakowie 

(str. 107) i których nazwiska w niepełnej liczbie odnajdu-

jemy w „Katalogu”, praca Haliny Florkowskiej-Frančić 

opowiada o braciach Żulińskich, którzy w różnych rolach 

działali w strukturach „tajemnej władzy powstańczej”. Naj-

bardziej pamiętna jest postać Romana, 5 sierpnia 1864 r. 

na stokach Cytadeli warszawskiej podzielił los ostatniego, 

powstańczego dyktatora Romualda Traugutta i czterech 

członków Rządu Narodowego. Popowstańcza historia braci 

Romana to ówczesna norma: zesłanie, więzienie, emigracje, 

a potem powroty; praca organiczna i kult dla powstania w 

nowym świecie. Świat ten, za klęskę, powstanie już ostro 

potępił, a hasło niepodległej Polski nazwał nierealnym i sa-

mobójczym. Gorycz i dramat tego podziału, posmak ostrych 

polemik oddaje A. A. Zięba w rozdziale „Etos i szyderstwo. 

Ludzie powstania styczniowego na Uniwersytecie Jagiel-

lońskim.”. Wśród wiernych wybitni, jak światowej sławy 

uczeni fizycy: Karol Olszewski i Zygmunt Wróblewski. 

Sceptyków i wpływowych lojalistów, z różnych pobudek, 

nie brakowało. Nie cofali się przed szykanami. I właśnie 

tym prześladowanym, byłym powstańcom, zadedykowana 

jest „Rzecz o roku 1863…” –„Pamięci Ludwika Kubali, 

Ludwika Gumplowicza, Tadeusza Wojciechowskiego i Ste-

fana Buszczyńskiego, którzy wskutek szczególnej wierno-

ści ideom roku 1863 nie zostali profesorami Uniwersytetu 

Jagiellońskiego”. Te podziały okazały się dziedzicznymi i 

w nowych realiach historycznych; nowych nurtów politycz-

nych, I wojny światowej i odrodzonej przez legiony nadziei 

na niepodległość. Dowiadujemy się o tym z kolejnego ar-

tykułu „Dzieci powstania styczniowego na Uniwersytecie 

Jagiellońskim”.

Bogactwo historiografii powstańczej narosłej do dzi-

siaj, profesor Zięba prezentuje zasługami i rolą Wszechni-

cy krakowskiej stwierdzając przy tym: Intencją badań nad 

powstaniem styczniowym na Uniwersytecie Jagiellońskim 

było bowiem od czasów ich pioniera Wacława Tokarza aż 

po dobę Henryka Wereszyckiego – zrozumieć zwyciężonych.

Ewelina Mroczek
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Stanisław Kobiela

Monografia Kłaja
Z okazji 750-lecia istnienia Kła-

ja (1262-2012) ukazała się na półkach 

księgarskich jubileuszowa publika-

cja „Z dziejów Kłaja”, której autorem 

jest zmarły miesiąc temu pan Dio-

nizy Kołodziejczyk, geograf i histo-

ryk, długoletni nauczyciel szkół li-

cealnych, zasłużony badacz folkloru 

i przeszłości Kłaja, który swoje inte-

resujące artykuły wielokrotnie pub-

likował na łamach „Wiadomości Bocheńskich”.

W słowie do czytelników Autor zastrzega, że opracowanie to 

nie pretenduje do rozprawy naukowej, a raczej jest to zbiór 

odpowiednio dobranych artykułów, których wiele było już 

publikowanych na łamach prasy regionalnej. To prawda, że 

książka nie zawiera przypisów, ale ma bogatą bibliografię 

i aneks, który wskazuje jak ogromną pracę wykonał Autor na 

przestrzeni wielu lat. Przeprowadził kwerendy dokumentów 

wielu instytucji, archiwów rodzinnych wielu mieszkańców 

Kłaja. Szczególnie interesujące są jego poszukiwania folklo-

rystyczne (pieśni, wiersze, legendy, przysłowia i przymówki) 

i wywiady z mieszkańcami na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

Autor zebrał ogromny, imponujący materiał pozwalają-

cy mu na przedstawienie dziejów tej miejscowości związa-

nej z Puszczą Niepołomicką w sposób pełny i interesujący.

Dzieje Kłaja rozpoczynają się w średniowieczu, gdyż pierw-

sza pisemna wzmianka pochodzi z 1242, w której zapisano 

Las zwany Kłajem, a w 1262 wymieniona jest już osada 

Kłaj składająca się z 18-20 sadyb, usytuowanych nad daw-

nym brzegiem rzeki Raby, liczących ok. 120 osób. Lasy 

kłajowskie obfitowały w zwierzynę: niedźwiedzie, żu-

bry, tury, łosie i jelenie, na które polowali królowie polscy 

Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło, Zygmunt I Stary, 

Stefan Batory i August II Mocny. Obok opisów tych polo-

wań o wiele ważniejsze są wydarzenia, które rozgrywały 

się tutaj w latach potopu szwedzkiego, wojen światowych 

i w latach powojennych. Autor przypomina postacie miej-

scowych legionistów, żołnierzy armii gen. Andersa, pol-

skiego podziemia niepodległościowego w latach okupacji 

hitlerowskiej i „żołnierzy wyklętych”. Możemy poznać do-

kładnie dzieje parafii od początku jej istnienia i działalność 

organizacji społecznych na przestrzeni ostatniego stulecia.

 Obok tych poważnych i tragicznych możemy natrafić na 

opowiadania lżejszego kalibru. Autor wyszukał wiele cieka-

wych anegdot i żartobliwych historyjek z XIX i XX wiecznej 

prasy polskiej np. opowiadanie z IKC „Jak obywatel Kłaja 

łowił wieloryby”, albo jak obywatel Kłaja Piotr Mięso w po-

szukiwaniu pracy szedł torami kolejowymi z Kłaja do Lwo-

wa i liczył kolejowe progi.

Spora część książki poświęcona jest czasom współczes-

nym i ostatnim latom, w których widać zmiany w infrastruk-

turze gminy świadczące o dobrym administrowaniu jej przez 

władze samorządowe i właściwym wykorzystywaniu środ-

ków unijnych.

W książce zamieszczono sporą ilość zdjęć archiwalnych 

i współczesnych kolorowych, a także kilka mapek tego ob-

szaru bardzo czytelnych i dobrze opisanych.

Starannie wydaną, piękną, kolorową książkę wydaną sta-

raniem Gminy Kłaj śmiał możemy zaliczyć do kategorii mo-

nografii i polecić ją czytelnikom. 

13 września b.r. zmarł w Jodłowce pan Edward Kur-

tyka, jeden z żołnierzy wyklętych, partyzant sekcji „10” 

ODB-NOW-AK w latach okupacji hitlerowskiej, a po woj-

nie w strukturach WiN-u na terenie Bytomia i Jodłów-

ki. W 2004 roku przeprowadziłem z nim obszerny wy-

wiad na temat jego walki o wolną Polskę, który ukazał się 

w numerze 4-5/2004 kwartalnika „Wiadomości Bocheń-

skie”. Z okazji 74 rocznicy Polskiego Państwa Podziemne-

go przypominamy postać EDWARDA KURTYKI - żołnierza 

niepodległościowego podziemia i jeden znamienny epizod.

 * * *

W partyzantce

W czasie okupacji hitlerowskiej działał w sekcji „10” 

ODB-NOW1, która w 1944 r. weszła w skład oddziału dy-

wersyjno sabotażowego „Chrobry 1”. Komendantem tego od-

działu był Franciszek Wojtoń ps. „Gozdawa”, a Kurtyka miał 

Stanisław Kobiela

W jednej celi 
z komendantem KL Auschwitz

konspiracyjny pseudonim „Dąb”. Po scaleniu z AK oddział 

podporządkowany był w Obwodzie ZWZ-AK „Wieloryb” 

placówce „Lin”, która działała w rejonie Uścia Solnego. Był 

szeregowym partyzantem. 

Po rozwiązaniu Armii Krajowej wyjechał do Byto-

mia. Tam uczył się i pracował, a za pośrednictwem kolegi 

swojego brata wstąpił do organizacji Wolność i Niezawi-

słość. Niedługo powrócił do Jodłówki i na tym terenie zaj-

mował się kolportażem prasy podziemnej. Do jego obo-

wiązków należało także obserwowanie transportów ko-

lejowych jadących do Rosji i składanie z tych obserwa-

cji meldunków. Jego przełożony nosił nazwisko Budzyn.

Uwięzienie

Aresztowany został w styczniu 1947 roku w Jodłówce. 

W Urzędzie Bezpieczeństwa w Bochni przy ul. Krakowskiej 

był przesłuchiwany i bity. Zapamiętał nazwisko lub pseudo-
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nim „Małpa” jednego z najgor-

liwszych uzbeckich oficerów 

śledczych. Potem prawie dwa 

tygodnie siedział w areszcie 

Wojewódzkiego Urzędu Bez-

pieczeństwa w Krakowie przy 

Placu Inwalidów. Tam spotkał 

aresztowanego wcześniej Stani-

sława Gałkę2, który był zastęp-

cą komendanta NOW-Bochnia. 

W sierpniu lub we wrześniu 

1947 r. przewieziony został do 

więzienia Montelupich. 

Siedział w 30-osobowej celi zbiorowej. Tam zaprzyjaźnił 

się z Kazimierzem Szelestem3, więźniem politycznym, który 

czasie okupacji hitlerowskiej siedział w obozie koncentracyj-

nym KL Auschwitz. On dobrze znał funkcjonariuszy tego obo-

zu, ponieważ jako więzień pracował w kuchni i stołówce SS. 

Wiedział o tym, że w więzieniu siedzą oprawcy z tego obozu 

i oczekują na proces przed polskim sądem. Wbrew powszech-

nej opinii odróżniał sadystów obozowych od urzędników SS, 

którzy wykonywali tylko swoje obowiązki, ale ponosili taką 

samą odpowiedzialność z racji wydawanych decyzji i rozka-

zów. W więzieniu mimo krat, wiadomości szybko się rozcho-

dzą. Zaczął więc opowiadać Kurtyce o popełnianych w obo-

zie zbrodniach i sprawcach tych zbrodni. Umiał interesująco 

opowiadać, a ponieważ miał wybitny talent obserwacji i zapa-

miętał różne sceny z życie obozowego, nie tylko te tragiczne, 

przeto Kurtyka słuchał tych historii z zapartym tchem. 

On nie mógł się wyzwolić od obozowych wspomnień – mó-

wił w wywiadzie Kurtyka – ale to oderwanie się od rzeczywi-

stości było konieczne. Tak minęło kilka miesięcy. Był grudzień 

1947 roku może dzień lub dwa przed wigilią. Po apelu wie-

czornym więźniowie już spali. Nagle na korytarzu rozległ się 

niecodzienny rumor, na tyle głośny, że wszyscy się obudzili, 

ale rozespani nie wiedzieli o co chodzi. Dość szybko rozeszła 

się wieść, że właśnie prowadzą przywiezionych z sądu zbrod-

niarzy hitlerowskich i wszyscy otrzymali wyrok śmierci4). Do 

celi wszedł strażnik i kazał dobrać się po dwóch i przygoto-

wać do przeniesienia do innych 

cel. Kurtyka wspominał: Kaziu 

Szelest mówi do mnie : „Idzie-

my razem”. Inni też się dobrali 

po dwóch. Niedługo przyszedł 

naczelnik więzienia i pułkownik 

UB i mówił coś na temat czujno-

ści. Nie pamiętam, czy to powie-

dział, czy tylko domyśliliśmy się, 

że będziemy teraz pilnować ska-

zanych na śmierć hitlerowców, 

aby któryś nie próbować pozba-

wić się życia. Więźniowie wyszli 

z celi. Oddziałowy otwierał kolejno cele, w których siedzieli 

hitlerowcy i do każdej celi wchodziło dwóch naszych kolegów. 

Spotkanie z komendantem KL Auschwitz

Nadeszła nasza kolej – wspomina Kurtyka. Dwaj Niemcy 

wstali, a jeden z nich wyciągnął rękę do Kazia na powitanie. 

Kaziu Szelest mimo długoletniego pobytu w obozie był silny 

i dobrze wysportowany. Spojrzał na Niemca i w odpowiedzi na 

wyciągniętą rękę, błyskawicznie uderzył go w szczękę. Niemiec 

przewrócił się, a Kaziu powiedział do niego tylko tyle: „Ty 

jesteś Liebehenschel”. A był to komendant obozu koncentra-

cyjnego Auschwitz-Birkenau, który po Rudolfie Hössie objął 

kierownictwo obozu.

Zostali teraz w czwórkę. Oni dwaj Polacy – więźniowie 

polityczni i dwaj skazani na śmierć zbrodniarze oświęcim-

scy. Niemcy samorzutnie odstąpili im swoje prycze i położyli 

się do spania na podłodze. Gdyby nie Szelest Edward Kur-

tyka może nigdy nie dowiedział by się, że siedział w jednej 

celi z komendantem KL. Auschwitz. Dzisiaj wiemy także, że 

z Arturem Liebehenschlem w tej samej celi siedział Carl Mö-

ckel zastępca komendanta KL Auschwitz do spraw gospodar-

czych. 

Artur Liebehenschel urodził się w Poznaniu w 1901 r. i do-

brze mówił po polsku. Już w 1936 r. pracował w Inspektoracie 

Obozów Koncentracyjnych, a wcześniej od 1934 r. był adiu-

tantem w KL Lichtenburg, który mieścił się w w XVI-wiecz-

nym zamku i był poobozem Dachau. Uczestniczył w rozwoju 

obozów koncentracyjnych, ale zza biurka. Następnie pracował 

w strukturze SS-WVHA i został szefem Urzędu DI – Kozen-

trationslager. Rozwiedziony, 

ożenił się ze swoją sekretarką, 

która wcześniej miała kontak-

ty z Żydami. Po aferze jaka 

w związku z tym wybuchła od-

szedł z WUHA i objął stanowi-

sko komendanta KL Auschwitz 

od 1 listopada 1943 r. Już wów-

czas chorował na serce. Rudolf 

Hoss w swoich wspomnie-

niach pisał, że Liebehenschel 

w obozie robił to, co chcieli 

więźniowie. On nie skrzyw-

dziłby nawet muchy. W 1944 

r. więźniom zapewnił wol-

ne od pracy niedziele. Pod koniec wojny przeniesiony zo-

stał na stanowisko komendanta KL Majdanek, a potem do 

Triestu. Z natury był człowiekiem cichym. Jego syn z dru-

giego małżeństwa wpadł w ręce Rosjan i podobno zginął.

 Carl Möckel przeszedł podobną karierę. W KL Auschwitz 

jako z-ca komendanta ds. gospodarczych był odpowiedzialny 

za sprawy bytowe w obozie, a więc za stan budynków obo-

zowych, wyżywienia, odzieży, mienia więźniów i masową 

eksploatację więźniów. Dlatego obaj odpowiedzialni byli za 

masową eksterminację więźniów. Rudolf Höss uważał, że Mo-

ckel pracował wolno, bez rozmachu i w obozie nie dawał sobie 

rady. Miał młodą żonę i nie mógł sprostać jej oczekiwaniom.

Kurtyka odniósł wrażenie, że Liebehenschel nie czuł ura-

zy za policzek, który mu wymierzył Polak. Na drugi dzień 

politruk, który był zastępcą komendanta i nazywał się Jan 

Dubis5 wizytował cele. Widocznie wiedział o uderzeniu Lie-

behenschla, gdyż surowo zakazał bić Niemców, potem wyjął 

paczkę bardzo dobrych papierosów i poczęstował tylko Niem-

ców. Potem Kurtyka dowiedział się, że Dubis pełnił funkcję 

„kapo” w obozie oświęcimskim, został rozpoznany przez 

więźniów i podobno aresztowany, ale niczego więcej o jego 

dalszych losach nie dowiedział się.

Przez cały dzień nie rozmawiali z Niemcami. Wieczorem 

Kurtyka i Szelest uklękli do pacierza, a oni zrobili to samo. Taka 

Artur Liebehenschel

Edward Kurtyka       fot. S. Kobiela

Carl Möckel
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sytuacja powtórzyła się rano i to chyba skłoniło Kazimierza Sze-

lesta do rozmowy z nimi – wspomina Kurtyka. On znał dobrze 

język niemiecki, Kurtyka nie, ale widział co oni przeżywają.

Spojrzeć w twarze oprawców hitlerowskich

Koledzy ich przydzieleni do innych cel opowiadali o swo-

ich przeżyciach i relacjach z Niemcami. Szelest bardzo chciał 

zobaczyć wszystkich oprawców hitlerowskich, spojrzeć im 

w twarz i podczas wizyty oddziałowego poprosił go o tę chwi-

lę ujrzenia w ich oczach upokorzenia i trwogi o własną skó-

rę. Oddziałowy odmówił. Wówczas Szelest odwinął rękaw 

i pokazał mu wytatuowany na ręce numer obozowy. Po chwi-

li wahania oddziałowy zgodził się i powiedział : Kończy się 

wydawanie kawy, przyjdę i zobaczysz ich wszystkich. Kurtyka 

wspominał: Rzeczywiście godzinę później przyszedł wziął nas 

obu ze sobą. Otwierał cele, a Niemcy stawali przed nami na 

baczność. Mieli na sobie ubrania cywilne, często spodnie woj-

skowe, nawet z lampasami. Nie wyglądali na wynędzniałych. 

Raczej byli dobrze odżywieni. Nie widać było w ich oczach 

buty i pewności siebie. Wszyscy byli pokorni i świadomi losu 

jaki ich nie ominie. Zobaczyliśmy prawie wszystkich skazanych 

na śmierć oświęcimskich zbrodniarzy. Nie zaprowadzono nas 

jedynie do celi, w której siedziała słynna z okrucieństwa ko-

mendantka obozu kobiecego w Oświęcimiu. 

Po tym przeglądzie powrócili do swojej celi. Ich niemiec-

cy towarzysze z celi byli pokorni, uprzejmi. Właściwie trud-

no było w nich dostrzec morderców winnych śmierci setek 

tysięcy więźniów. Ktoś, kto nie znał ich przeszłości powie-

działby, że wyglądają na porządnych ludzi. Cały czas targały 

nami sprzeczne uczucia – mówił Kurtyka. Zdarzył się i taki 

przypadek, że Kaziu dostał paczkę papierosów i chciał na-

wet poczęstować Niemców. Prosił mnie był stanął obok juda-

sza, czy ktoś nas nie obserwuje. Ale z kolei ja się na to nie 

zgodziłem I tak biegł dzień za dniem. Świadomość wspólne-

go losu z oprawcami oświęcimskimi w jakimś sensie nas łą-

czyła, ale z drugiej strony była bariera zbrodni ludobójstwa 

hitlerowskiego. Oni musieli ponieść za to sprawiedliwą karę. 

Jeszcze przed powieszeniem zbrodniarzy oświęcimskich6, na 

początku stycznia 1948 roku wywieziono Edwarda Kurty-

kę do więzienia we Wronkach. Chyba tym samym transpor-

tem wyjechał z Montelupich do Wronek profesor Jan Kot7. 

Przypisy :
1. Narodowa Organizacja Wojskowa (NOW) była kon-

spiracyjną organizacją wojskową Stronnictwa Narodowego 

w latach 1939 – 1942 i liczyła 80000 żołnierzy podziemia. 

Bojówki terenowe NOW nosiły nazwę Ochotniczych Drużyn 

Bojowych (ODB). W 1942 r. na mocy umowy scaleniowej 

włączyła się w struktury Armii Krajowej.
2. Stanisław Gałka ps.”Jarecki”, „Witek” był z-cą komen-

danta pow. NOW-Bochnia, od 1943 do 1945 komendantem 

NOW po scaleniu z AK trzecim zastępcą komendanta Obwodu 

ZWZ-AK-NOW. Po wojnie aresztowany przebywał w różnych 

więzieniach (zob. maszynopis Stanisław Gałka „Narodowa 

Organizacja Wojskowa w szeregach Armii Krajowej Obwodu 

Bochnia” (Bibl. Jagiellońska), zob. „Wiadomości Bocheń-

skie”, nr 3/89 s. 11-12, nr3/97 s.29., 
3. Przed wojną Kazimierz Szelest uprawiał sport (pływa-

nie). W latach 60. w krakowskim Klubie Auschwitz Polskiego 

Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Wię-

zień i Obozów Koncentracyjnych opowiadał o swoich spot-

kaniach więziennych ze zbrodniarzami oświęcimskimi. Nie 

wiadomo czy pozostawił jakieś pamiętniki z tego okresu (re-

lacja prezesa Klubu p. Józefa Paczyńskiego udzielona redakcji 

„Wiadomości Bocheńskich”)
4. Proces 40 funkcjonariuszy hitlerowskiego obozu koncen-

tracyjnego Auschwitz-Biekenau toczył się w Krakowie przed 

Najwyższym Trybunałem Narodowym w sali Muzeum Naro-

dowego przy Alei 3 Maja od 26 listopada do 16 grudnia 1947 r. 

Wyrok ogłoszony został 22 grudnia 1947 r. Odczytanie wyro-

ku rozpoczął przewodniczący Trybunału sędzia Alfred Eimer 

o godzinie 9.50, a zakończył. w późnych godzinach wieczor-

nych. 21 oskarżonych skazanych zostało na karę śmierci. Po-

zostali na kary więzienia. Tylko jeden oskarżony lekarz Hans 

Münch został uniewinniony. Zob. Stanisław Kobiela. Proces 

załogi KL Auschwitz-Birkenau w Krakowie w 1947 r. cz.4 [w: 

„Wiadomości Bocheńskie” nr 1 (76)2008 i nr 1 (80) 2009],
5. Prawdopodobnie chodzi o Jana Dubisa. Nazwisko jego 

pojawia się w dokumentacji więziennej w dwóch wersjach. 

Był on kierownikiem działu specjalnego (politycznego) lub 

zastępcą naczelnika więzienia Montelupich od 1946 r. Rozka-

zem karnym został usunięty z tego stanowiska w dniu 31 maja 

1948 r.(wg relacji IPN O/Kraków udzielonej naszej redakcji 

w dniu 30.11.2004 r.)
6. Egzekucja 21 zbrodniarzy hitlerowskich z KL Auschwitz 

skazanych wyrokiem NTN z 22 grudnia 1047 r. odbyła się 

przez powieszenie na terenie więzienia Montelupich w Krako-

wie w sobotę 24 stycznia 1946 r. w godzinach od 7.09 do 9.08, 

a zwłoki przekazano do Zakładu Patologii Opisowej Collegium 

Medium UJ jako materiał do ćwiczeń anatomicznych dla stu-

dentów medycyny i Akademii Sztuk |Pięknych w Krakowie, 

zob. Stanisław Kobiela, Proces załogi Kl Auschwitz-Birkenau 

w Krakowie w 1947 r. [w: „Wiadomości Bocheńskie” nr 1 (80) 

2009 – portal internetowy www.bochniacy.pl], Katarzyna Kubi-

siowska. Kociaki to masa roboty. Wywiad z Wojciechem Plewiń-

skim. „Gazeta Wyborcza”. Duży format z 17.06.2012 r.
7. Jan Kot ps. “Kurek” ur. 1906 w Czortkowie, nauczyciel 

gimnazjalny (historii i WF) w Olkuszu a następnie w Boch-

ni wielokrotny mistrz Polski w pływaniu, żołnierz kampa-

nii wrześniowej, od 1940 r. członek ZWZ (Żelbet-Kraków) 

ps.”Kurek” d-ca baonu WSOP. Po wojnie żołnierz WiN kie-

rownik Biura Studiów WiN, skazany w procesie II Komendy 

WiN w Krakowie 10.IX.1947 trzykrotnie na karę śmierci. Wy-

szedł z więzienia w 1957 r. (zob. S.Kobiela – Symbol niepod-

ległości (W.B. nr 2(11)1989 s.15)

Proces załogi KL Auschwitz-Birkenau w Krakowie w 1947 r. W gór-
nym rzędzie od lewej: Hans Műnch i Fritz Buntrock. W środkowym 
rzędzie od lewej: Artur Liebehenschel,  Maria Mandel,  Hans Aume-
ier, Carl Möckel, Maksymilian Grabner, Franz Kraus. W dolnym rzę-
dzie: obrońcy z urzędu: mec. dr Stanisław Rymar, Bertold Rappaport, 
Kazimierz Ostrowski
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Po mocno wątpliwym zagospodarowaniu w II kwartale b.r. 

terenów zielonych placu gen. Leopolda Okulickiego władze 

samorządowe miasta Bochni mają zamiar dokonać również 

kompleksowego urządzenia zieleni oraz małej architektury na 

bocheńskim rynku. Z związku z tym w październiku 2012 r. 

opracowano projekt techniczny zagospodarowania terenu zie-

leni z elementami małej architektury obejmujący: 

- usunięcie 22 drzew i 9 krzewów rosnących na obrzeżach 

płyty rynku, 

- nasadzenie nowych drzew , krzewów i roślin okrywo-

wych m.in. klonu polnego, robini akacjowej, klonu zwyczaj-

nego, wiśni osobliwej, derenia białego, pęcherznicy kalinolist-

nej, tawuły japońskiej, berberysów, jałowca, 

- wykonanie trawników i powierzchni żwirowanych – 480 m2.,

- zamontowanie ogrodzenia niskiego z płaskownika osa-

dzonego na żeliwnych słupkach,

- lokalizację 4 donic kwiatowych

Na powyższy zakres prac uzyskano pozwolenie nr 37 

z 22 maja 2013 r. Delegatury w Tarnowie Wojewódzkie-

go Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, organu, któ-

ry nie specjalizuje się w akceptowaniu terenów zielonych 

i obiektów przyrodniczych, a jedynie w ochronie zabytków.

 Upiększenie przestrzeni rynku bocheńskiego to inicjatywa 

godna poparcia. Nasuwa się jednak pytanie: dlaczego mamy 

zaczynać wszystko od początku, przekreślając efekt wcześ-

Jan Paluch

Gra w zielone
O nowej zieleni na bocheńskim rynku

niejszych dokonań. Dotyczy to szczególnie wycięcia 12 sztuk 

wieloletnich drzew lipy drobnolistnej o obwodzie pnia od 25 

do 87 cm. i wieku 45 – 50 lat. Uzasadnienie ich całkowitego 

usunięcia złym stanem zdrowotnym i estetycznym, zagroże-

niem dla ruchu ulicznego czy nasadzeniem przypadkowym 

bez zachowania elementu kompozycji historycznej nie jest w 

pełni prawdziwe i nie usprawiedliwia ich całkowitego usunię-

cia z pejzażu rynku.

Lipa drobnolistna jest gatunkiem wieloletnim tradycyjnie 

wykorzystywanym w zespołach parkowych i nasadzeniach in-

dywidualnych ze względu na piękny pokrój cienistej korony, 

mocne ukorzenienie, niepowtarzalny, miodowy zapach kwia-

tostanu. Brak należytej pielęgnacji, podlewania w upalne dni, 

uliczne zasolenie, powoduje, że aktualny stan koron nie jest 

najlepszy. Kto da gwarancje, że proponowane do nasadzeń ga-

tunki klonu polnego, zwyczajnego lub robini akacjowej będą 

się charakteryzowały wieloletnią żywotnością bez zasadniczej 

zmiany podejścia pod kątem ich pielęgnacji? Naszym zda-

niem koncepcja ogołocenia powierzchni rynku z roślinności 

drzewiastej na długie lata (20-30 lat) jest niezrozumiała. Ile lat 

musi upłynąć, aby nowe drzew dawały ochronę przed palącym 

słońcem i ulicznym hałasem? Odsłoni się przy tym niezbyt 

ciekawe fasady rynkowej zabudowy.

Należy rozważyć ponownie planowane zamierzenia z ukierun-

kowaniem etapowego uzupełniania składu roślinności drzewiastej 

z pozostawieniem rosnących dotąd lip. Zainteresowanych odsyłam 

do zagospodarowanego rynku w Krośnie, gdzie umiejętnie wkom-

ponowano nowe nasadzenia w istniejący starodrzew. Podobne roz-

wiązanie powinniśmy przyjąć w Bochni. Wówczas nikt nie zarzuci 

władzom samorządowym, że nowe koncepcje są działaniem nie-

przemyślanym, chaotycznym, niszczącym i urągającym kanonom 

wiedzy o tworzeniu zieleni w zespołach miejskich.

 „Kto raz pojedzie na Kresy, ten będzie tam zawsze wra-

cał”. Nie pamiętam dziś, kto to powiedział, ale miał rację. 

W tym roku po raz kolejny w męskim, kameralnym składzie 

wyruszyliśmy na Kresy, na Wołyń, do Kostiuchnówki i Prze-

braża. Naszym głównym celem była praca na polskim cmen-

tarzu w Przebrażu, ale jak to zwykle bywa nasze plany uległy 

modyfikacji. W niedzielną noc, siódmego lipca dotarliśmy do 

„Centrum Dialogu” w Kostiuchnówce, gdzie zastaliśmy już 

przygotowany dla nas harcerski namiot i zaspaną druhnę cze-

kająca z kolacją. Przy okazji pobiliśmy rekord przekraczania 

granicy polsko-ukraińskiej – 20 minut. W poniedziałek powi-

tanie starych znajomych, łódzkich harcerzy, kompletowanie 

sprzętu i do roboty. W Przebrażu polski cmentarz niemal bez 

zmian, przybyło tylko tabliczek z nazwiskami na bezimien-

nych dotychczas krzyżach. Dzięki temu wiemy już, gdzie leży 

rodzina Pana Tyszeckiego z Bielska-Białej, naszego przyjacie-

la, który jako dziecko przeżył obronę Przebraża w latach 1943-

1944. Pierwszy dzień przebiegł spokojnie, usuwanie krzaków 

przy ogrodzeniu, czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne 

siatki i słupków. Pogoda wyśmienita, tylko komary natrętne 

jak i u nas. Następnego dnia na piaszczystej, niczym na Saha-

Jarosław Przybyło

Bochniacy na Wołyniu

rze drodze, przywitał nas ciężki sprzęt drogowy, wyrówniarki, 

walce, wywrotki z kruszywem. W tumanach kurzu, w tempie 

iście stachanowskim powstawała utwardzona droga. Na cmen-

tarzu tłum pracujących ludzi z okolicznej wsi pod kierowni-

ctwem miejscowego wójta. Nikt z nich nie wie co, dlaczego 

i kiedy ? Po południu pojawiają się rośli panowie z ukraińskiej 

milicji. Jeden z nich, po cywilu, pyta mnie: „kiedy przyjeżdża 

wasz prezydent, Komorowski ?”. Robię wielkie oczy, bo nikt 

z nas nie słyszał, o wizycie polskiego prezydenta. Milicjan-

ci nie znają żadnych szczegółów, mają natomiast polecenie 

przygotowania terenu pod względem bezpieczeństwa wizyty. 
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W związku z tym, że cmentarz przylega bezpośrednio do lasu, 

również tam pojawiła się ekipa remontowa pod dowództwem 

pana gajowego. Szybko zniknęły całkiem dobre jeszcze tabli-

ce informacyjne i edukacyjne, a na ich miejsce przywieziono 

nowe, jeszcze lepiące się od farby. Ostatnim elementem leśnej 

dekoracji były pomalowane na biało, zużyte opony samocho-

dowe i wypożyczona od kogoś ze wsi, drewniana altanka ze 

stołem i ławami, którą przywieziono na przyczepie ciągnika 

rolniczego. Wszystko to żywcem przypominało jeden z odcin-

ków „Alternatywy 4” Stanisława Barei. Komizm sytuacji nie 

bardzo licował z powagą miejsca, ale z drugiej strony spraw-

ność i operatywność tych ludzi była godna podziwu, co jest 

chyba wspólną cechą Słowian. 

Wspólna praca była bardzo dobrą okazją do nawiązania 

wzajemnych kontaktów. Takich prawdziwych, bezpośrednich 

jakie nawiązuje się przy pracy w letnim skwarze, podczas 

przerw na posiłek, herbatę czy papierosa. Okazało się, że wielu 

z tych ludzi ma polskie korzenie. Gdy później czytałem dzieje 

tych okolic, to okazało się, że po 45 roku, w miejsce pomordo-

wanych i wysiedlonych Polaków, władza ludowa siłą przenio-

sła na te tereny ludność ukraińską z terenów Chełmszczyzny 

i Małopolski. Stąd też bardzo sympatyczny pan gajowy znał 

kilka przyśpiewek ludowych z terenów Rzeszowszczyzny, 

które zasłyszał od swego dziadka. 

Nie było nam dane w tym roku spokojnie pracować, no ale 

w związku z 70 rocznicą Rzezi Wołyńskiej należało się spo-

dziewać wzmożonego ruchu na polskich nekropoliach. Gdy 

tylko cichła na chwilę praca maszyn drogowych, zjawiała się 

jakaś delegacja, a to łucki wojewoda przyjeżdżający swoim 

wielkim samochodem terenowym, a to konwój polskiego kon-

sulatu, Kancelarii Prezydenta i Biuro Ochrony Rządu. Wszy-

scy pytali, cośmy za jedni i co tu robimy? Nie kryli zdziwienia, 

gdy dowiadywali się, że tych pięciu usmarowanych farbą face-

tów pochodzi z Bochni. Wzbudziliśmy też zainteresowanie lo-

kalnych, polskich mediów i PAP-u. Szczególnie wzruszającym 

momentem była wizyta polskich pielgrzymów. Wielki autokar 

z Wrocławia przywiózł tych, co przeżyli pogrom i ich rodziny. 

Ich celem była Huta Stepańska i Sarny. Nie mogli jednak nie 

wstąpić tutaj, do Przebraża, które udzieliło schronienia tym, 

którzy uciekli z Huty po upadku tamtejszej samoobrony. Była 

wspólna modlitwa, zapalenie zniczy, a potem już tradycyjne 

tłumaczenie, co tu robią bochniacy ? 

Niestety te wszystkie okoliczności sprawiły, że nie udało 

się nam w tym roku wykonać całości zaplanowanych prac. Na 

koniec załamała się pogoda i dalsze prace były niemożliwe. 

Deszcz nie przeszkodził jednak w zwiedzaniu okolicy. Na 

podstawie strzępków informacji od lokalnych mieszkańców 

próbowaliśmy znaleźć miejsca po nieistniejących już, pol-

skich osadach i koloniach. Niestety, teren po polskich wsiach 

porasta sosnowo-dębowy las, a wszelkie ślady po dawnych 

mieszkańcach zatarł czas i zła ludzka ręka. Następnym ra-

zem, gdy pojedziemy do Przebraża zabierzemy ze sobą mapy 

i GPS. Odnalezienie dawnych polskich wsi jest ważne, bo czę-

sto ich mieszkańcy zamordowani przez banderowców znaleźli 

miejsce wiecznego spoczynku z zgliszczach swoich domostw. 

Odszukać te miejsca, pomodlić się, zapalić znicz, a może po-

stawić krzyż, to wszystko co możemy dla nich zrobić. 

Żegnany Przebraże i pędzimy do Beresteczka. Tam już 

wyczekuje nas sędziwy Pan Stanisław Rzeczkowski ze Sto-

warzyszenia Kultury Polskiej na Wołyniu im. J. Słowackie-

go. Wpadliśmy dosłownie jak po ogień, zostawiliśmy książki 

dla polskich dzieci, trochę ubrań i żywności i popędziliśmy 

dalej. Drogą wyremontowaną z okazji Euro 2012 dotarliśmy 

do Żółtaniec pod Lwowem. Następnego dnia był w planie 

Lwów. Krótki, zaledwie parogodzinny pobyt przeznaczyliśmy 

na zwiedzanie starego centrum miasta, ale najważniejsze było 

spotkanie z kolegą Olkiem, mieszkańcem Lwowa. Jemu prze-

kazaliśmy pieniądze zebrane w Polsce, a przeznaczone na le-

czenie Pana Piotra z Nadwórnej, polskiego nauczyciela, który 

całe swoje życie opiekował się grobami polskich legionistów 

z II Brygady. Niestety ciężka choroba nie pozwala mu już na 

sprawne poruszanie się. Prawie całość tych środków to daro-

wizna pewnego przedsiębiorcy z Wrocławia. 

Wszystko załatwione, a więc wracamy do kraju. No, ale 

przecież o godzinie 18 jest koncert w Łucku. No to jedziemy ! 

Mamy trzy godziny czasu i 130 km drogi, która nie jest drogą 

tylko komunikacyjnym koszmarem. Udało się spóźnić tylko 

15 minut. Koncert miał miejsce w przepięknej łuckiej katedrze 

Piotra i Pawła. Z okazji wołyńskiej rocznicy wykonywano 

„Epitafium Wołyńskie 1943” - kompozycję Marcina Mirow-

skiego w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Lubelskiej. Pięk-

niejszego zakończenia naszego wyjazdu nie można sobie było 

wyobrazić. Po koncercie przed katedrą spotykamy znajomych 

z polskiego konsulatu i Kancelarii Prezydenta. To okazja do 

pożegnania i podziękowania. 

Prezydent Polski nie odwiedził cmentarza w Przebra-

żu. W niedzielny poranek spotkał się przez katedrą w Łucku 

z „naszymi” harcerzami, a od młodego Ukraińca dostał „w 

prezencie” jajko. My w tym czasie zmęczeni dojeżdżaliśmy 

do domu. W wyprawie wzięli udział: Mariusz Rudnik-członek 

stowarzyszenia, niezawodny kierowca i „złota rączka”, Krzy-

siu Przybyło-mój syn, młody wiekiem, ale bogaty kresowym 

doświadczeniem, Jerzy Turek-fotoreporter ekipy, Janusz Le-

gutko - dobry duch ekipy i piszący te słowa – Jarosław Przy-

było.

Szczególne podziękowania chcieliśmy złożyć: Firmie AB 

S.A. z Wrocławia, KM NSZZ Solidarność przy Stalprodukt 

S.A. W Bochni, Zarządowi SBiMZB oraz znajomym, za fi-

nansowe wsparcie naszego wyjazdu. Łódzkiej chorągwi ZHP 

za nocleg i wyżywienie oraz wsparcie techniczne, a także 

wszystkim, którzy ofiarowali nam książki i ubranie dla roda-

ków na Kresach. 

 



WB nr 3 (98)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE32 JESIEŃ 2013

Z okazji przypadającej we wrześniu 70 rocznicy likwi-

dacji bocheńskiego getta Archiwum Narodowe w Krakowie 

Oddział w Bochni przygotowało wystawę pt. „Żyli wśród 

nas…„ 

Zaprezentowano materiały archiwalne (oryginały i kopie) 

mówiące o Żydach od czasów średniowiecznych do połowy 

XX wieku.

Już w aktach staropolskich pojawiają się zapiski dotyczą-

ce społeczności żydowskiej w Bochni. Księgi miejskie ra-

dzieckie podają informacje nt. ulicy Żydowskiej, zamieszka-

łej w XV wieku, a po wypędzeniu jej mieszkańców w 1606 

roku określają ją jako „zamieszkałą przez Żydów dawniej”. 

Opisują też wszelkie sprawy sporne między Żydami a miesz-

czanami – katolikami; sprawy w większości drobne, wynika-

jące z prowadzenia przez Żydów lichwiarskiej działalności, 

bogacenia się i wykupywania kolejnych realności. 

Izraelici, chcąc legalnie osiedlić się w Bochni, prosili 

Radę Miejską o przyznanie im tego prawa. W zasobie Ar-

chiwum zachowały się wpisy przyjęć do prawa miejskiego 

Żydów, jak np. zaprezentowany na wystawie wpis Jakuba 

Iczka z 1539 roku .

Pokazano też spis izraelitów w Bochni zamieszkałych 

w latach 1873 - 1918, rejestry dowodów osobistych z lat 30. 

XX wieku, wraz ze zdjęciami, wykaz dziewcząt izraelickich 

zapisanych i uczęszczających do Szkoły czteroklasowej 

żeńskiej w Bochni w roku 1897, dzienniki lekcyjne, z wy-

eksponowanym wpisem dotyczącym relegowania ze szkoły 

uczniów wyznania mojżeszowego na podstawie zarządzenia 

władz niemieckich z 19 grudnia 1939 roku, pismo Zarządu 

Miejskiego w Bochni z dnia 18 grudnia 1939 r. do Dyrekcji 

Szkoły Powszechnej im. św. Kingi w Bochni w sprawie za-

mknięcia szkół żydowskich, oraz relegowania ze szkół dzieci 

i nauczycieli wyznania mojżeszowego.

Osobną grupę archiwaliów stanowią akta stanu cywil-

nego wyznania mojżeszowego dwóch izraelickich okręgów 

metrykalnych: w Bochni i w Wiśniczu. Archiwum przecho-

wuje księgi urodzeń, zaślubin i zgonów z terenów podległych 

okręgom, a także pisma urzędowe wymieniane między Ma-

gistratem a Gminą Izraelicką dotyczące organizacji pochów-

ków (np. podanie gminy z 1874 roku ws. budowy trupiarni 

Zofia Sitko

„Żyli wśród nas….” Wystawa w Archiwum
na cmentarzu izraelickim, dokumentacja budowy cmentarza 

na Krzęczkowie, komisje i przepisy cmentarne etc.).

Kontynuując temat „Żyli wśród nas…” przedstawiono 

plany i projekty żydowskich kamienic, m.in. plan budowy 

kamienicy na parceli przy ul. Kraszewskiego z 1908 roku, 

z zaznaczoną działką Izraelickiego Domu Modlitwy Hal-

berstama, projekt Domu Modlitwy im. Rabina Halberstama 

w Bochni, a także plan urządzenia stacji benzynowej na Ryn-

ku w Bochni przez p. M. Weinfelda z 1928 roku. Zilustro-

wano ich szeroki udział w życiu miasta, gdyż Żydzi działali 

nie tylko jako kupcy i lichwiarze. Archiwalia wymieniaja ich 

wśród radnych miejskich, lekarzy, prawników, nauczycieli 

i uczniów - w tym Gimnazjum, społeczników. Ciekawym 

materiałem są wspomniane wyżej wykazy dowodów osobi-

stych wraz z fotografiami z lat 1931 - 1937. Zdjęcia są nie-

zwykle różnorodne, przedstawiają zarówno ortodoksyjnych, 

„pejsiastych” Izraelitów, z długimi brodami, w jarmułkach 

i tradycyjnych szatach, w tym także młodych mężczyzn, ale 

też zwyczajnych, krótko ostrzyżonych chłopaków, modnie 

urbane kobiety, u których tylko nazwisko może zdradzać po-

chodzenie. Oglądane na zdjęciach twarze, młode i uśmiech-

nięte, należały do tych, których za kilka lat zamknięto w get-

cie i stracono.

Wyeksponowano zarządzenia władz okupacyjnych doty-

czące Żydów, m.in. o miejscach pobytu dla Żydów w Kreis-

hauptmannschaft Krakau Land z dnia 7 kwietnia 1941 roku, 

a także plan dzielnicy żydowskiej i wykazy mieszkańców 

getta.

Zaprezentowane na wystawie akta są tylko wyborem 

materiałów, z których można czerpać informacje nt. bocheń-

skich Żydów. Archiwum przechowuje w swoim zasobie tak-

że akta sądowe, w tym sprawy uznania za zmarłego, spra-

wy spadkowe, karne, zmiany nazwisk i imion izraelickich 

i szereg innych, rozgrywających się w naszym mieście na 

przestrzeni wieków. Na ich tle wyróżnia się sprawa święto-

kradztwa z 1599 roku, opisana szczegółowo w jednej z ksiąg 

staropolskich (Acta consularia 1599 – 1602). Żyd Jakub, 

zwany Bodkiem, chcąc zdobyć poświęconą hostię dla pro-

fanacji, zwrócił się do swego sąsiada Macieja Mazura, obie-

cując w zamian sowite wynagrodzenie. Mazur zgodził się, 

 Mojżesz Lobel Hirsch Monheit Hellman SzyjeLandfisch Halina
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jednak nie chcąc osobiście się narażać zaszantażował bied-

nego górnika Macieja Dutkę, aby wyniósł hostię z kościo-

ła. W zeznaniu Dutki czytamy, że Mazur instruował go jak 

ma to zrobić: „...kiedy ksiądz da weźzobie wziowszy na zęby 

i nie przypusczaiącz indziej do podniebienia wynidziesz za-

raz zkoscioła nie piiącz zkielicha i oddasz mi podgorą gdzie 

cie bendę czekał.” (Acta cons, 1599 - 1602, sygn. 30/1/52 

s.48). W Wielką Sobotę 1599 roku Dutka zrobił jak mu kaza-

no, dostarczył hostię Mazurowi, a ten Jakubowi. Wydawało, 

że sprawa została załatwiona. Po roku jednak, kiedy wyrzuty 

sumienia nie dawały Dutce spokoju wyznał swój grzech na 

spowiedzi, a następnie dobrowolnie stanał przed sądem „...

taiącz przes ten rok sumienie mnie grizło, Pan Bog mnie nicz 

dobrego nie dawał ubostwem i horobami czestimi trapieł, asz 

tesz iusz dalei nie mogę tego cierpieć y milczeć, Jakozem to 

slubował i obiecał przed kapłanem spowiadaiącz się niedawno 

Urzędowi obiawić, opowiedzieć i wyznać Bendącz gotow za to 

karanie wszelakie odnieść gdyzem tego godzien ii zasluzilem 

to” (30/1/52 s.49).

Zaaresztowano Dutkę i Mazura i obu poddawano torturom. 

Tymczasem Jakub, zwany Bodkiem, zbiegł. Sprawę oddano 

w ręce króla Zygmunta III, co spowodowało, że na wyrok cze-

kano parę miesięcy. W międzyczasie Mazur zmarł w więzieniu, 

na skutek wyczerpania, Dekret królewski (z datą 16 lipca 1601 

roku) uznawał Dutkę winnym i skazywał na śmierć. Wyrok wy-

konano 23 sierpnia 1601 roku, poprzez spalenie winowajcy na 

stosie. Do płonącego stosu dołożono trumnę ze zwłokami Ma-

zura „...spalenia ogniem obudwu godnych bydz nakazał Jakoz 

na miejsczu takowego karania zwykłem Przodkiem Matyz Dutka 

potym y Ciało Matiyza Mazura Ładarza ogniem spaleni.” (Acta 

scabinalia 1600 – 1607, sygn. 30/1/24 s. 102).

Zbiegłego Jakuba gmina żydowska ukrywała, twierdząc, 

że nie potrafi określić jego miejsca pobytu. Zygmunt III wydał 

więc dekret, w którym wyznaczył ostateczny termin stawienia 

Jakuba przed Radą Miejską Bochni na dzień 14 listopada 1605 

roku. Żydzi jednak terminu nie dotrzymali. Decyzją króla mie-

li 12 tygodni (do 15 II 1606) na pozamykanie spraw finanso-

wych, sprzedanie domów i opuszczenie miasta. Przenieśli się 

w większości do Wiśnicza. Nie wszystkim Żydom udało się 

uregulować interesy, zwłaszcza ściągnąć długi od zubożałych 

bocheńskich mieszczan. W związku z tym przyjeżdżali co ja-

kiś czas, najczęściej w dni targowe i dopominali się zwrotu za-

dłużenia. Żywa wśród bochnian pamięć o popełnionym świę-

tokradztwie nie pozwoliła im spokojnie odwiedzać miasta. Za 

każdym razem spotykały ich nieprzyjemności, byli napadani 

i rabowani, do tego stopnia, że płacili haracze miejscowej mło-

dzieży za zagwarantowanie im w miarę bezpiecznego pobytu. 

Do Bochni powrócili dopiero po pożarze Wiśnicza w 1863 

roku i „żyli wśród nas…” do czasu II wojny światowej.

Archiwum przypomina, że na wszystkie wystawy wstęp 

jest bezpłatny, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 

15 (grupy zorganizowane po wcześniejszym umówieniu - tel. 

14 612 21 07). Dodatkowo na stronie internetowej www.ank.

gov.pl w dziale „Wystawy i galerie” można obejrzeć wystawy 

przygotowane przez pracowników Oddziału w Bochni:

http://www.ank.gov.pl/wystawy-i-galerie/kazimierz-slawny-

i-z-czynow-wielki

http://www.ank.gov.pl/wystawy-i-galerie/od-rurmuzu-do-

actiflo-z-dziejow-bochenskich-wodociagow

http://www.ank.gov.pl/wystawy-i-galerie/pani-wojna-sie-

zbliza. 

Zofia Sitko

W 2013 r. zakład pracy z którym czułem emocjonalny zwią-

zek, w którym pracowałem, a potem przez wiele lat współpra-

cowałem łącznie ponad 30 lat ulega likwidacji. „Dromost”, 

w którym pracę traci 70 pracowników to dawny Rejon Eks-

ploatacji Dróg Publicznych, później Rejon Dróg Publicznych, 

jeszcze później Rejon Budowy Dróg i Mostów, a na końcu 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Dromost” w Bochni. 

 Rozwinął się w latach 60 tych ubiegłego wieku, głównie dzię-

ki przedsiębiorczości młodego wówczas absolwenta Politech-

niki Krakowskiej mgr. inż. Jerzego Wojtowicza. To w tamtych 

latach Rejon odbudował zniszczone wojną mosty na Rabie, Wi-

śle, Dunajcu - w Gdowie, Niepołomicach, Sobolowie, Zakliczy-

nie i na ten okres przypada budowa nawierzchni bitumicznych 

na drogach szutrowych i tłuczniowych powiatów bocheńskiego, 

brzeskiego i wielickiego oraz w samej Bochni, Brzesku i szeregu 

gminach. Dziś trudno uwierzyć, że w tamtych latach wiele dróg 

po zimowych roztopach było nieprzejezdnych, np. w Chobocie, 

w Borku, a latem pył wzniecony na wyboistych drogach tłucz-

niowych do Nowego Sącza, Limanowej, Lipnicy, Szczurowej, 

Zakliczyna, Uścia Solnego, Niepołomic oraz w samej Bochni, 

Brzesku, Wiśniczu itd. utrudniał poruszanie się i oddychanie. 

Bolesław Wnęk

Pożegnanie Dromostu
Wtedy - pomimo zakazu inwestowania - wybudowano służące 

do chwili obecnej siedziby i zaplecza gospodarcze obwodów 

drogowych w Wiśniczu, Tymowej, Przyborowie i Zawadzie 

Uszewskiej i Łukanowicach. W tamtych latach Rejon bocheń-

ski przemiennie z Rejonem w Nowym Sączu zajmował pierw-

sze lokaty we współzawodnictwie krajowym. Roczna produkcja 

asfaltobetonu ok. 120.000 ton na owe czasy była imponująca 

i wymagała dużego wysiłku załogi. „Do Związku Radzieckiego 

dróg nam nie zabiorą” mawiał Dyrektor Wójtowicz zmęczonym 

pracownikom i ta pociecha często wystarczała, zastępowała nad-

liczbowe wynagrodzenie. A pracowano w warunkach trudnych, 

rakotwórczych bez należytych zabezpieczeń bhp i oczywiście 

bez posiłków regeneracyjnych. Zadania te realizowała około 400 

osobowa załoga pracowników – w tym dziesięciu z wyższym 

wykształceniem. Tu wykonywano dokumentację projektowo-

kosztorysową dla części budów oraz dokumentację powyko-

nawczą dla wszystkich robót. Tu produkowano grys kamienny 

i tłuczeń, asfaltobeton, wbudowywano go i sprawowano nadzór 

bezpośredni. Miasta i gminy nie miały wtedy żadnych służb dro-

gowych. Dzisiaj posiadają takie służby, chociaż sieć dróg gmin-

nych, powiatowych i wojewódzkich jest kompletna, a ich wysi-

łek skupia się tylko na bieżącym utrzymaniu. Liczba urzędników 

drogowych w gminach, miastach i powiatach Bochni, Brzeska 

i Wieliczki chyba nie jest dużo mniejsza. A gdzie wykonawcy 

– robotnicy produkcji, budowy, pracownicy nadzoru, rozliczeń? 

 Żal mi tej jednostki, w której wielu młodych absolwentów Po-
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litechniki ukształtowano na dobrych dyrektorów: Dziedzic, 

Rakoczy, Janowiak, Wilczopolski, z którą swoje losy związało 

wielu techników – kierowników obwodów drogowych, budów: 

A.Całka, Spirkowicz, Materna, Matrejek, Łączyński, Szpilka, 

Krzywda, w której zatrudnienie i szacunek znaleźli byli więźnio-

wie polityczni jak profesor Jan Kot , Franciszek Pudło zwalniani 

i upokarzani w przedsiębiorstwach należących do Miasta Bochni, 

w której sekretarz POP Aleksander Gawąd - żołnierz dywizji pan-

cernej generała Maczka (powrócił w 1946 roku ) przyjaźnił się 

z „wrogiem ludu” profesorem Kotem i wydatnie pomógł w budo-

wie wikarówki przy kościółku szkolnym. Przejazd po niektórych 

drogach przypomina tych, którzy stracili życie w pracy Groński 

i Grzesik utonęli w Dunajcu przy remoncie mostu w Melsztynie 

po powodzi (dzisiaj tego mostu już nie ma) Twardosz zginął przy 

otaczarce w Targowisku i tych chłopo-robotników wyniszczo-

nych często 20 godzinną pracą. Z sympatią wspominam wielu 

pracowników z tamtego okresu, w tym inż. Bronisława Rakocze-

go – twardego katolika, który pomimo zagrożenia zwolnieniem 

dyscyplinarnym nie pozwolił na zdjęcie dekoracji na drodze pań-

stwowej do Mikluszowic, z okazji przejazdu ram Obrazu Jasno-

górskiego, choć interweniował wtedy nawet Komitet Wojewódz-

ki PZPR.

Pamiętam jednego z najlepszych organizatorów robót mgr. inż. 

J. Dziedzica, który zbudował całe zaplecze przedsiębiorstwa w Wiś-

niczu, a później był dyrektorem KPRD w Krakowie. Początek lat 

60-tych ub. wieku był ciekawy. Nazywano go dyktaturą ciemnia-

ków ale szanowano dyplomy wyższych uczelni, bo dynamiczny 

rozwój gospodarki po odwilży październikowej tego wymagał.

Parę lat temu spotykałem jeszcze czasem pracownika daw-

nego Rejonu, który z sympatią wspominał dyrektora Wójtowicza 

animatora tamtych sukcesów. Obok Franciszka Kaima – inicja-

tora budowy Oddziału Huty w Bochni, Adolfa Mitery twórcy 

popularnych Lodówek dyrektor Wójtowicz należy do najbardziej 

zasłużonych dla Bochni ludzi tamtych lat. Szkoda, że opieszałość 

władz Bochni nie pozwoliła mu zbudować obwodnicy Bochni 

łącznie z obwodnicą Łapczycy, dla której w 1972 roku miał przy-

gotowane dwie koncepcje.  

Czy musiało dojść do likwidacji Dromostu? Prawdopodob-

nie nie. Dzisiaj przepisy o zamówieniach publicznych odczytuje 

się z bojaźnią o korupcyjne posądzenia. Przykład chińskiego bu-

downiczego autostrady, który dał najniższą cenę, a później ska-

pitulował, niczego nas nie nauczył. Ustawa „potworek”  o zamó-

wieniach publicznych paraliżuje odważne i mądre decyzje. Nikt 

nie dostrzega związku w tym, że Polska płaci za 1 km autostrady 

9,6 mln euro stosując wybór najtańszych wykonawców niemal 

w 100%, a Niemców 1 km kosztuje 8,2 mln euro, Duńczyków 

5,9 mln euro przy doborze tylko w 30% oferty najtańszych wyko-

nawców. Najtańsze oferty okazują się w końcu najdroższe.

W siermiężnych latach PRLu na potrzeby drogowe w budżecie 

państwa wyznaczano określone środki organizując niezbędne, za-

liczkowane wykonawstwo krajowe. Zyski wykonawców i podatki 

pracowników zostawały w kraju. Dziś zyski zagranicznych gene-

ralnych wykonawców robót, wygrywających przetargi i zagranicz-

nych banków finansujących budowy wędrują poza kraj, a w kraju 

pozostają rodzimi zbankrutowani podwykonawcy, którzy musieli 

zapłacić VAT choć nie otrzymali pieniędzy za wykonane roboty 

i robotnicy, którym nie zapłacono za pracę. A tacy mali wykonawcy 

jak „Dromost” wyniszczają się między sobą o niewielkie zlecenia 

i często starają się je realizować poniżej kosztów własnych. 

Bolesław Wnęk

31 sierpnia br. zmarł w Tarnowie, w drodze do szpitala Ksiądz 

Jan Łach, emerytowany profesor zwyczajny, doktor hab. Uniwer-

sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zmarł znakomity bi-

blista, uczony o wielkim znaczeniu i wielkiej miary Człowiek. 

Zmarł nasz (mam na myśli i żonę) drogi i serdeczny Przyjaciel. 

Śmierć jego nie była zaskoczeniem (liczyliśmy się z taką sy-

tuacją), ponieważ od dłuższego czasu Ksiądz Jan poważnie cho-

rował, a ostatnio wydolność jego organizmu wydatnie zmalała.

Z Księdzem Janem znaliśmy się od roku 1994, od czasów 

choroby mojego brata, z którym Ksiądz Jan przyjaźnił się, razem 

bowiem pracowali na ATK, a potem na UKSW. W czasie choro-

by brata przychodził Ksiądz na Wiejską i tam w intencji chorego 

odprawiał mszę św. Na tych mszach także bywaliśmy obydwoje 

z żoną. I odtąd datuje się nasza znajomość z Księdzem Janem, 

która rychło przerodziła się w serdeczną przyjaźń.

Ksiądz Jan często bywał u nas jako gość. Zapraszaliśmy go, z 

czego on chętnie korzystał. Lubił u nas przebywać, z nami rozma-

wiać, czuł się u nas – co często podkreślał – jak w rodzinie. My 

także bardzo go lubiliśmy i szanowaliśmy, cieszyliśmy się z jego 

obecności u nas. Wnosił bowiem w nasz dom atmosferę przyjaź-

ni, dobroci, z jego twarzy emanowały zawsze radość i spokój i 

taka duchowa prostota.

Wspomnienie 
o Księdzu Profesorze Janie Łachu

Wytworzyła się więc między nami pewna bliskość. Łączyły 

nas wspólne okresy naszego życia: a to Bochnia w naszej młodo-

ści, w życiu szkolnym, zbliżały nas pewne wspólności wynika-

jące z pracy zawodowej itp. Mnie interesowały problemy teolo-

giczne, które on chętnie objaśniał, o których mówił. On natomiast 

Ks.prof.J.Łach na spotkaniu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia 

Bochniaków w 2002 r.
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wypytywał o sprawy językowe i językoznawcze lub literackie i 

wzajemnie mieliśmy sobie zawsze dużo do powiedzenia. Kiedy 

przeszedł na emeryturę i przeniósł się do podbocheńskiego Gorz-

kowa, gościem naszym był rzadziej.

Teraz, kiedy przez parę dni przebywał w Warszawie, zatrzy-

mywał się u nas. Przyjeżdżał najczęściej na jakieś naukowe kon-

ferencje, sympozja, kolokwia, a także na nasze spotkania „war-

szawskich bochniaków”. Zaszczycał nas swoją obecnością i po-

sługą kapłańską na spotkaniach opłatkowych i wielkanocnych. 

Wnosił wówczas w atmosferę tych spotkań serdeczność, radość 

i wzbudzał wzajemną życzliwość.

Swoje wizyty w naszym domu sygnalizował niekiedy Ksiądz 

Jan takimi słowami, wypowiadanymi z pewną dozą humoru i ko-

kieterii: - „Znów przychodzi do was ten ‘łach’ (przez małe „ł”), 

ale wybaczcie mu to” – wierząc, że i my to za żart przyjmiemy.

Ostatni raz Ksiądz Jan odwiedził Warszawę wiosną 2010 

roku. Zamierzał przybyć tu jeszcze we wrześniu (uzgadniał ze 

mną ten termin), ale w wakacje stan jego zdrowia o tyle się po-

gorszył, że wszelkie dalsze jego wyprawy były niemożliwe. 

Kiedy w dwa lata później (dokładnie 25 lipca 2012) odwie-

dziłem go w Gorzkowie, wspominał o tym zamiarze przyjazdu do 

Warszawy i z żalem i ze smutkiem w oczach powiedział: „plano-

wanej podróży do ciebie już nie będzie, już jej nie zrealizuję, nie 

dam rady. Bóg mi już inną podróż przygotowuje”, a potem dodał 

– „dziad już jestem, dziad”. Długo zmagał się z chorobą, a właś-

ciwie z chorobami, nie mógł początkowo pogodzić się z sytua-

cją niedołęstwa, wielkiej niemocy fizycznej, dużej utraty słuchu. 

Z czasem jednak oswoił się z tym stanem i z godnością i pokorą 

znosił wyroki woli Bożej, do czasu tej ostatniej drogi, jaką mu 

Bóg zesłał w drodze do szpitala.

 Władysław Kupiszewski (Warszawa)

Rektor uśmiechu. 
W hołdzie wielkiemu Człowiekowi

…lecz pokora poprzedza sławę (Prz 18,12)

Jego Magnificencja Ksiądz Rektor Jan Łach, prof. dr hab. 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 

zasłużony biblista i dydaktyk – mimo wielu tytułów, które mu 

słusznie przysługiwały – jawi się w mojej pamięci po prostu 

- Księdzem Janem. Decydujące dla takiego obrazu pozostają – 

w moim przekonaniu - dwie główne i wyróżniające go w stopniu 

wybitnym, cechy osobowe: nadzwyczajna serdeczność wobec 

każdego człowieka oraz wyjątkowa skromność, która czyniła go 

wolnym od profesorskiej wyniosłości.

Do innych niech należy ocena dorobku naukowego i doko-

nań badawczych, zwłaszcza na polu teologii biblijnej, którą ex 

proffesso zajmował się przez całe swe kapłańskie życie. Nie aspi-

rując do bardziej wyczerpującej charakterystyki Zmarłego, chcę 

poprzestać na niektórych tylko osobistych wspomnieniach, które 

dają świadectwo jego dominujących rysów jako człowieka. Nie 

znajdą się one w biogramach, jakie z pewnością powstaną czy-

niąc zadość powinności związanej z dokumentacją życia i osiąg-

nięć wybitnych ludzi. Wyrażam przy tym nadzieję, że jako takie 

mogą stanowić dopełnienie Jego wizerunku o treści mniej oficjal-

nej, a tym samym przysłużyć się do wypowiedzenia pełniejszej 

prawdy o człowieku, który „przeżył życie dobrze czyniąc”.

+++

Moja znajomość ks. prof. Łacha sięga końca lat 80. ubiegłe-

go stulecia, kiedy byłem studentem ATK, a On pełnił wówczas 

obowiązki dziekana Wydziału Teologicznego tej Uczelni. Nie 

miałem z nim zajęć, nie słuchałem Jego wykładów a jedynym, 

bezpośrednim z Nim kontaktem była okoliczność, że jako dzie-

kan przewodniczył Komisji Egzaminacyjnej przyjmującej ode 

mnie egzamin magisterski w 1988 r. Często natomiast widywa-

łem Go energicznie przemykającego ciasnymi korytarzami 

dawnej uczelni. Zawsze pełen dynamizmu, w ciągłym nieja-

ko ruchu, śpieszący gdzieś nieustannie, promiennie i radoś-

nie odpowiadał na liczne pozdrowienia napotykanych osób. 

Często sam pierwszy kierował słowa pozdrowień, przystawał 

wtedy, witał się, z kordialnym uśmiechem na twarzy wymie-

niając krótkie uwagi. Niezależnie od tego czy był to student 

czy ktoś z pracowników naukowych zawsze ks. Łach miał dla 

swego rozmówcy wiele naturalnej i spontanicznej serdeczno-

ści. Podziwiałem tę Jego charyzmatyczną - by tak rzec – brater-

ską wylewność, jaką obdarowywał każdego i zawsze. W tych 

prostych, na wskroś naturalnych i spontanicznych gestach ks. 

Profesora czuło się autentyczny entuzjazm i prawdziwą radość, 

jaką dawały Mu te, choćby przelotne, przypadkowe spotkania. 

Co więcej, wszyscy dla niego wydawali się być równie ważni 

i godni zauważenia, nikogo nie chciał pominąć. Takim pozostał 

do końca życia…

Kiedy po latach nasze drogi się zeszły, miałem okazję po-

znać Go bliżej. Ilekroć przyjeżdżał do Warszawy, zatrzymywał 

się w domu moich rodziców, z którymi łączyła go prawdziwa 

przyjaźń. Zawsze z tych spotkań czerpałem satysfakcję i radość. 

Witałem Go jak domownika, członka rodziny, a On sam często 

podkreślał, że w tej rodzinie czuje się jak wśród najbliższych. 

Zastanawiałem się nieraz nad źródłem radości towarzyszącej mi 

z każdorazowych spotkań z Księdzem Janem. Odpowiedź jest 

prosta i zdawać by się mogło – całkiem banalna. Ksiądz Rektor 

Łach całą swą postawą był otwarty na innych. Umiał słuchać, 

zawsze skory do pomocy, skromny, godnie znosił wszelkie 

przeciwności losu i własne cierpienia odnosząc je do wyroków 

Bożej Opatrzności. Dlatego też obcowanie z Nim dodawało sił 

i nadziei. Uczyło wytrwałości, krzesało bodźce do działania. 

Jakoś wewnętrznie budowało…Z tego Człowieka emanowało 

dobro i mądrość, której źródłem i fundamentem zawsze pozo-

stawało Słowo Boże, będące Mu – nie tylko jako bibliście - dro-

gowskazem. 

Delegacja Bochniaków z Bochni i Warszawy 

na pogrzebie ks. prof. Jana Łacha
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Rozmawiałem kiedyś z Księdzem Janem o powołaniu. Wyznał 

mi wówczas, że zafascynowany wielkością papieża Benedykta XVI 

przejął jako swego rodzaju motto dla siebie jego myśl, że wszelkie 

poszukiwania w Biblii odpowiedzi na pytania o istotę powołania 

człowieka uznać trzeba nie tylko za wyraz intelektualnej ciekawości. 

Dla chrześcijanina bowiem to pytanie i odpowiedź na nie stanowi 

przede wszystkim przejaw najwyższego realizmu, który w słowie 

Bożym rozpoznaje fundament wszystkiego (Por. Benedykt XVI, Ho-

milia podczas modlitwy przedpołudniowej na rozpoczęcie I kongre-

gacji generalnej XII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu 

Biskupów, 6 X 2008). Opisy powołania, jakie znajdujemy na kar-

tach Starego i Nowego Testamentu, mają wartość paradygmatyczną, 

stając się tym samym modelem postępowania Boga w relacjach z 

każdym człowiekiem. Ks. prof. Jan Łach żył prawdą, że odkrycie 

zamiarów Boga wobec człowieka, rozpoznanie w nich indywidual-

nego powołania należy do spraw najwyższej wagi, ponieważ dotyczy 

całego życia człowieka w jego odniesieniu do Stwórcy. Zawsze też 

okazywał wdzięczność za dar Kapłaństwa. Wierzę, że Ksiądz Rektor 

jest już domownikiem w Domu Najwyższego Kapłana. Niech Mu 

On będzie nagrodą za dobre życie!

Do zobaczenia w wieczności, Księże Rektorze!

 Rafał Kupiszewski (Warszawa)

Fragment artykułu ks. prof. Jana Łacha, [w:], „Konstytucja” 

Królestwa Bożego (Mt 5-7; Łk 6,20-49), Warszawa 2004, Wydaw-

nictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s. 416n.

Tak więc, cofając się pamięcią w przeszłość, a zwłaszcza 

mając na uwadze nauczanie, które tak intensywnie realizował, 

Paweł prosi, a nawet domaga się od wyznawców Chrystuso-

wych, których nazywa braćmi, aby kierowali się tym, czego się 

nauczyli. To zaś wezwanie łączy się ściśle z określeniem, które 

można przyrównać do zaklinania: dia ton oiktirmon Teon (przez 

miłosierdzie Boże).

Taki sposób argumentacji może okazać się skuteczny. Nie wy-

starczy odwoływać się tylko do czysto ludzkiej godności. Trzeba 

mieć na względzie miłosierdzie boskie, jak i ludzkie, które rodzi 

się jednak z miłosierdzia Bożego. Gdybyśmy nawet przełożyli to 

sformułowanie słowami: „przez miłosierdzie Boga”, jak propo-

nują niektórzy egzegeci, to zawsze chodzi tu o takie zachowanie, 

które ma źródło w Bogu. Tylko kiedy się ma na uwadze Boże 

miłosierdzie, człowiek staje się zdolny do miłosierdzia wobec 

bliźnich. Ze względu na Boga, na Chrystusa, należy też oddać do 

Jego dyspozycji to, czym człowiek rozporządza, czyli swoje ciało 

(logike latreia). Paweł radzi, poleca, domaga się postanowienia 

do dyspozycji całego swego jestestwa, całej ziemskiej egzysten-

cji Bogu na ofiarę. Na wzór starotestamentalnych ofiar, które są 

żywe w momencie ich ofiarowania, żertwa, jaką my jesteśmy, ma 

być oddana. Żertwa taka powinna być godna Boga, czyli powin-

na mieć przymioty, które Bogu w niczym nie uwłaczają: jest nią 

świętość, która została człowiekowi dana i zadana w momencie 

chrztu. Trzeba ją więc nieustannie pomnażać. W ten tylko sposób 

będzie ona Bogu przyjemną. Zachowanie człowieka ma znaleźć 

upodobanie w Bogu i stać się ofiarą nieskalaną, będącą wyrazem 

należnej Bogu czci i kultu Boga. W rozpatrywaniu kwestii bardzo 

Jan Łach

Przez miłosierdzie Boga

interesujące są dwa kolejne wyrazy, charakteryzujące zachowanie 

człowieka wobec Boga i ludzi: logike latreia – rozumna służba. 

Przez przyjęcie chrztu i stanie się chrześcijaninem człowiek nie 

przeobraża się w automat dobrego postępowania. Czyny muszą 

mieć cechy działania ludzkiego, czyli nie mogą być rutyną. Ma 

im towarzyszyć refleksja, czyli rozumne korzystanie ze zdolności 

fizycznych i umysłowych. Szczególnie chodzi o świadome peł-

nienie obowiązków, wynikających z relacji do Boga. Ten nowy 

sposób postępowania człowieka, motywowany odniesieniem do 

Boga, chroni przed przyglądaniem się sobie, przecenianiem sie-

bie; to bowiem prowadzi do znikczemnienia w myślach i działa-

niach (Rz 8,5).
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Dwa lata temu 11 sierpnia 2011 r. zmarł w wieku 100 lat ce-

niony bocheński lekarz stomatolog Jerzy Czerewko. Kilka dni 

później 16 sierpnia 2011 r. odbył się jego pogrzeb. W Bazylice  

św. Mikołaja we mszy świętej pogrzebowej uczestniczył tłum 

jego przyjaciół i najbliższych współpracowników z Poradni Sto-

matologicznej w Bochni, której był kierownikiem w latach 1963-

1983. Urodził się w Bełzie, w okręgu lwowskim 16 sierpnia 1911 

r.  W Sokalu zdał maturę w Państwowym Gimnazjum im. Anto-

niego Malczewskiego. Studia stomatologiczne ukończył w War-

szawie w 1937 r. i tam pracował przez pewien czas, a następnie 

w Sokalu i Bełzie. Po wojnie zamieszkał z rodziną do Bochni. 

Opowiadał nam o swojej wojennej tułaczce, a także o pierwszych 

latach pracy w Ruchomym Ambulansie Dentystycznym obsługu-

jącym w latach 1946-1949 całe  ówczesne województwo krakow-

skie. Po odbyciu służby wojskowej pracował w Przychodni Mię-

Janina Maćkowska

To już dwa lata
Wspomnienie o śp. lek. stomatologu Jerzym Czerewko

dzyszkolnej, a następnie w latach 1963-1983 r. był kierownikiem 

Poradni Stomatologicznej w Bochni. Zawsze pod jego gabinetem 

był tłum pacjentów. Potem do późnych godzin przyjmował ich 

w swoim gabinecie prywatnym przy ulicy Bernardyńskiej. Za-

wsze pogodny, uśmiechnięty nie znał słowa ,,odpoczynek”. Był 

dla nas młodszych kolegów i koleżanek stomatologów autory-

tetem moralnym. Słuchaliśmy uważnie jego sądów o postawach 

ludzi, o tym co uczciwe, a czego powinniśmy się wystrzegać. 

Zawsze jednak napomnienia, czy uwagi, jeśli w ogóle się zda-

rzały, czynił bardzo delikatnie. Chciał i umiał służyć nam radą. 

Mogliśmy zawsze, o każdej porze liczyć na jego pomoc i do-

świadczenie zawodowe. Przyzwyczailiśmy się do tego, a on nie 

znosił bezsilności w sytuacjach trudnych. Opanowany, a zarazem 

opiekuńczy. Zapamiętaliśmy go jako odważnego obrońcę praw  

pracowniczych. Posiadał umiejętność wytwarzania silnych więzi 

przyjaźni i sympatii i takim go na zawsze pamiętamy.

Lek.med.stomatolog Janina Maćkowska 

W czasie tegorocznych obchodów Dni Bochni z okazji 760. 

rocznicy nadania Bochni praw miejskich pan Marek Piekarczyk, 

legendarny wokalista zespołu TSA, juror i trener w programie 

telewizyjnym “The Voice of Poland. Najlepszy głos” otrzymał 

z rąk burmistrza Bochni Stefana Kolawińskiego statuetkę i dy-

plom Honorowego Ambasadora Królewsko-Górniczego Miasta 

Bochni.  Burmistrz uzasadniając nadanie tego tytułu, podkreślił 

jego zaangażowanie w pracę z młodymi artystami oraz pomoc 

dla osób niepełnosprawnych, a także “dumne”  przyznawanie 

się do bocheńskich korzeni, zarówno w Europie jak i na innych 

kontynentach świata.

O tym, że wybór był trafny, nie trzeba nikogo przekonywać. 

Marek Piekarczyk, wpisujący się w legendę polskiego rocka, jest 

postacią powszechnie znaną i lubianą. Przyjaźnie nastawiony do 

świata i ludzi, sympatyczny, taki sam jak dawniej, skromny, urze-

Stanisław Kobiela

Marek Piekarczyk 
honorowy ambasador Bochni 

ka swoją naturalnością, nie tyl-

ko na ekranach telewizyjnych, 

ale także w Bochni, gdzie czę-

sto możemy go spotkać.

Przygodę z rockiem rozpo-

czął w 1969 roku. Na początku 

lat 80, został wokalistą grupy 

TSA i od tego czasu zespół zaczął zdobywać coraz większy roz-

głos, wydawał płyty długogrające i zajmował czołowe miejsca 

na listach przebojów.   Grupa TSA uznana została za prekur-

sora heavy metalu w Polsce. Koncertowała prawie tysiąc razy 

w Polsce, wielu miastach europejskich i za oceanem. W 1986 

r. Jerzy Gruza zaproponował Piekarczykowi główną rolę Jezusa 

w słynnej rock-operze “Jesus Christ Superstar”, którą skompo-

nował brytyjski muzyk Andrew Lloyd Webber (dzięki tej operze 

Marek Piekarczyk - fot z 1992 r.
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oraz późniejszych: “Evita” (1976) o Ewie Peron, “Koty” (1981) 

i “Upiór w operze” (1986) Webber stał się najbardziej kasowym 

kompozytorem Wielkiej Brytanii).  Piekarczyk propozycję Gru-

zy przyjął. Zespół TSA miał wykonywać wszystkie partie in-

strumentalne. Rock-operę wystawił Teatr Muzyczny w Gdyni 

i odniosła ona ogromny sukces, o czym świadczy ponad  200 

spektakli  w Polsce, USA, Kanadzie, Finlandii i Rosji. Ostatni 

odbył się w Gdyni 4 czerwca 1999 r. w Gdyni na Skwerze Koś-

ciuszki z okazji wizyty papieża Jana Pawła II  w Polsce.

W numerze 4/ 1992 r. “Wiadomości Bocheńskich”  pani 

Wanda Liguzińska opublikowała w cyklu “Poznajmy się bliżej” 

wywiad z panem Markiem Piekarczykiem.  O przygotowaniach 

do roli Chrystusa, powierzonej mu przez Gruzę tak opowiadał 

Marek Piekarczyk 20 lat temu: Trudne było przełamywanie 

uprzedzeń w teatrze, bo byłem “parweniuszem”. Przygotowywa-

łem się do tej roli przez czytanie Biblii, dyskusje, przemyślenia, 

oglądanie sakralnej ikonografii, uczenie się  aktorstwa, co nie 

przychodziło łatwo, ćwiczyłem wiele godzin dziennie. Każdy ruch 

był ważny. Sam gest błogosławieństwa stwarzał spore problemy,  

bo Chrystus nie błogosławił przecież znakiem krzyża. Trzeba był 

znaleźć ten delikatny ruch ręki, którym było błogosławieństwo, 

utrzymując się w konwencji wielkich artystów malarzy, a zara-

zem wyrazić w tym geście wszystkie swoje uczucia i nie urazić 

religijnych Polaków. Wymagało to ode mnie wielkiego skupie-

nia i ekspresji. Premiera odbyła się w 1987 r. przed wizytą Ojca 

Świętego w Gdyni. Zagrałem 170 przedstawień i nadal musi-

cal jest wystawiany 2-3 razy w miesiącu przy pełnej widowni 

i ogromnym wzruszeniu. Najwięcej widzów było w katowickim 

“Spodku” (26 tys. widzów na czterech spektaklach), a także 

w Grodnie. Jestem szczęśliwy,  gdy gram tę rolę, każdy spektakl 

jest inny, dążę do jak najlepszego wcielenia się w tę postać. Ta 

rola w teatrze dała mi możliwość zaśpiewania całkiem innymi 

głosami niż śpiewałem do tej pory. Nigdy też dotąd nie miałem 

i nie będę miał chyba okazji do tak maksymalnej ekspresji, do 

wyśpiewania tych wszystkich uczuć, które dosłownie kłębią się 

w tej sztuce. Poza tym temat jest wciąż aktualny i stawia mi “wy-

soką poprzeczkę”, bo w roli Jezusa nie mogę  sobie pozwolić na 

słabsze momenty. Jako Jezus muszę przemawiać ze sceny  w spo-

sób absolutnie wiarygodny. Każdy fałsz jest zdradą idei chrystia-

nizmu i rani uczucia słuchaczy, którzy w nią wierzą.  Poza tym, to 

są tak dobre treści i muzyka, że trzeba dawać z siebie wszystko, 

by tego nie zmarnować.

Ugruntowała się  opinia, że Marek Piekarczyk jest jednym 

z najbardziej charakterystycznych głosów w polskim rocku, le-

gendą tego gatunku. Może ta rola mu w tym pomogła.  Dzisiaj 

w telewizyjnym programie “The Voice of Poland. Najlepszy 

głos” artysta poszukuje młodych talentów. Jako trener inspiruje, 

uczy i wspiera. Szuka ludzi z charyzmą i jak odkryje w kimś 

tę wielką wartość, to stara się wydobyć  wszystkie możliwości 

twórcze. Unikanie tandety w muzyce jest zasadą, której był wier-

ny od początku swojej wielkiej kariery.  W 2009 r. na swojej so-

lowej płycie “Źródło” zamieścił motto:  Kto ma dostęp do źród-

ła, nie czerpie z kałuży. Cała koncepcja tego albumu  przeciwsta-

wia się fali wszechogarniającej tandety w muzyce rozrywkowej 

i zakłada powrót do muzycznych korzeni. Płyta ta jest hołdem 

dla muzyki i artystów tworzących polski rock and roll. Sprzeda-

wanie siebie za wszelką cenę i kolorowe piórka w ..... mnie nie 

interesują.  Złe jest tylko komercyjne tandeciarstwo. A najgorsi 

są tacy, którzy, udając ideologów i buntowników, głoszą, że brzy-

dzą się nią, a tak naprawdę są pieprzonymi chałturnikami, bo 

nagrywają kiczowate piosenki - wyznał redaktorowi “Playboya”

Jest wegetarianinem. Nigdy nie unikał ciężkiej pracy. Kiedyś zaj-

mował się ceramiką, dekorowaniem witryn i wnętrz sklepowych, 

malowaniem aktów, brał udział w konkursach recytatorskich 

i osiągał w nich sukcesy. Kocha poezję.  Laureatowi serdecznie 

gratulujemy. Stanisław Kobiela

Jednym z kilku  laureatów tegorocznej,  11. już  z kolei 

edycji  Nagród im. Władysława Orkana  został   znany rzeź-

biarz-amator  z Chełmu, Zygmunt Ból. Z powodu nienajlep-

szego stanu zdrowia nie mógł   odebrać  tego trofeum  tam, 

gdzie  wręczano je   pozostałym,  czyli  w toku tradycyjnej 

uroczystej  Gali, która  tym razem miała miejsce  na początku 

czerwca w    S ł u p c y, 15-tysięcznym  mieście powiatowym 

w Wielkopolsce. Nagroda została mu wręczona trzy tygodnie 

później, za to  przy licznej obecności  sąsiadów i znajomych, 

bo  stało się to w jego  rodzinnej wsi. W toku odbywanego 

tam  pod koniec czerwca cyklu imprez pod nazwą „Wianki 

na Chełmie”  aktu tego dokonał  prezes Instytutu im. Orkana, 

prof. płk. Stanisław Dąbrowski . Przyjętą przez  zgromadzo-

nych  z ogromnym  uznaniem  laudację na  cześć laureata  wy-

głosił  wicewójt Gminy Bochnia, Stanisław Bukowiec, członek  

tegorocznej Kapituły Nagród ( jej skład zmienia się co roku).

Stanisław Gawor

Zygmunt Ból 
laureatem Nagrody im. Orkana

      Te prestiżowe  Nagrody 

mają charakter ogólnopolski, a  

wyróżnia się  nimi ludzi  szcze-

gólnie aktywnych  - i  zasłużo-

nych! - w działaniach na rzecz  

lokalnych  społeczności. Przede wszystkim – choć nie tylko – na 

polu kultury. Ich pomysłodawcą,  a także  twórcą i animatorem 

instytucji, które je przyznają (  poza wspomnianym wyżej Insty-

tutem  -  Fundacja im. Władysława Orkana) jest pochodzący z na-

szych stron  dyrektor warszawskiego Muzeum Niepodległości,  

dr Tadeusz Skoczek (  kilka lat temu uhonorowano go  tytułem 

„Ambasadora Bochni”)  . Nie ulega wątpliwości, że to głównie  

jego  „rodzinne  sentymenty”  – by tak powiedzieć - spowodo-

wały , że  wśród   laureatów  Nagrody , których grono powięk-

szył  w tym roku Zygmunt Ból, jest spore grono  Bochniaków. Bo 

warto  przypomnieć, iż  wyróżnieniem takim szczycą się: prezes  
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naszego Stowarzyszenia, Stanisław Kobiela ( 

otrzymał je za całokształt swej społeczno- kul-

turalnej aktywności), działaczka Stowarzysze-

nia  Michalina Pięchowa ( za  zbiory reportaży  

z interesującymi  refleksjami na temat swych 

podróży - pielgrzymek),  Monika Piątkow-

ska ( za  monografię  bocheńskich parafii), 

a także dyrektor Muzeum im. Fischera, Jan 

Flasza, nieżyjąca już utalentowana  malarka 

z Łąkty Górnej, Anna Łękawa, rzeźbiarz lu-

dowy z Brzeźnicy, Adam Migdał,  dyrektor 

bocheńskiego Oddziału Krakowskiego Banku 

Spółdzielczego, Józef Styczeń, mieszkająca 

od kilkunastu lat w  podbocheńskich Kraku-

szowicach ( dziś należących do pow. wielickiego)  b. pracow-

niczka Muzeum Śląskiego, etnografka Maria Fiderkiewicz  oraz  

wspomniany na wstępie  Stanisław Bukowiec (  jako wydawca 

i współautor  serii książek, poświęconych Strażom Pożarnym).  

Pojawił się nawet pomysł zawiązania bocheńskiego klubu lau-

reatów Nagrody ...

     Galę w Słupcy uświetnił swą obecnością, a w toku swe-

go wystąpienia gratulował oraz gorąco dziękował laureatom 

wicemarszałek Sejmu RP, Eugeniusz Grzeszczak. Podkreślić 

trzeba, że także w każdej z   poprzednich takich imprez uczest-

niczyli ważni politycy  najwyższego państwowego szczebla. 

Na pewno ktoś  o takiej randze  uświetni  i Galę w Siedlcu. No 

właśnie: bo  fundatorzy Nagród postanowili już , że ogólnopol-

ska  Gala na cześć laureatów przyszłorocznej,  12. już z kolei  

edycji Nagród odbędzie  się po raz pierwszy na naszym tere-

nie. Kandyduje tamtejszy ludowy zespół artystyczny „Siedleca-

nie”,  obchodzący właśnie jubileusz 65 –lecia swego  istnienia!. 

I wszystko wskazuje na to , że ją otrzyma! A fundatorzy Nagród 

zapewniają , że zrobią wszystko , by tę siedlecką uroczystość  

uświetnił  występ 200 – osobowego Centralnego Zespołu Arty-

stycznego Wojska Polskiego.  Jest na to bardzo realna szansa... 

Więc mocno zaciskamy kciuki, a panu Zygmuntowi Bólo-

wi serdecznie  gratulujemy  prestiżowego  wyróżnienia! 

Zygmunt Ból , rzeźbiarz i malarz, to   

samouk . Mieszka w Chełmie, ale  uro-

dził się ( 27 maja 1954 roku) w śląskim  

Lublińcu. Z wykształcenia i zawodu jest 

ślusarzem. Pracował jako górnik doło-

wy, najpierw w  kopalniach węgla na ro-

dzimym Śląsku, później w kopalniach 

soli w Wieliczce, Moszczenicy i Siedlcu, 

a na koniec w Bochni – w tej ostatniej naj-

pierw, tak jak zawsze dotychczas,  jako 

górnik, później - jako rzeźbiarz.       Za-

interesowanie sztuką przejawiał od wczes-

nej młodości. Zawsze  lubił szkicować 

i malować. Fascynowało go zwłaszcza ma-

larstwo historyczne i batalistyczne,  m.in.  twórczość Kos-

saków . Wielokrotnie wykonywał kopie ich obrazów. 

Ma na swoim koncie duże  realizacje plastyczne, jak np. te 

zdobiące  ściany budynków publicznych w gminie Bochnia. 

W  Chełmie , gdzie ma stałą ekspozycję swych prac, podzi-

wiać można np. jego duży fresk, przedstawiający wyjazd tra-

dycyjnego orszaku weselnego  spod miejscowego kościoła . 

To malowidło ma  2,5 m wysokości i 8 m długości! Z kolei 

w Domu Kultury w Siedlcu eksponuje się jego freski, przed-

stawiające wesele krakowskie, które stworzył w latach 80. ub. 

wieku,  a odnowił  w ub. roku.

Tworzy – jak mówi -  dla siebie, dla własnej przyjemności. 

I to  chyba dlatego bardzo trudno namówić go  do  udziału 

w konkursach. Ale w tych  nielicznych, do  startu w których 

udało się go namówić,  zawsze bywał zauważony.

Rozpoczął od rzeźby  w drewnie. Pierwsza, jaką stworzył, 

przedstawiała  żołnierza na koniu. Tematom żołniersko – bata-

listycznym i historycznym poświęcił potem także wiele innych 

swych prac , ale sięgał też co i raz – zwłaszcza w  płaskorzeź-

bach - po scenki rodzajowe, rzeźbił także  zwierzęta. Najwięk-

szą rozmiarami jego pracą w drewnie jest płaskorzeźba, przed-

stawiająca oddanie Chełmu w 1170 r. Zakonowi Bożogrob-

ców. Wykonana w 1999r. ( 2,5m na 2,3m )  jest eksponowana  

w miejscowym Muzeum Parafialnym . Po 1993 roku, w któ-

rym podjął pracę w bocheńskiej kopalni, rozpoczęła się  wiel-

ka przygoda Bóla z nowym rzeźbiarskim materiałem -  solą. 

      Jako etatowy kopalniany artysta wykonał wiele małych 

rzeźb, jako  pamiątek dla turystów, ale i większych, a wszystkie 

poświęcone były  trudowi tutejszego górnika. Te większe zdo-

bią podziemne korytarze  kopalni. Ale  wiele  jego prac  trafiło 

też do ważnych krajowych i zagranicznych osobistości .Choć-

by figurka z soli,  przedstawiającą Matkę Boską wraz z klęczą-

cym ze snopem słomy Krakowiakiem, którą przekazano jako 

dar  papieżowi Janowi Pawłowi II. Z kolei Bólowe  popiersie 

kopalnianego Skarbnika z rozwianą brodą i czupryną trafiło 

do ówczesnego  prezydenta RP, Aleksandra Kwaśniewskiego. 

     Dużym sukcesem artysty było zajęcie  I miejsca w I Kon-

frontacjach Rękodzielnictwa w Pilźnie w 1996r. Zaprezento-

wał  oczywiście  i tam prace  o tematyce górniczej. Potem  

były one prezentowane w Niemczech na  objazdowej, „sprze-

dażnej” wystawie, z której wszystkie  trafiły  do prywatnych 

zbiorów koneserów.

Za najważniejszą swą rzeźbę w soli uważa  przedstawienie 

Świętej Kingi  z jej  książęcym orszakiem, W  konkursie „Bło-

gosławiona Kinga i jej związki z Bochnią” w 1999r.zdobyła 

ona I miejsce. 
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Pan Lubosz Karwat jest z wykształcenia i zamiłowania 

konserwatorem zabytków. Konserwuje kamienne rzeźby 

i płaskorzeźby, drewniane kapliczki, nagrobki i całe obiekty 

urbanistyczne. Pracownię Rzemiosł Artystycznych Karwat– 

Stanisław Kobiela

Przede wszystkim mozaika
Mozaika w Tuchowie założył w 2006 roku.  Ostatnim jego 

dziełem jest pomnik powstańców 1863-1864  na cmentarzu 

św. Rozalii w Bochni, który pięknie wykonał wg własnego 

projektu w konwencji pomników z tamtej epoki (zob. okładka 

„Wiadomości Bocheńskich”). Każdy może go dzisiaj zobaczyć 

i ocenić wysiłek twórczy.  Na swoim facebooku pisze, że lubi 

robić rzeczy ekstremalne, naprawia nienaprawialne, układa 

nieukładalne, chwyta byka za rogi, walczy z wiatrakami, mierzy 

siły na zamiary i słucha głośnej muzyki.

Największą jego miłością jest mozaika, czyli dekoracja 

w formie ornamentu albo obrazu, którą wykonuje starą, 

zapomnianą już techniką florencką „pietra dura”, polegającą 

na grze plamami i odpowiednim dobieraniu światła, a jego 

pracownia jedyna w Polsce stosuję tę technikę. Pracownia 

Lubosza Karwata także eksperymentuje przestrzennością 

     „Solne” prace Zygmunta Bóla imponują precyzją wyko-

nania, a wiadomo, że  osiągnięcie takowej przy niedużej wiel-

kości i kruchości  bryły  obrabianego solnego materiału jest nie-

zwykle trudne: przy szczegółowym opracowaniu detali ryzyko 

pęknięcia bryły bardzo   bowiem wzrasta. Wykonaną przez 

Bóla z soli  statuetkę, przedstawiającą giermka z bocheńskim 

herbem, otrzymują ludzie,  którym nadaje się tytuł „Honorowy 

Obywatel Bochni” . Z kolei jego statuetki z postacią króla Ka-

zimierza Wielkiego  otrzymywali laureaci konkursu „Człowiek 

Roku Ziemi Bocheńskiej”. A jego „Skarbka”, też z soli,  zna-

komita pieśniarka Ewa Demarczyk potraktowała jako swe tro-

feum, które wręczyła Marcinowi Przybylskiemu z Warszawy, 

laureatowi XXII Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu 

w 2001 roku.  Ostatnio rzeźby solne  Bóla zdobyły tytuł  „Pro-

duktu Wyróżnionego” na zorganizowanym w 2010r. w Szczu-

rowej przez Lokalną Grupę  Działania E.O. CENOMA kon-

kursie w ramach projektu pn. „Odkrywanie wartości produk-

tów lokalnych od Wisły po Spisz jako zasobów  dziedzictwa 

kulturowego”. I jako ów „produkt wyróżniony” były  pre-

zentowane na wystawach w Kazimierzy Wielkiej i Niedzicy.

      W swej rodzinnej miejscowości ma dwie pracownie. 

Ściany w pierwszej ,  urządzonej w  suterenach własne-

go domu, zdobią jego obrazy o tematyce batalistycznej. 

Można w niej również zobaczyć niezliczoną ilość pła-

skorzeźb i rzeźb, a także różnorodnych szkiców. Kamien-

ne i drewniane prace artysty zdobią również jego ogród. 

Drugą pracownię ma w prowadzonej przez Gminny Ośro-

dek  Kultury  Galerii „Chełm”. Zwiedzający  mogą go   tu 

niekiedy oglądać  przy   pracy . Rzeźby i malarstwo Zyg-

munta Bóla można też oglądać w Uzdrowisku Kopalnia 

Soli w Bochni i Muzeum w Wieliczce . Wiele ich znaj-

duje się  w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. 

Ale Zygmunt Ból to także działacz kultury . To w ogóle  

człowiek otwarty na nowe inicjatywy i wyzwania. Jak twier-

dzi szefowa Gminnego Ośrodka Kultury w Łapczycy, Danuta 

Niemiec, zawsze można liczyć na jego zaangażowanie przy 

organizowaniu różnego rodzaju imprez, zwłaszcza wystaw, 

przy których ręka artysty jest nieodzowna. We wszystkie 

takie prace angażuje się bezinteresownie, społecznie. Wiele 

swoich prac podarował:  wykonane przez niego w drewnie 

i bogato zdobione tablice pamiątkowe ma dziś każda z insty-

tucji, działających na terenie parafii Chełm, m.in. : Zespół 

Szkół Gminnych w Siedlcu, Zespół Pieśni i Tańca „Siedleca-

nie” ( wykonana z okazji 60.lecia) , Ochotnicza Straż Pożar-

na w Moszczenicy i Siedlcu ( z okazji 100-lecia) , czy Koło 

Gospodyń Wiejskich w Siedlcu ( z  okazji  50-lecia) .  

Fot. Marceli Szych
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kamienia i  światłocieniem. Lansuje np. t.zw. mozaikę  

bezfugową wykonywaną z większymi szczelinami. Aby mozaika 

„żyła”  łączy elementy wklęsłe z wypukłymi. Dzięki temu przy 

bocznym oświetleniu mozaika nie nudzi oka oglądającego.

    Technika mozaiki znana była już starożytności, w sztu-

ce wczesnochrześcijańskiej, bizantyjskiej i sztuce islamu. 

Obraz tworzono najczęściej z drobnych dwu albo wielobar-

wnych o różnym kształcie i formie kamyczków, kawałków 

szkła, a nawet ceramiki, przyklejanych do podłoża na wa-

piennej lub cementowej zaprawie albo za pomocą żywicy 

pochodzenia roślinnego. Mozaiką zdobiło się posadzki, ścia-

ny, kopuły, sklepienia najczęściej w budownictwie sakral-

nym i świeckim, a także meble.  Piękne mozaiki możemy 

oglądać w Pompejach czy w Bazylice św. Marka w Wenecji. 

     Pan Lubosz Karwat założył Stowarzyszenie Polskich Arty-

stów Mozaiki zwane w skrócie SpartM. Na początku było ich 

pięciu teraz jest ich o wiele więcej. Prezes Karwat (od 2009 

r.) mówi, że zarażają oni mozaikowolubnym wirusem i zale-

wają mozaikowymi dziełami wszelkie możliwe przestrzenie.

     Po wielu miesiącach starań jego projekt kamiennej mo-

zaiki na Rondzie Mogilskim w Krakowie pod nazwą „Wy-

spiański na Mogilskim II” znalazł uznanie władz samorzą-

dowych i zrealizowany został na dużej otwartej przestrzeni 

w czerwcu b.r., a rzucone do mieszkańców Krakowa hasło: 

„Chodź pobawimy się mozaiką!” przyciągnęło tłumy za-

interesowanych, bo każdy z nich mógł przykleić choćby 

jeden kamyczek, dzieła z mozaikowym Stanisławem Wy-

spiańskim i jego ulubionymi motywami roślinnymi. To nie-

zwykłe dzieło ozdobienia ronda mogilskiego  ma kapitalne 

znaczenie, bo przywraca  ludziom przestrzeń miejską, gdyż 

uświadamia, że nie należy ona do magistratu czy różnej 

rangi i maści urzędników, ale do mieszkańców Krakowa.

    Panu Luboszowi serdecznie gratuluję świetnych pomysłów, 

pasji twórczego działania i życzę wielu dalszych sukcesów.                                                                                           

      

Pani Krystyna Łuczkiewicz 

z domu Dąbrowa jest członkiem 

Warszawskiego Towarzystwa 

Plastyków. Urodziła się 4 listopa-

da 1919 roku w Tarnowie w ro-

dzinie uzdolnionej artystycznie. 

Od wczesnych lat lubiła rysować 

a także malować akwarelami. Ma-

turę zdała w Tarnowie. Zamierzała rozpocząć studia na Aka-

demii Handlowej, ale wybuch wojny przekreślił te plany. Do-

piero po wojnie ukończyła studia i powróciła do malowania, 

które było jej hobby. Po przejściu na emeryturę poświęciła się 

w pełni swojej malarskiej pasji. W latach 1998-2003 uczyła  

się malarstwa u artysty malarza pana Leona Michny. Od tego 

też czasu należy do Warszawskiego Towarzystwa Plastyków. 

Maluje pejzaże, kwiaty, portrety i martwą naturę. Kilka jej 

Barbara Gajewska (Kraków)

Malarstwo Krystyny Dąbrowa-Łuczkiewicz 
prac znajduje się w USA i Wielkiej Brytanii. Miała wystawy 

indywidualne i zbiorowe. Namalowała około 200 obrazów.

Rodzinnie związana była od dziecka z Bochnią. Tutaj 

mieszkali bowiem jej dziadkowie Antonina i Józef Jędrychow-

scy przy ulicy Kowalskiej. Przyjeżdżała tutaj zawsze, najczęś-

ciej z bratem Adamem Dabrową  na wakacje, a przez cztery 

lata (1932-1936) mieszkała z rodzicami u dziadków w Bochni 

i tutaj też ukończyła ostatnie dwie klasy szkoły powszechnej 

św. Kingi i pierwszą klasę Państwowego Gimnazjum i Liceum 

im. króla Kazimierza Wielkiego. Zapamiętała ten gościnny 

i radosny dom z tamtych lat, kiedy przyjeżdżali jej wujowie 

byli legioniści Feliks i Marian Jędrychowscy i bracia Czesław 

Dąbrowa i Adam Dąbrowa. Adam miał 18 lat, kiedy poszedł 

na odsiecz Lwowa w wojnie polsko-ukraińskiej, a w czasie 

II wojny zasłynął  jako dowódca 301 dywizjonu bombowego 

Ziemi Pomorskiej im. Obrońców Warszawy. 
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K R O N I K A
MUZEUM W BOCHNI IM. ST. FISCHERA 
Czwartkowe Spotkania Muzealne

9 maja prof. dr hab. Julian Dybiec (UJ) wygłosił wykład 

Polska w orbicie wielkich idei 1795 – 1918. Na rewersie za-

proszenia czytamy: (…) Wszystkie odkrycia naukowe, nowe 

idee darwinizmu, socjalizmu, katolickiej nauki społecznej, mo-

dernizmu i liberalizmu, zmieniły pogląd na sprawy świata. 

20 czerwca Maria Domańska kustosz Muzeum Pamiątek 

po Janie Matejce”Koryznówka” w Wiśniczu zaprezentowała 

temat Z rodzinnych albumów. W 175. rocznicę urodzin Jana 

Matejki. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Bochni im. 

Jana Matejki zaprezentowali kilka scen z pamiętników Stani-

sławy Serafińskiej Jan Matejko. Wspomnienia rodzinne. Wy-

boru i opracowania dokonały nauczycielki tej szkoły Agata 

Kufta-Pletty i Alicja Bieniasz- Wójtowicz.

5 września. Na początku września 1943 r. nastąpiła osta-

teczna likwidacja bocheńskiego getta. Pracownicy Muzeum 

zapalili znicz na skwerze przy ul. Niecałej pod pomnikiem 

upamiętniającym ofiary Holokautu, a następnie w sali Portre-

towej Muzeum, kustosz Iwona Zawidzka wygłosiła wykład 

Trasa Pamięci – w 70. rocznicę eksterminacji Żydów z bo-

cheńskiego getta. Po wykładzie odbył się koncert zespołu Di 

Galitzyaner Klezmorim z Krakowa.

12 września Ireneusz Poniński wygłosił wykład Ciekawe 

sceny z żywota św. Stanisława Biskupa Męczennika w farze 

bocheńskiej. Dnia 8 września 1253 r, kilka miesięcy po lo-

kacji miasta, biskup krakowski Stanisław ze Szczepanowa, 

został wyniesiony na ołtarze. W kanonizację św. Stanisława 

bardzo angażowała się książęca para, książę Bolesław i jego 

małżonka Kinga. (…) Kult św. Stanisława rozwinął się szyb-

ko w górniczej Bochni, gdzie za patrona przyjęli go urzędni-

cy żupni (salinarni). Nie bez powodu jego imieniem nazwano 

kaplic na zamku żupnym. W kościele parafialnym zaś istniała 

altaria, której dziełem są stalle południowe z cyklem obrazów 

na zapleckach ukazujące żywot Świętego. Świadectwem kultu 

w wiekach późniejszych są rzeźby i malowidła we wnętrzu tej 

świątyni. W XVIII wieku zbudowano przy ul. Sądeckiej kaplicę 

pod jego wezwaniem. Postać Świętego jawi się nam jeszcze 

bliżej z perspektywy legend opisujących jego związki z podbo-

cheńską Brzeźnicą (…) - czytamy na rewersie zaproszenia.

Muzealia 2013

25 -26 maja doroczne muzealia odbywały się

pod tytułem Chińskie żywioły.

Warsztaty estampażu prowadzili warszawscy artyści pla-

stycy Stanisław Tworzydło i Anna Włodarczyk. Krakowska 

aktorka Martyna Krzysztofik czytała baśnie chińskie, a Stani-

sław Tworzydło wygłosił wykład To były inne Chiny, wzbo-

gacony prezentacją multimedialną. Otwarto wystawę Papier, 

tusz, laka, jedwab, glina – pięć żywiołów sztuki chińskiej, na 

które zaprezentowano prace malarskie i ceramiczne Stanisława 

Tworzydły oraz jego dary dla bocheńskiego muzeum (obrazy 

różnych mistrzów chińskiego malarstwa, ceramikę, estampaż 

i wycinanki ludowe). Potem pani Anna Włodarczyk zaprosi-

ła na czarkę chinskiej herbaty, snując przy tym ciekawą opo-

wieść o herbacie, odpowiednich filiżankach i czarkach, a także 

o tradycji i ceremonii picia herbaty w Chinach. 26 mają mu-

zealia rozpoczęły się wykładem Stanisława Tworzydło Moje 

kontakty z Kościołem Katolickim w Chinach. Zaproszona była 

S. Franciszka Wang studiująca obecnie w Krakowie (Chin-

ka – siostra ze Zgromadzenia Ducha Świętego Pocieszyciela 

w dieceji Handan), która dała piękne świadectwo wiary. Moż-

na było uczestniczyć w warsztatach chińskiej kaligrafii. Tego 

dnia nauczycielki Gimnazjum nr 1 w Bochni Krystyn Pacuła 

i Anna Staniszewska, mówiły o Bocheńskim Klubie Pickwi-

ka w Chinach, a o podróży do Chin opowiadał Jakub Florek 

uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni, laureat kon-

kursu wiedzy o Chinach zorganizowanego przez Instytut Kon-

fucjusza. Andrzej Pacuła wygłosił ciekawy wykład Chińskie 

czyli poszukiwane i dobre towary z Chin w PRL-u. Pracowni-

cy naukowi Instytutu Konfucjusza w Krakowie Sun Zhongli 

przedstawił temat Polak, Chińczyk – dwa bratanki? O podo-

bieństwach przysłów polsko- chińskich, a Natalia Ożegalska- 

Łukasik wygłosiła wykład Barbarzyńca w Państwie Środka. 

Zasady grzeczności, chiński savoir -vivre. Dr Joanna Wardęga 

mówiła o przemianach społeczeństwa chińskiego.

Dni Bochni w 760 rocznicę założenia Miasta były okazją 

do zorganizowania dwudniowej sesji naukowej w dniach 12-

13 czerwca b. r. na temat: Miasto – modele i czynniki rozwo-

ju. Program dwudniowej sesji wyglądał następująco : dr hab. 

Krzysztof Polek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), 

Rozwój urbanizacji w Europie we wczesnym średniowie-

czu, mgr Marta Bartuś (Muzeum Regionalne w Bieczu) 

Biecz – miasto średniowieczne, mgr Andrzej Urbański 

(Muzeum Zamojskie), Zamość – idealne miasto renesansu, 

dr Adam Wójcik (Muzeum Historyczne m. Tarnobrzega) 

Nowy Wiśnicz – modelowe miasto Lubomirskich z wczes-

nej doby baroku, dyskusja. Następnego dnia: mgr Przemy-

sław Jędrzejewski (doktorant w Katedrze Historii Nowo-

żytnej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Miasta 

i miasteczka woj. krakowskiego w okresie oświecenia. 

Pracownicy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku 

mgr Katarzyna i Marcin Krowiakowie, Galicyjski Rynek 

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - „nowoczes-

na” kontynuacja przeszłości, dr Iwona Kawalla (Kraków), 

Wielki Kraków (1910 – 1915) – model miasta idealnego? 

18.00 mgr Jan Flasza (Muzeum w Bochni), Bochnia – dziś 

miasto nie tylko górnicze. Uwagi na marginesie kształto-

wania się nowych czynników miastotwórczych w starych 

ośrodkach miejskich . 18.30 Dyskusja

Z Bochni w świat, ze świata do Bochni

23 czerwca w cyklu „Z Bochni w świat, ze świata do Boch-

ni” wystąpiła red. Aleksandra Mączka, pochodząca z Bochni, 

dziennikarka telewizyjna, autorka znakomitych filmów do-

kumentalnych, absolwentka UJ (psychologia) i Uniwersytetu 

Warszawskiego (dziennikarstwo). Była związana z Ośrodkiem 

Telewizji w Krakowie od jego powstania, jako prezenterka te-

lewizyjna. Prowadziła wiele programów, w tym własne cykle 

telewizyjne m.in. „Cztery kąty”, „Dach nad głową”, „Piękno 

ocalone”. W swoim dorobku ma liczne filmy dokumentalne 

np. „Na wiśnickim zamku”, „Byłem andrusem”, „Banici”, 

„Ojcowie nie umarli”, „Więzień z Komańczy”, „Od Lwowa 

po Góry Skaliste”, „Za chlebem i złotem”, „Parking”, „Mieć 
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pałac”, „Pasje Stanleja Cuby” i inne. Jest członkiem Społecz-

nego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. 

Podczas spotkania Aleksandra Mączka ciepło i serdecznie 

mówiła o latach dzieciństwa i młodości spędzonych w Bochni, 

a także o swoich studiach i pracy ilustrując tę część swojej 

wypowiedzi prezentacją fragmentów filmów. Na zakończenie 

odczytała swój wiersz , który poniżej przedstawiamy

 „Przemijanie”

Na ulicach mojego miasta

Wiele ścieżek wydeptanych przez tych

co byli, ale minęli.

Na klamkach jeszcze ślady dłoni

tak ciepłych i drogich

chroniących kiedyś jak mury obronne,

a na niebie nad Rynkiem

fruwaja marzenia

jedne cieżkie od spełnienia

inne lekkie i jasne – marzone na próżno.

Na ulicach mojego miasta

ciągle jeszcze twarze i oczy

kogoś, kogo od dziecka...

Jeszcze wiele klamek otwiera 

znajome drzwi.

A marzenia? Koniecznie !

Przy Kazimierzu lub Plantach

gdy kwiną kasztany...

Tylko szybko, bo samochód...

Tylko szybko, bo goni już czas.

Na ulicach mojego miasta

moje ślady coraz bledsze

jak muśnięcie pędzla bez barwy.

Koncert górniczy

23 lipca w przeddzień święta patronki górników solnych 

odbył się koncert z cyklu „Musica Antiqua in Vigiliae Sanctae 

Cunegundis” Na klawesynie grała Paulina Tkaczyk. W pro-

gramie wykonano utwory Jana Sebastiana Bacha i XVIII-

wiecznych kompozytorów francuskich. Koncert poprzedziła 

opowieść Jana Flaszy O księżnej Kindze, księciu Bolesławie, 

początkach Bochni i pamięci.

STOWARZYSZENIE BOCHNIAKÓW
I MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BOCHEŃSKIEJ
Nowe wydawnictwo Stowarzyszenia

27 czerwca Stowarzyszenie Bochniaków wydało książkę 

Janiny Kęsek p.t. „Bochnia i okręg bocheński w latach 1863-

1864. W 150 lecie Powstania Styczniowego”. Monografia 

ta pokazująca udział mieszkańców ówczesnego obwodu bo-

cheńskiego rozciągającego się od krakowskiego Podgórza, aż 

po Dunajec i od Dobczyc i Gdowa, aż po Wisłę ma charakter 

pionierski, bowiem do tej pory nikt nie zajmował się w takim 

zakresie tą tematyką, a monografia Bochni poświęca tej spra-

wie zaledwie kilka zdań. Zebrany na  285 stronach materiał 

historyczny jest imponujący: ponad 200 not biograficznych 

ludzi pochodzących z tego regionu czynnie zaangażowanych 

w sprawę powstania. Wielu wstępowało do oddziałów po-

wstańczych Kurowskiego, Langiewicza, Borelowskiego-Le-

lewela i walczyło z bronią w ręku. Inni uczestniczyli w trans-

porcie i przekazaniu przez kordon na Wiśle broni, amunicji, 

lekarstw, opatrunków dla powstańców, w przyjmowaniu na 

tym terenie rannych i ściganych przez zaborców powstańców, 

w uwolnieniu z więzienia przy ulicy Szewskiej aresztowa-

nych powstańców czy organizowaniu dalszego ich przerzutu 

do innych obwodów. Trzeba pamiętać, że austriacki zaborca, 

który w pierwszych miesiącach powstania dystansował się od 

stosowania represji, z biegiem czasu, wobec braku deklaro-

wanej pomocy powstańcom przez Francję i Anglię wprowa-

dził stan oblężenia Galicji (stan wojenny) i represje za soli-

daryzowanie się z powstańcami. (zob. wywiad z Autorką 

książki str 24). Wydawnictwo zostało dofinansowane przez 

Burmistrza Bochni, Starostę Powiatowego w Bochni., Wój-

ta Gminy Drwinia. Hojnej pomocy udzielił Stalprodukt S.A. 

w Bochni i prywatni sponsorzy. Książkę można nabyć w bo-

cheńskich księgarniach i w Domu Bochniaków.(E.Mroczek) 

Spotkanie autorskie Janiny Kęsek w Bochni i Wieliczce

27 czerwca odbyło się w Domu Bochniaków spotka-

nie autorskie z Janiną Kęsek autorką książki p.t. „Bochnia 

i okręg bocheński w latach 1863-1864. W 150 lecie Po-

wstania Styczniowego”. W spotkaniu wzięło udział ponad 

100 osób. Licznie przybyli goście z Zakopanego, Krakowa, 

Wieliczki, Wiśnicza, z zaprzyjaźnionych z naszym Stowa-

rzyszeniem organizacji społecznych z Małopolski. Obecny 

był 102-letni Henryk Kozubski, artysta malarz, zwany „Wie-

lickim Chagallem, pamiętający weteranów z lat 1863-1864 

mieszkających w Bieczu i Wieliczce. Po wykładzie serdecz-

nie przemówił burmistrz Bochni Stefan Kolawiński, któ-

ry pogratulował Autorce wydanie tak ważnej i pionierskiej 

książki, pokazującej po raz pierwszy udział mieszkańców 

regionu bocheńskiego w tym wielkim zrywie narodowym na 

terenie zaboru rosyjskiego. Życzenia i podziękowanie nade-

słał dyrektor Muzeum Niepodległości dr Tadeusz Skoczek. 

28 sierpnia w sali narad Urzędu Miejskiego w Wielicz-

ce odbyło się z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Wie-

liczki spotkanie autorskie z Janiną Kęsek.(E.Mroczek)

Spływ kajakowy Rabą

Z inicjatywy Wójta Gminy Bochni i PTTK w Bochni i An-

drzeja Możdżenia prezesa Oddziału Wrocławskiego Stowarzy-

szenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej odbył się 

w połowie sierpnia, przy pięknej pogodzie Spływ kajakowy 

p.t. „Rzeka Raba świadkiem historii. Pamięci powstańców 

1863-1864 roku”, w którym udział wzięło kilkadziesiąt osób. 

Po spływie odbyło się w Chełmie spotkanie z Janiną Kęsek 

autorką książki „Bochnia i okręg bocheński w latach 1863-

1864. W 150 lecie Powstania Styczniowego”. 

Cenny dar od dr Andrzeja Dąbrowy z USA

Pan dr inż. Andrzej Dąbrowa z Los Angeles (USA) przeka-

zał do zbiorów Stowarzyszenia bezcenną dokumentację w po-

staci map lotniczych z wykresem i precyzyjnym opisem sześciu 

lotów bojowych, jakie wykonał jego ojciec, urodzony w Boch-

ni w 1902 r. płk obs. Adam A. Dąbrowa dowódca dywizjonu 

bombowego 301 Ziemi Pomorskiej im. Obrońców Warszawy 

do Cologne, Duisburgu, Bremy, Mainz, Saarbrucken i Frank-

furtu nad Menem. Następnie przekazał z archiwów Minister-

stwa Obrony Wielkiej Brytanii pełną dokumentację wojskową 
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pilota bombowego Antoniego Kosturkiewicza z Bochni, w tym 

zarządzenie Naczelnego Wodza gen. Sikorskiego o nadaniu mu 

Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari 30.10.1941 r., 

z Polskiego Instytutu i Muzeum Sikorskiego w Londynie doku-

mentację dot. pochodzących z Chodenic Jerzego Stachowicza, 

Jakuba Stachowicza, Tadeusza Stachowicza, Edwarda Stacho-

wicza, Antoniego Stachowicza i Stanisława Przybyłowicza.

Wspomnienia z Dołuszyc

Pan Woytek Kopacz ze Środy Śląskiej przekazał do zbio-

rów Stowarzyszenia wspomnienia swojego ojca Władysława 

Kopacza p.t. „Moja młodość 1921-1938. Wieś Dołuszyce i jej 

okolice”. Są to obszerne prawie stu stronicowe niezwykle inte-

resujące wspomnienia nie tylko z Dołuszyc, ale także w fascy-

nujący sposób pokazane wydarzenia z Bochni. Niedługo poka-

żemy fragmenty tych pamiętników na łamach kwartalnika. 

Wystawa prac Niewidomych i Niedowidzących

10 września otwarta została w Domu Bochniaków pokonkurso-

wa wystawa prac malarskich i kostiumowych powstałych podczas 

„Warsztatów arteterapii” zorganizowanych przez Koło Powiatowe 

Polskiego Związku Niewidomych w Bochni w ramach obchodów 

760-lecia lokacji miasta Bochni. Wśród prac znalazły się stroje 

księcia Bolesława Wstydliwego i jego małżonki Kingi. (D.Korta)

Msza Święta za Powstańców Styczniowych

22 września w kościele p.w. św. Pawła Apostoła odbyła 

się msza święta za poległych powstańców Styczniowych ce-

lebrowana przez ks. Proboszcza prałata Jana Nowakowskiego, 

zamówiona przez Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników 

Ziemi Bocheńskiej. Nekrolog wydrukowała nieodpłatnie p. 

Roma Stus za co serdecznie Jej dziękujemy

Rocznica Polskiego Państwa Podziemnego

26 września w przeddzień 74 rocznicy powstania Polskiego 

Państwa Podziemnego Gimnazjum nr 3 św. Kingi wystawiło 

w Oratorium św. Kingi w Bochni wzruszający spektakl słowno-

muzyczny poświęcony „Żołnierzom Wyklętym” pochodzącym 

z Bochni i Ziemi Bocheńskiej. Stowarzyszenie przekazało materia-

ły historyczne do tego spektaklu. Szerzej o obchodach tej rocznicy 

napiszemy w następnym numerze „Wiadomości Bocheńskich”.

Prof. Daniel Duda 

Honorowym Obywatelem Gminy Łęczyce

16 czerwca członkowie Oddziału Gdyńskiego Stowarzy-

szenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej uczest-

niczyli w obchodach 40 lecia powstania gminy Łęczyce w po-

wiecie wejherowskim. W czasie obchodów prof. dr hab. Kapi-

tan Żeglugi Wielkiej Daniel Duda otrzymał tytuł Honorowego 

Obywatela Gminy, statuetkę i fotel - rękodzieło miejscowego 

kaszubskiego artystę ludowego. Warto nadmienić, że prof. 

Daniel Duda jest Honorowym Ambasadorem Królewsko-Gór-

niczego Miasta Bochni i Honorowym Obywatelem Pucka. 

Wycieczka Towarzystwa Miłośników Wiśnicza do Krakowa

25 maja 2013 r. - sekcja turystyczna TMW zorganizowała 

wycieczkę do Opactwa Cystersów w Mogile, Muzeum Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego w Collegium Majus gdzie obejrzelismy 

wystawę „Rzecz o roku 1863 – Uniwersytet Jagielloński wobec 

powstania styczniowego“ oraz Muzeum Lotnictwa. (J.Korta) 

Nekrologi

27 maja b.r. zmarła w Krakowie mgr Krystyna Jar-

czewska, wyróżniona Herkulesem Wiśnickim w 1997 

r., ceniony nauczyciel Liceum Plastycznego w Nowym 

Wiśniczu,oddana młodzieży a także ludziom potrzebującym 

wsparcia, opieki, cierpiacym i chorym. Kochała zwierzęta. 

Pogrzeb odbył się 6.06. na cmentarzu w jej rodzinnej miej-

scowości Górce k/Jarocina w poznańskiem. 

31 sierpnia zmarł ks. prof.dr hab. Jan Łach wybitny bi-

blista, wieloletni rektor i profesor Akademii Teologii Kato-

lickiej w Warszawie i Uniwersytetu im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie, główny inicjator i organizator 

przekształcenia ATK w Uniwersytet, członek honorowy 

Stowarzyszenia Biblistów Polskich i członek honorowy 

Stowarzyszenia Bochniaków, wieloletni aktywny działacz 

Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bochniaków. 

18 .września zmarł lek. med. Wiesław Tlałka członek za-

rządu Oddziału Bocheńskiego Stowarzyszenia Bochniaków 

i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, autor artykułów w kwar-

talniku społeczno-kulturalnym „Wiadomości Bocheńskich”. 

 

 Cześć Ich Pamięci

 Zarząd Główny i Oddziały Stowarzyszenia 

 w Warszawie, Gdyni, Katowicach, Wrocławiu, 

 Krakowie, Nowym Wiśniczu i Bochni.

Turniej Brydża Sportowego na Zamku Lubomirskich

29 - 30 czerwca w Sali Rycerskiej Zamku Kmitów i Lu-

bomirskich w Wiśniczu rozegrany został IX Turniej Brydża 

Sportowego zorganizowany przez Towarzystwo Miłośników 

Wiśnicza. Przybyli brydżyści niemal z całej Polski. Drużyna 

TMW wystąpiła w składzie: Aleksandra i Waldemar Krakow-

scy, Józef Korta i Eugeniusz Cieśla.

W pierwszym dniu zawodów uczestniczyło 20 par. Zwycię-

żyła para - Halina i Czesław Samborek z Krakowa, 2 miejsce: 

Renata Wajdowicz i Andrzej Hycnar ze SKOBUD -u Tarno-

brzeg, 3 miejsce: Franciszek Miska – Singleton Kraków i Wło-

dzimierz Wierzbicki - Maraton Kraków. Wiśnicka para Alek-

sandra i Waldemar Krakowscy zajęła wysokie 6 miejsce.

W godzinach popołudniowych rozegrany został Turniej 

Teamów. Zwyciężyła drużyna Podbeskidzie w składzie : Le-

szek Jaworski, Tomasz Kadłubicki, Katarzyna Parcia i Krzysz-
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tof Szymula. Drugie miejsce drużyna - Kryska Tarnobrzeg 

a 3 miejsce: Team 4 Rzeszów.

Drugiego dnia zawodów, w Turnieju głównym uczest-

niczyło 36 par a zwyciężyła para: Tadeusz Urbanek - Adam 

Stono z Domu Kultury w Dębicy, 2 miejsce: Janusz Natorski 

SAME ASY i Władysław Kaczor z Drogowiec Kraków a 3 

miejsce: Hubert Urban ALERT Suchedniów i Andrzej Lućko 

SZBS Kielce. W tym Turnieju startowały trzy pary z powiatu 

bocheńskiego: Jan Paluch i Andrzej Ołdakowski, Aleksandra 

i Waldemar Krakowski oraz Wioletta i Leszek Matusik zajmu-

jąc miejsce 15.

Zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody rzeczowe, oraz licz-

ne gratulacje i zaproszenia na X Jubileuszowy Turniej Brydża 

Sportowego Par, który odbędzie się w roku przyszłym. Zawody 

bardzo sprawnie przeprowadził i sędziował – sędzia Polskiego 

Związku Brydża Sportowego - p. Marek Rusek. (J.Korta)

Turniej brydżowo-szachowy w Wieliczce

Z okazji Dni św. Kingi 20 lipca w Wieliczce w Magistracie 

rozegrano XI mecz szachowo-brydżowy Wieliczka-Bochnia po-

między reprezentacjami Klubu Miłośników Wieliczki i Stowa-

rzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. W bo-

cheńskiej drużynie szachowej wystąpili: Edward Dorociński, 

Justyna Krcil, Bogdan Kosturkiewicz, Jacek Tyrka, Krzysztof  

Sosiński, Marcin Tyrka i Piotr Widła. Drużynę wielicką sta-

nowili: Michalina Dębowska, Jan Krzysztof Duda, Jan Paweł 

Gawor,  Krzysztof Kuta, Marcelina Tracz, Mateusz Zając. Sę-

dziował Mateusz Zając. W dwóch partiach zwyciężyła drużyna 

Wieliczki: 1:5 i 2:4. W turnieju brydża sportowego 1 miejsce 

zajęli: Jan Paluch – Andrzej Ołdakowski z Bochni 98 pkt,  II:  

Tadeusz Kubik – Wacław Śliwa z Wieliczki 92 pkt,  Jakub Kła-

pa – Marek Sewiołło z Wieliczki 92 pkt,  III: Elżbieta Prochwicz 

– Krzysztof Prochwicz z Niepołomic 89 pkt, IV: Elżbieta Urba-

niec – Józef Jochymek z Wieliczki 85 pkt,  V: Halina Samborek 

– Adam Nowakowski z Wieliczki 82 pkt,  VI: Bronisław Mucha 

– Wacław Wyżga z Bochni 79 pkt, VII: Barbara Janisz – Tade-

usz Janisz z Niepołomic 55 pkt. W meczu drużynowym  kolejne 

miejsca otrzymali: I: Wieliczka 1, II: Bochnia,  III: Wieliczka 2, 

IV: Niepołomice. Sędziował Wacław Wyżga. Ostatecznie turniej 

szachowo-brydżowy wygrała Wieliczka przed Bochnią i przeję-

ła solny pierścień św. Kingi dłuta Władysława Janowskiego. Za 

rok rozegrany zostanie kolejny turniej. (J.Paluch)

Spotkanie u przyjaciół z Zarzecza

24 września Oddział Bocheński Stowarzyszenia zorgani-

zował wycieczkę do Pszczyny i Chybia, połączoną ze spot-

kaniem z Towarzystwem Miłośników Zarzecza, zaprzyjaź-

nioną organizacją, która dwukrotnie gościła już  w Bochni 

i w “Domu Bochniaków”. W ponad 30 osobowej grupie zna-

leźli się przedstawiciele Oddziału Bocheńskiego, Krakow-

skiego i Katowickiego oraz Towarzystwa Miłośników Wiś-

nicza.  Wycieczkę naszą prowadził pilot PTTK z Bochni. Po 

drodze zwiedziliśmy zamek w Pszczynie (wystawa biżuterii 

księżnej Daisy czynna jest do końca listopada b.r.), tamtej-

szy skansen budownictwa drewnianego i hodowlę żubrów.  

     W Chybiu chwilę spędziliśmy nad zaporą na Wiśle w Go-

czałkowicach. Pod wodami Wisły zatopiona jest słynna i znana 

od XIII wieku wieś Zarzecze. Dokładnie 60 lat temu zapadła 

decyzja o zatopieniu tej pięknej krainy Zarzecza, o której śląski 

pisarz Ludwik Kobiela, pochodzący z Zarzecza, napisał przed 

wojną powieść “Żabi kraj”, sławiącą przyrodę i polskość tych 

terenów.

Po serdecznym spotkaniu z prezesem Towarzystwa Miłoś-

ników Zarzecza panią Herminą Przemyk i działaczami tego 

środowiska dowiedzieliśmy się o przeszłości tej pięknej miej-

scowości żyjącej dzisiaj w sercach pokoleń jej mieszkańców. 

Poznaliśmy historię cudownego obrazu Matki Bożej Gołyskiej 

w zarzeckim Gołyszu i odwiedziliśmy  sanktuarium w Chybiu, 

w którym dzisiaj ten obraz się znajduje, a szczegółowych wy-

jaśnień udzielał nam proboszcz parafii w Chybiu.

W czasie spotkania obu towarzystw obecna była pani Wójt 

Gminy Chybie Elżbieta Dubiańska-Przemyk.  Z wdzięcznością 

przyjęliśmy od Towarzystwa i władz samorządowych pięknie 

wydaną w 2009 r. ponad 700. stronicową monografię Chybia au-

torstwa Wojciecha Kiełkowskiego p.t. ”Chybie. Dzieje gminy od 

czasów najdawniejszych do współczesności”, wydawnictwa To-

warzystwa i jakże nam bliską “Gazetę Zarzecką”.  Na ręce pani 

Herminy przekazaliśmy wykutą w soli lampkę górniczą i ko-

lorowy album przedstawiający dzieje i piękno Bazyliki Mniej-

szej św. Mikołaja w Bochni. Oglądaliśmy także wystawę, którą 

z okazji naszej wizyty przygotowali członkowie  zarzeckiego To-

warzystwa. Po obiedzie  zaśpiewaliśmy wspólnie kilka piosenek 

turystycznych. Piosenką pożegnalną Roberta Burnsa “Ogniska 

już dogasa blask” i zbiorową fotografią  zakończyliśmy sympa-

tyczne spotkanie i powróciliśmy do Bochni ok. 20.00. (D.Korta)

Odsłonięcie pomnika powstańców styczniowych w Bochni

W 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego Stowa-

rzyszenie ufundowało pomnik w hołdzie powstańcom 1863-64 

wykonany wg projektu pana Lubosza Karwata. Płytę grani-

tową na pomnik dał bezinteresownie pan Krzysztof Moneta, 

a litery na płycie wyrył także bezinteresownie pan Sławomir 

Hajdecki, za co serdecznie dziękujemy. Pomnik zbudowany 

został na cmentarzu św. Rozalii przy głównej alei pomiędzy 

Pomnikiem Ponarskim i Pomnikiem poświęconym żołnie-

rzom Września 1939 r. Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia 

pomnika odbyła się w dniu 11 pażdziernika b.r. Na zaprosze-

nie Starosty Bocheńskiego, Burmistrza Bochni i prezesa Sto-

warzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej  

przybyły liczne delegacje i poczty sztandarowe bocheńskich 

urzędów, instytucji, szkół i stowarzyszeń na czele z delegacją 

Oddziału Bocheńskiego Światowego Związku Żołnierzy AK. 

Przy pomniku wartę honorową zaciągnęli górnicy z bocheńskiej 

kopalni soli i zespół rekonstrukcji historycznej pod kierowni-

ctwem pana Krzysztofa Kasprzyka “Najemnicy Bocheńscy” 

ubrani w stroje powstańców 1863-1864.  Uroczystość rozpoczę-

ła się sygnałami powstańczymi wykonanymi na rogach przez 

myśliwych z Kół Łowieckich z Damienic i Niepołomic. Po 

przemówieniach pana Starosty i wiceburmistrza Bochni symbo-

licznego odsłonięcia pomnika dokonali: Starosta Bocheński Ja-

cek Pająk, wiceburmistrz Bochni Robert Cerazy, Cecylia Dźwi-

gaj w imieniu bocheńskich kombatantów i prezes Stowarzy-

szenia Bochniaków Stanisław Kobiela. Poświęcenia pomnika 

dokonał ks. prałat Jan Nowakowski proboszcz parafii p.w. Pa-

wła Apostoła, który następnie pięknie przemówił do zebranych. 

Po poświęceniu pomnika uroczystą fanfarę na rogach odegrali 

ubrani w galowe mundury myśliwi.  Następnie odbył się apel 

poległych, poświęcony pamięci powstańców, którzy z Bochni 

i Ziemi Bocheńskiej przeszli przez kordon na Wiśle i ruszyli 
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do oddziałów powstańczych w bój z carskim zaborcą. Opraco-

wany on został przez Stowarzyszenie i po raz pierwszy od 150 

lat wykonany ku ich czci. Mocnym, zdecydowanym głosem czytał 

apel poległych ubrany w mundur powstańca 1863 r. pan Tomasz 

Żurawski, a chór młodzieży z ZS nr 1 w Bochni im. Stanisława 

Staszica odpowiadał “Polegli na polu chwały!”, albo “Cześć Ich 

Pamięci!”. Warkot werbli kończył każdą strofę.  Młodzież z ZS nr 1 

zaśpiewała dwie powstańcze pieśni” Hej strzelcy wraz” i “W krwa-

wym polu srebrne ptaszę”. Wieńce złożyły delegacje z kilkunastu 

bocheńskich urzędów, instytucji, szkół i stowarzyszeń, a także dele-

gacje z Muzeum Pamiątek po Janie Matejce z Koryznówki w Wiś-

niczu i z Klubu Przyjaciół Wieliczki. O godzinie 14.00 w “Domu 

Bochniaków” młodzież z ZS nr 1 w Bochni pod kierunkiem prof. 

Marcina Kwiatka wykonała spektakl słowno-muzyczny a pan dr 

hab. Andrzej Zięba wygłosił wykład p.t. “Powstanie Styczniowe 

– refleksje nierocznicowe”, po czym rozpoczęła się  interesująca 

dyskusja.

Ucieczka z piekła

W poprzednim numerze pisaliśmy o wizycie członków Sto-

warzyszenia Auschwitz-Memento” i Zespołu “Forteca” w “Domu 

Bochniaków” 1 i 2 maja 2013 r. w związku z rekonstrukcją przez 

kilku ochotników z tego zespołu ucieczki Witolda Pileckiego, 

Jana Redzeja i Edwarda Ciesielskiego z KL Auschwitz do Bochni 

i Wiśnicza w Wielki Poniedziałek 1943 r. Pisaliśmy o nagrywaniu 

filmu dokumentalnego na ten temat. 13 października o godzinie 

16 przed tablicą poświęconą rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu 

na frontonie “Domu Bochniaków” zaciągnięta została wojskowa 

warta honorowa. Wiązanki kwiatów złożyli: syn i córka Rotmi-

strza pan Andrzej Pilecki i pani Zofia Pilecka-Optułowicz, Staro-

sta Bocheński Jacek Pająk, Burmistrz Bochni Stefan Kolawiński, 

Ewelina Mroczek i Stanisław Kobiela ze Stowarzyszenia Boch-

niaków, delegacje rodzin, które udzielały pomocy uciekinierom 

w 1943 roku oraz syn łączniczki z ZWZ, która współpracowała 

z W. Pileckim. O godzinie 16.20 w Hali Widowiskowo-Sportowej 

im. Władysława Stawiarskiego odbyła się konferencja prasowa 

z udziałem reżysera filmu, działaczy Stowarzyszenia Auschwitz-

Memento i Zespołu “Forteca”, bocheńskich władz samorządo-

wych powiatowych i miejskich i Stowarzyszenia Bochniaków, 

a następnie wyświetlony został film w reż. Dariusza Walusiaka, 

który opowiedział o ucieczce rotm. Pileckiego i dwóch jego ko-

legów z KL Auschwitz  do Bochni i Wiśnicza i o rekonstrukcji 

tej ucieczki w wykonaniu członków zespołu “Forteca” dokładnie 

w 70. rocznicę tej ucieczki. Młodzi ludzie idąc szlakiem tej uciecz-

ki pokonali 180. km trasę w zbliżonych do realiów warunkach. 

W filmie dzielą się swoimi wrażeniami i wewnętrzną przemianą.

Na premierę przybył tłum uczestników, jakkolwiek film opowiada 

zaledwie o epizodzie w życiu Rotmistrza. W premierze uczestni-

czyli m.in.: konsul Republiki Francuskiej pan Thierry Guichoux, 

poseł na Sejm RP VII kadencji prof. Włodzimierz Bernacki, wi-

cedyrektor Muzeum Historii Polski, przedstawiciele Instytutu Pa-

mięci Narodowej, delegacja Wojska Polskiego, poczty sztandarowe 

szkół noszących imię Witolda Pileckiego. Uczestniczyli członko-

wie Zespołu Rekonstrukcji Historycznej “Najemnicy Bocheńscy”.  

Po filmie odbył się rockowy koncert Zespołu “Forteca”.

Na pamiątkę “aresztowania” obrazów Jana Matejki

18 października odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy na ścia-

nie Zakładu Karnego w Wiśniczu, która upamiętnia haniebny akt 

hitlerowskiej grabieży obrazów Jana Matejki “Rejtan”, Unia Lu-

belska” i “Batory pod Pskowem”  i przywiezienie ich w 1944 r. 

do niemieckiego wówczas więzienia w Wiśniczu. Obrazy te wy-

wieziono z początkiem września 1939 r. z Warszawy. Zagrabione 

zostały przez Niemców w Ołyce na Wołyniu i przechowywane 

były we Lwowie. W połowie 1944 roku w czasie ewakuacji mia-

sta Niemcy przywieźli je w skrzyniach do Wiśnicza i tutaj złożyli 

w pomieszczeniach wiśnickiego więzienia. Po kilku lub kilku-

nastu tygodniach wyjechały one pod eskortą dalej na zachód do 

miejscowości Hein (obecnie Przesieka) na Dolnym Śląsku i tam 

po wojnie odnalazł je Stanisław Lorenz. Ta podróż “uwięzionych 

obrazów” i ich zamknięcie za murami wiśnickiego więzienia ma 

wymiar niezwykły. W Wiśniczu bywał przecież i malował Jan 

Matejko i mieszkał w Koryznówce niedaleko tego więzienia.  Po 

odsłonięciu tablicy i okolicznościowych wystąpieniach uczestnicy 

uroczystości zwiedzili teren zakładu karnego i Muzeum Pamiątek 

po Janie Matejce “Koryznówka”, a następnie na zamku w sali ba-

stionu północnego odbyła się konferencja naukowa, w czasie której 

wykładowcy przedstawili okupacyjne i powojenne losy obrazów 

Jana Matejki. W 1998 r. na łamach “Wiadomości Wiśnickich” pisał 

o tym odkryciu pan Marian Drożdż, a w nr 1/1998 “Wiadomości 

Bocheńskich” pani Maria Serafińska-Domańska opublikowała ar-

tykuł p.t. “Uwięzione obrazy”  (S. Domański)

Koleżeńskie zjazdy absolwentów Liceum w Bochni

Co roku w maju i czerwcu odbywają się zjazdy roczników 

maturzystów z lat ubiegłych. W maju b.r. obył się zjazd roczni-

ka 1953 a 1 czerwca b.r. zjazd rocznika 1963.
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WB nr 3 (98)

Koncert młodzieży ZS nr 1 w Domu Bochniaków - 11.10.2013Złożenie kwiatów pod pomnikiem powstańców 1863-1864 w Bochni

Spotkanie u przyjaciół z ZarzeczaSpotkanie u przyjaciół z Zarzecza
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Zjazd absolwentów I LO w Bochni z okazji 50-lecia matury.

Zjazd absolwentów I LO w Bochni z okazji 60-lecia matury.


