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Tragiczne żniwo
 Skutki powstania styczniowego były tragiczne: ponad 20 

000 zabitych i rannych, 6 295 ujętych z bronią w ręku, 670 po-
wstańców powieszonych, 50 000 na Syberii, ponad 10 000 na 
emigracji. Polacy ponieśli straty w kulturze i nauce, skonfiskowa-
no 1660 majątków w Królestwie i 18 000 na ziemiach zabranych. 
Szkołę Główną zastąpiono rosyjskim uniwersytetem. Można by 
jeszcze wymieniać wiele innych ujemnych skutków, jakie przy-
niósł styczniowy zryw niepodległościowy.

Czy jednak skala strat i represji ma być głównym kryterium 
oceny znaczenia powstania? Stefan Kieniewicz największy auto-
rytet i znawca powstania styczniowego, pisał, że ograniczanie się 
do martyrologii nie byłoby rzeczą właściwą. 

Z wszystkich polskich powstań narodowych w latach zabo-
rów zasługuje ono na szczególną uwagę. Było największe, bo 
walki toczyły się na ziemiach Królestwa Polskiego i ziemiach 
zabranych, czyli na terenie Litwy, częściowo Białorusi i Ukrainy. 
Trwało najdłużej, bo pełne 15 miesięcy, nie licząc dwuletniego 
okresu politycznego wrzenia i przygotowań. Uczestniczyło w nim 
prawie 200 000 powstańców w oddziałach leśnych, a wielekroć 
więcej w strukturze tzw. Tajemnego Państwa Polskiego, mające-
go atrybuty nowoczesnego państwa i działającego we wszystkich 
trzech zaborach.

Powstanie styczniowe zyskało najwięcej sojuszników cu-
dzoziemskich, a sprawa pol-
ska nie schodziła ze szpalt 
europejskiej prasy przez 
cztery lata. Imię Polski bu-
dziło powszechną sympatię 
w wolnej Europie, w której 
rozprzestrzeniała się idea 
wolnych narodów.

Powstańcze mity
Niepod leg łośc iowy 

zryw, rozpoczęty 22 stycz-
nia 1863 r., wzbudzał i nadal 
wzbudza silne emocje. Spór 
o powstanie styczniowe 
trwa już 150 lat i te dwa bie-
guny i dwa mity powstańcze 
– jasny i ciemny - są zawsze 
obecne w literaturze i pub-
licystyce. Profesor Andrzej 
A. Zięba podnosi, że struk-
tura mitu polega na stałym 
jego budowaniu i niszczeniu 
i wtedy mit żyje. Mity, które 

Stanisław Kobiela

Czy powstanie styczniowe 

było potrzebne?
wszyscy bez zastrzeżeń akceptują, nie są ciekawe i nie inspirują 
nikogo. 

W 150 rocznicę powstania odbywa się także swoista gra. 
Mówi się, że powstanie styczniowe nie było tylko polskie, że był 
to proces emancypowania się narodowości litewskiej, białoru-
skiej i ukraińskiej, emancypacji społecznej chłopstwa, oświaty, 
kultury, kobiet etc.

Polityka a historia 
Dokonywanie bilansu powstania styczniowego dzisiaj nie 

jest łatwe. Historia to nie jest matematyka. To, co musi nastąpić 
w zadaniu matematycznym jako wynik i logiczna konsekwencja 
reguł matematycznych, nie zawsze musi się pojawić w realiach, 
opartych nawet na najlepiej przygotowanej strategii politycznej 
czy wojskowej. 

Analiza historyczna, dokonana przez pokolenia historyków, 
pozwala na poznanie wielu spraw bliżej i dokładniej, w zależ-
ności od perspektywy, z jakiej na nie patrzymy; czy patrzymy 
sine ira et studio, czy przez pryzmat polityki. Jeśli w tych ana-
lizach dominuje polityka, interesy grup społecznych, „politycz-
ny” strach albo próby budowania rzekomych mostów przyjaźni 
i porozumienia narodów, to postrzeganie faktów historycznych 
będzie zawsze zachwiane i podporządkowane “nadrzędności” 
tych właśnie celów. 
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Pod patronatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego 
Bogdana Zdrojewskiego powstało Centrum Polsko – Rosyjskiego 
Dialogu i Porozumienia. Celem jego jest “rozbijanie stereotypów, 
których źródła wypływają z braku wiedzy historycznej, przeła-
mywanie pretensji i niechęci, a przez to poprawa wzajemnego 
postrzegania Polaków i Rosjan”. Ta ze wszech miar pożyteczna 
inicjatywa może mieć swoisty klimat polityczny, rzutujący na 
obraz historyczny, ale może także ułatwiać dyskusję nad relacja-
mi polsko-rosyjskimi i wydobywać nieznane źródła historyczne 
oraz umożliwiać ich analizę.

W barwach tragicznych oceniano powstanie styczniowe bez-
pośrednio po klęsce w 1864 r. Inaczej widziano je po odzyskaniu 
niepodległości w 1918 r., kiedy uznawano powstanie za jedną 
z bitew na drodze do odzyskania niepodległości. Najlepiej widać 
to w postawie Romana Dmowskiego, który początkowo do po-
wstania odnosił się z sympatią i uznaniem, a w miarę powstawa-
nia z końcem XIX wieku dwóch bloków wojskowych w Europie 
(państw centralnych i entanty) i nadciągania konfliktu wojennego 
uważał, że lepiej trzymać się spraw bieżących, a nie wracać do 
przeszłości. 

Stańczycy
Bezpośrednio po klęsce powstania największym krytycy-

zmem w Galicji odznaczał się nestor polskich konserwatystów 
Paweł Popiel, który nawet żądał wyeliminowania z życia spo-
łecznego Galicji wszystkich byłych powstańców. Dzisiaj wiemy, 
jak silne stosunki łączyły go z margrabią Wielopolskim. Wielu 
przeciwników powstania na terenie Galicji dystansowało się od 
skrajności Pawła Popiela, jak np. Józef Dietl, który nie współ-
pracował z Austriakami i pomagał ludziom powstania, czy prof. 
Napoleon Ignacy Rafał Czerwiakowski prof. historii naturalnej, 
rektor UJ, który bronił młodzież przed samowolą policji, albo dy-
rektor Ogrodu Botanicznego Józef Warszewicki. 

Gorliwą proaustriacką postawą odznaczał się natomiast Ju-
lian Dunajewski, prof. nauk politycznych i statystyki, dziekan 
Wydziału Prawa, który idąc wzorem Popiela, nalegał na władze 
austriackie, aby ostrzej postępowały względem studentów sprzy-
jających środowiskom powstańczym. Zyskał wydatną korzyść 
materialną, bowiem został komisarzem zarządu Uniwersytetu, 
a potem był ministrem Skarbu Austrii (a nie Galicji). Jego brat, 
ks. Albin Dunajewski (uczestnik powstania w jego początkowej 
fazie), także gorliwie służył Austrii. Szybko został biskupem 
krakowskim, księciem z nadania Franciszka Józefa i w końcu 
– w 1890 r. - kardynałem. 

Niektórzy poszli więc za Pawłem Popielem, a wśród nich 
nieliczni byli powstańcy przybrali maski, by uchronić się przed 
biczem Popiela, albo dla karier. Założyli oni (Stanisław Koźmian, 
Ludwik Wodzicki, Józef Szujski, Stanisław hr.Tarnowski i póź-
niejszy ksiądz Walerian Kalinka – „ta mała żmija do wszystkiego 
zdatna”, jak nazywał go Joachim Lelewel) organ prasowy ,,Prze-
gląd Polski”, który eksplodował serią jadowitych pamfletów na 
powstanie i powstańców pt. ,,Teka Stańczyka”. Od tego czasu 
nazywano ich Stańczykami. Ten atak w formie satyry – miał 
ogromną siłę rażenia, bo uderzał brutalnie w przybite klęską, 
traumatycznie doświadczone środowisko byłych powstańców. 
Nazywali oni powstańców wariatami i wołali, że należy wyleczyć 
się z mrzonek i niebezpiecznego pociągu do konspiracji. Tłuma-
czyli, że współczucie dla nich zagraża pertraktacjom z Wiedniem. 
Odbierali byłym powstańcom wiarę w sens walki, szacunek 
i godność. W gorliwości i lojalności wobec Wiednia czepiali się 

wszystkiego, nawet tego, co było nieszkodliwe dla ugody z ce-
sarzem. Była to demobilizacja patriotyzmu. Ich poglądy można 
streścić w jednym zdaniu: ,,jedyną nadzieją jest brak nadziei”. 
I dlatego wywołali wojnę emocji. Węszyli liberum conspiro tam, 
gdzie go nie było. Stanisław Koźmian zastanawiał się, dlacze-
go w tym błędzie, szaleństwie i wariactwie 1863 r. brali udział 
ludzie roztropni1. Ich ideologia samoponiżania się prowadziła 
do walki z symbolami, do represji wobec uczuć, świąt, kultów 
narodowych i obchodów. To swoiste “prześladowanie pamięci” 
zakrawało niejednokrotnie na groteskę. 

Może była to także droga do robienia karier osobistych? Józef 
Szujski za zginanie karku przed austriackim zaborcą szybko do-
stał – nie mając doktoratu - katedrę Historii Polski na UJ, potem 
został dziekanem i rektorem UJ, a hrabia Stanisław Tarnowski 
uzyskał habilitację, a potem Katedrę Literatury Polskiej na UJ. 
Awansując, jednocześnie niszczyli kariery profesorów, którzy 
demonstrowali wierność ideałom powstańczym. Ludwik Kubala 
– nie dostał Katedry Historii Polski, także nie dopuszczono go na 
Uniwersytet Lwowski, Szykany objęły prof. Ludwika Gumplo-
wicza, Tadeusza Wojciechowskiego, Stefana Buszczyńskiego2. 

Taki ciągły atak na wartości patriotyczne i symbolikę narodo-
wą nie chłodził uczuć patriotycznych w Krakowie, ale potęgował 
je zwłaszcza wśród młodzieży akademickiej. Stańczycy zdoby-
wali katedry i posady, ale nie zdobyli rządu dusz. Największą ich 
klęską był brak efektów ekonomicznych autonomii galicyjskiej. 
W miarę nowych kontaktów cesarza z Żydami i Ukraińcami 
stańczycy przestali być mu potrzebni. Okazali się bardzo krótko-
wzroczni. I w końcu zaczęto szydzić z niedawnych szyderców, 
a młodzież krakowska przywracała glorię bohaterom3. 

Stanisław Stomma i jego krytyka powstania
W 1963 r., w setną rocznicę wybuchu powstania stycznio-

wego poseł na peerelowski Sejm, katolicki działacz i publicysta, 
Stanisław Stomma, opublikował na łamach „Tygodnika Po-
wszechnego” zdumiewający artykuł, krytykujący powstanie za-
tytułowany ,,Z kurzem krwi bratniej”. Napisał, że spośród zabor-
ców tylko Rosja w latach 1801-1863 chciała zawrzeć z Polakami 
ugodę, a Polacy (głupi – jak mamy się domyślać z treści tego 
artykułu), z powodu kompleksu antyrosyjskiego te szanse zaprze-
paścili. W artykule tym są tylko hasła, oklepane slogany i trochę 
mglistych i mocno zafałszowanych faktów historycznych. Móg-
łbym więc przejść obok niego zupełnie obojętnie, ale może lepiej 
przyjrzeć się, jak te rosyjskie próby ugody z Polakami wtedy wy-
glądały i czego dotyczyły, bo dzisiaj podnoszą się podobne głosy 
niektórych historyków, publicystów, a nawet polityków z prawej 
i lewej strony politycznej.      

Próby ugody za cara Aleksandra I?
Już w czasie kongresu wiedeńskiego (1815) car Aleksander I, 

podkreślając swoją życzliwość dla Polaków rzucił myśl odbudo-
wy państwa polskiego pod swoim berłem. 27 listopada 1815 r. 
nadał Królestwu Polskiemu konstytucję, której tekst przygotował 
jego druh z dzieciństwa i studiów oraz przyjaciel, książę Adam 
Czartoryski. Była to zmodyfikowana konstytucja Księstwa War-
szawskiego z elementami Konstytucji 3 maja. W owym czasie 
była ona najbardziej liberalna z wszystkich europejskich konsty-
tucji. Na jej podstawie Królestwo Polskie miało być związane 
na stałe z Rosją unią personalną - każdorazowy car rosyjski miał 
być królem polskim. Dawała ona skromne uprawnienia dwuiz-
bowemu sejmowi, prawa obywatelskie ogółowi ludności z wy-
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łączeniem ludności żydowskiej (wolność i nietykalność osobistą, 
wolność wyznania i druku), a językiem urzędowym miał być ję-
zyk polski. Niestety już niedługo stanie się ona przeszkodą w re-
alizacji carskich planów wobec Królestwa Polskiego. 

Stanisław Stomma pisze ogólnikowo: Wprawdzie pod koniec 
panowania Aleksandra I następują zmiany na gorsze, na widow-
ni zjawia się Nowosilcow, ale i tak w Królestwie było lepiej niż 
w pozostałych zaborach. Mocno ograniczona była suwerenność, 
ale był własny aparat administracyjny.

Wywód Stommy, bardzo oszczędny w słowach, fałszuje pełny 
obraz tamtych lat. Polacy liczyli, że namiestnikiem zostanie, cie-
szący się autorytetem, książę Adam Czartoryski. Niestety został 
nim Józef Zajączek, niedawno napoleoński generał, który z od-
ważnego jakobina przeistoczył się teraz w służalczego wykonaw-
cę carskiej woli. Senator Nikołaj Nowosilcow, pełnomocnik cara, 
pojawił się w Królestwie już 13 marca 1813 roku jako członek 
Rady Najwyższej Tymczasowej okupowanego Księstwa Warszaw-
skiego, a nie pod koniec panowania cara. Od 1815 r. do 1830 r. był 
komisarzem carskim przy Radzie Stanu Królestwa Polskiego. Ten 
rusyfikator, polakożerca i przeciwnik autonomii Królestwa został 
kierownikiem tajnej carskiej policji w Królestwie, rozbudował 
siatkę donosicieli, wszędzie węszył spiski i wszczynał śledztwa 
m.in. przeciwko Filomatom i Filaretom. 

Szczęśliwą byłaby Kongresówka pod berłem najzacniejszego, łagodne-
go monarchy - pisał w pamiętnikach Józef Krzesiński - gdyby nie trzech 
łotrów Nowosilcow, Bajkow i Rożniecki, którzy chciwi widoków osobistych, 
paraliżując piękne zmiany nowego rządu zepsuli nam wszystko.

W atmosferze entuzjazmu rozpoczął się pierwszy sejm w 1818 
r., ale zanim skończyły się jego obrady Aleksander I powziął już 
mocny wstręt do tej instytucji, która śmie czegokolwiek się doma-
gać, a nie pokornie prosić. Kiedy car pod wpływem tych licznych 
głosów skłaniał się jeszcze ku przyłączeniu Litwy do Królestwa 
Polskiego4, oficjalny carski historiograf Nikołaj Karamzin odczy-
tał carowi w Carskim Siole memoriał ”Zdanie obywatela rosyj-
skiego”. Było to odważne - jak na Rosjanina – wystąpienie pro-
testujące przeciwko pomysłom jakichkolwiek ustępstw dla rzecz 
Polski, a w szczególności restytucji Litwy do Królestwa. Polacy 
zawsze byli agresorami wobec Rosji – mówił Karamzin – a jeśli 
im Najjaśniejszy Panie oddasz Litwę, to albo zgubisz Rosję, albo 
synów naszych, synów Rosji zmusisz, by raz jeszcze krwią swoją 
zrosili wały Pragi. Karamzin uświadomił Aleksandrowi, że ca-
rowi wszystko wolno, z wyjątkiem ograniczania carskiej władzy 
absolutnej, gdyż nierozdielnoje samodierzawije jest prawem, które 
otrzymał w spadku po swoich przodkach i nie wolno carowi łamać 
paktu pomiędzy carem a Rosją.

Wystąpienie to głęboko pozostało w pamięci cara, tym bar-
dziej, że Aleksander I był człowiekiem chwiejnym, zabobonnym, 
wyrachowanym i postacią o wielu twarzach. Wprawdzie Joachim 
Lelewel w petersburskim “Archiwum Północnym” przedstawił 
krytyczną analizę wystąpienia Karamzina, którą czytał i pochwa-
lił nawet Aleksander I, to jednak wrażenie, jakie wyniósł car ze 
spotkania z Karamzinem, pozostało niezatarte, tym bardziej, że 
i Wielki Książę Konstanty w jednym z listów do cara wspomniał, 
że Polakom zakręciło się w głowie na punkcie nationalité.

Już w 1819 r. złamano w Królestwie zasady konstytucji, ogra-
niczono swobody obywatelskie, powróciła cenzura prewencyjna 
i szaleć zaczęła tajna policja. Rok później dymisję otrzymał libe-
ralny Stanisław Potocki, a to stanowisko ministra wyznań religij-
nych i oświecenia otrzymał z rąk cara Nikołaj Nowosilcow. Od tej 
chwili zasypywał cara doniesieniami o wykrytych – w większości 

fikcyjnych – spiskach, o śledztwach, liczbie aresztowanych, roz-
taczał straszne wizje i redagował anonimy, a car nasiąkał nimi jak 
gąbka. W niedługim czasie car otrzymywał już co tydzień raporty 
Nowosilcowa, które były arcydziełami sprytu, kłamstwa i podło-
ści. Po śmierci cara odkryto w jego pałacu wielką skrzynię wypeł-
nioną tymi dokumentami. 

W czasie obrad sejmowych w 1820 r. grupa Kaliszan pod wodza 
Wincentego Niemojowskiego zgłosiła protest w sprawie łamania 
konstytucji Królestwa poprzez wprowadzenie cenzury, co rozgnie-
wało cara. Okazało się więc, że Polacy inaczej rozumieją konstytu-
cję, a car inaczej i każda wypowiedź krytyczna traktowana jest jak 
obraza cara i sprzeciw wobec jego “boskiej” woli. Pod wpływem 
sugestii Nowosilcowa w maju 1921 r. car wydał reskrypt, skiero-
wany do Rady Administracyjnej, z pytaniem, czy Królestwo podoła 
ciężarom finansowym, bowiem istnieje możliwość likwidacji kon-
stytucji ustroju Królestwa. August Sokołowski uczestnik powstania 
listopadowego, autor słynnego, wydanego w Wiedniu w 1907 na-
kładem Bondiego opracowania monograficznego “Dzieje Powsta-
nia Listopadowego” napisał, że “stosunek Aleksandra I do Polaków 
miał tę wadę, że nie był nigdy całkiem szczerym i jasno określonym, 
że „w chwilach ważniejszych poddawał się nawet wbrew własnemu 
przekonaniu, silnej woli osób sobie niemiłych, chwiał się i uginał jak 
trzcina wichrem miotana i z elastycznością trzcinie właściwą powra-
cał znowu do swoich zamiarów, po to, aby je odłożyć przy nowej 
trudności na czas pomyślniejszy”5. 

W jesieni 1823 r. w czasie manewrów w Brześciu próbował 
jeszcze rozmawiać z carem książę Adam Czartoryski. Cały kraj 
czuje – mówił książę Adam – że WCM już mu dobrze nie życzysz. 
Obawia, że wszystko będzie zniszczone co mu dałeś. Nieszczęściem 
jest nastrój trzech osób (Konstantego, Zajączka, Nowosilcowa). 
Konstanty jeszcze najlepszy. Pragniesz zmienić konstytucję, ale nie 
wolno jej zmieniać bez zgody Sejmu. Pragnąłbym, abyśmy stanowili 
Królestwo osobne. Obecnie jesteśmy poddanymi Rosjan, a to być nie 
może. Zamianuj wicekrólem WK Konstantego. Bylibyśmy szczęśliw-
si i bezpieczniejsi, niż pod berłem oddzielnym. Nieszczęście, że nie 
wierzysz nikomu, nie widzisz różnicy między uczciwym człowiekiem 
a obłudnikiem. Car zachowywał się bardzo chłodno w czasie tej 
rozmowy. Przyjął dymisję z kuratorstwa wileńskiego, pożegnał się 
i rozstajnymi poszli drogami. Czartoryski wyjechał do Francji6. 

 Klementyna z Tańskich Hoffmanowa pisała: Za każdym sey-
mem niknie z przed oczu ta czarująca zasłona, która mi stan nasz 
prawdziwy ukrywała, coraz bardziej przekonywam się, że uroiony 
tylko mamy byt polityczny.

 Z końcem kwietnia odbył się ostatni Sejm Królestwa Pol-
skiego. Poseł Wincenty Niemojowski, z rozkazu cara, nie został 
dopuszczony do obrad sejmowych, uwięziono manifestujących 
pod sejmem zwolenników posła kaliskiego, roztoczono nad mia-
stem i posłami sieć policyjną. Żaden dysonans nie zakłócił powa-
gi obrad obezwładnionego Sejmu, który wszystko przyjmował 
pokornie, co mu car nakazywał – pisze Szymon Askenazy. Na 
zakończenie obrad sejmowych powiedział: Spełniliście ocze-
kiwania ojczyzny Waszej i usprawiedliwiliście moje zaufanie7. 
1 grudnia 1825 r. car zmarł w Taganrogu. Nawet przy najbardziej 
życzliwej analizie okresu panowania Aleksandra I trudno zauwa-
żyć, aby propozycje cara miały długotrwały charakter, a Polacy 
odrzucali propozycję, korzystnej dla nich, ugody z carem. 

 
Próby ugody za cara Mikołaja I?
A może Stanisław Stomma widział możliwość zawarcia ugo-

dy z carem Mikołajem I, który objął tron po śmierci swojego 
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starszego brata, Aleksandra I ? Tamten car nie zaprzysiągł kon-
stytucji i do śmierci nie koronował się na króla Polski, chociaż 
tego tytułu używał. Może przewidział to w art. 45 konstytucji, 
który mówił, że to nie on, ale “wszyscy nasi następcy do Kró-
lestwa Polskiego powinni się koronować, iako Królowie Polscy 
w stolicy podług obrządku iaki ustanowiemy i wykonania nastę-
pującą przysięgę: Przysięgam i przyrzekam przed Bogiem i na 
Ewangelią, iż Ustawę Konstytucyjną zachowywać i zachowania 
iey wszelkiemi siłami przestrzegać będę. Na tej podstawie nowy 
car Mikołaj I zaprzysiągł konstytucję i w Warszawie w 1829 r. 
koronował się na króla Królestwa Polskiego. 

Wcześniej jednak brutalnie rozprawił się z Towarzystwem 
Patriotycznym, a kiedy sąd sejmu Królestwa Polskiego, obradu-
jący w latach 1827-28, stwierdził, że w działalności Towarzystwa 
nie dopatrzył się znamion zdrady stanu, wpadł we wściekłość za 
nieopatrzną swoją zgodę na jurysdykcję sądu złożonego z Po-
laków. Właśnie wtedy car rozpoczynał wojnę z Persją, ale już 
niedługo członków i sympatyków Towarzystwa, schwytanych 
na Litwie, Podolu i Ukrainie, wbrew wyrokowi sądu sejmowego 
poddawał ostrym represjom i zsyłał decyzjami administracyjnymi 
(a nie wyrokami sądowymi) do kopalń na Syberii. Aresztowany 
w 1822 r. przywódca Towarzystwa, Walery Łukasiński, zmarł po 
46 latach uwięzienia w twierdzy szlisselburskiej, chociaż otrzy-
mał wyrok 14 lat więzienia. Tak wyglądał porządek prawny i sza-
cunek cara do prawa, wynikającego z konstytucji.

Powróćmy jednak do dnia koronacji cara Mikołaja I, bo może 
ten operetkowy fajerwerk ktoś, myślący podobnie jak Stanisław 
Stomma, chciałby uznać za próbę ugody z Polakami. Bogusława 
z Dąbrowskich Mańkowska, córka twórcy Legionów, wspo mi na-
ła po la tach, że „wtedy za szcze pio na została w sercu Polaków 
duma na ro do wa, iż dumny, po tęż ny car, pan pół Eu ro py, pod dał 
głowę dum nych Ro ma no wów, aby na niej w War sza wie po ło żo-
no ko ro nę kró lów pol skich”. 

Otóż w jej pamięci zatarł się nowy, rosyjski, koronacyjny ry-
tuał, że to nie prymas Polski Jan Paweł Woronicz wkładał koronę 
na głowę króla-cara, ale sam car nałożył ją sobie na głowę. Nie 
zaproszono na tę uroczystość, ani nawet na bal dla 300 osób, po-
słów i deputowanych, co było – jak można przypuszczać – słodką 
zemstą cara za sprzeczny z jego wolą wyrok sejmowy w sprawie 
Towarzystwa Patriotycznego. W ceremonii koronacyjnej uczest-
niczyli natomiast, prześcigający się w gorliwości wobec cara, nie-
popularni w Królestwie, urzędnicy carscy. Oni to otrzymali wte-
dy stanowiska i godności mi strzów dworu, szam be la nów, ka mer-
jun krów, hra biów, se na to rów, wo je wo dów, kasz te la nów, a kilku 
rosyjskich do stoj ni ków otrzymało wstę gę Or de ru Orła Bia łe go. 
Te rzekomo propolskie gesty łaskawości cara jasno wskazywa-
ły, w jaki sposób ubezwłasnowolniony zostanie najwyższy organ 
ustawodawczy Królestwa Polskiego i jakiego pokroju i pocho-
dzenia ludzie realizować będą bezwzględną carską politykę. 

Dla dopełnienia obrazka warto przytoczyć krótką historyjkę 
opisaną w pamiętnikach Aleksandra Kraushara nawiązującą do 
tej uroczystości. Kraushar w mundurku szkolnym był w tłumie 
ciekawskich na placu Krasińskich w Warszawie i oczekiwał na 
pojawienie się cara biorącego udział w nabożeństwie. Cesarz 
wyszedł z cerkwi i skierował się do karety: “Widzę jeszcze, 
po upływie przeszło pół stulecia, owego potężnego podówczas 
mocarza, jego wzrok przenikliwy, groźny. Siadłszy do karety, 
spojrzał majestatycznie na karne tłumy z obnażonemi głowami”. 
Chłopiec tak się zapatrzył w postać cara, że na nieszczęście zapo-
mniał zdjąć czapkę. Po chwili złapał go za kołnierz jakiś dygni-

tarz. Warknął mu w twarz: “Twoja familia?!” i kazał go osadzić 
w szkolnym areszcie. Był to słynny później rusyfikator Paweł 
Muchanow, jeden z tych ludzi cara, którzy mieli mieć “oko na 
Polaków”.

Całe to akrobatyczne, koronacyjne przedstawienie było po-
trzebne młodemu 33-letniemu carowi, aby pokazać Europie, że 
konsekwentnie wykonuje wolę kongresu wiedeńskiego, ale pod 
płaszczykiem tanich, a efektownych, gestów realizował politykę 
ograniczania swobód zapisanych w konstytucji Królestwa Pol-
skiego.

Po detronizacji z funkcji króla polskiego i krwawym stłumie-
niu powstania listopadowego Mikołaj I przyjechał do Warszawy 
dopiero w 1835 roku. W pałacu Łazienkowskim witało go grono 
obywateli polskich, ale car nie dopuścił ich do głosu i, nie ukry-
wając szyderstwa i groźby mówił: Wiem panowie, że chcieliście 
do mnie przemówić, ale oszczędzę wam kłamstwa…bo nie życzę 
sobie tego. Jeżeli upierać się będziecie przy waszych marzeniach 
o odrębnej narodowości, o Polsce niepodległej, ściągniecie na 
siebie wielkie nieszczęścia. Kazałem tu zbudować Cytadelę Alek-
sandryjską i przy najmniejszym zaburzeniu każę miasto zbom-
bardować, zniszczę Warszawę.….Otoczę was troskliwością, jeśli 
będziecie wychowywać dzieci w wierności dla monarchy8. 

Mikołaj I przyczynił się do krwawego stłumienia powstania 
węgierskiego w 1849 r. Na pomoc Franciszkowi Józefowi I przy-
słał 100 tysięczną armię pod wodzą – znanego Polakom - Iwana 
Paskiewicza. I ten władca, który w podręczniku dla kadetów car-
skich kazał wpisać zdanie: Rosja jest państwem militarnym i jej 
przeznaczeniem jest być postrachem świata, byłby skłonny iść 
z Polakami na ugodę? Po klęsce w wojnie krymskiej i śmierci 
Mikołaja I wszystkie ludy poddane jego nieubłaganym rządom 
odetchnęły z ulgą i zwróciły oczy na następcę tronu, 36-letniego 
Aleksandra II.

Próby ugody cara Aleksandra II?
Aleksander II przez 36 lat rósł w cieniu swojego ojca i poza 

bezwzględnym posłuszeństwem ojcu niczym szczególnym się 
nie wyróżniał. Czy on, ta “nieruchawa krowa” – jak go nazy-
wał ojciec - bity przez niego po twarzy w obecności oficerów, 
przebuduje carskie imperium w duchu “głasnosti” i ówczesnej 
“pieriestrojki” i pchnie losy Europy na nowe liberalne tory, czy 
za licznymi podszeptami jego żony będzie nadal milczał przez 
wzgląd na honor i pamięć ojca?

W1856 r. - nowy „car-wyzwoliciel” wśród wiwatów tłumów 
przyjechał do Warszawy. „Zdawać się mogło - pisze rosyjski hi-
storyk Nikołaj Berg - że do swojej stolicy wjechał jakiś z mar-
twych wskrzeszony Piast lub Jagiellończyk”. A przecież wjeżdżał 
syn cara, który pracował nad zgubą narodu polskiego. Na spotka-
niu w pałacu Belwederskim z marszałkami szlachty, urzędnikami 
i duchowieństwem zakomunikował po francusku: Point des re-
veries…- żadnych marzeń, panowie. Precz z marzeniami, pano-
wie. Pomyślność Polski leży w ścisłym zjednoczeniu się z Rosją, 
wszystko co uczynił mój ojciec, uczynił dobrze, a moje rządy będą 
dalszym ciągiem jego rządów.

Przegrana przez Rosję wojna krymska i utrata Sewastopola 
faktycznie kończyła okres Świętego Przymierza. Dla Rosji roz-
poczynał się okres szukania nowych sojuszników. Takim sprzy-
mierzeńcem mogła być Francja. Wojna ukazała słabość imperium 
rosyjskiego, jego zacofanie techniczne oraz gospodarcze i siłą 
rzeczy konieczna była zmiana polityki wewnętrznej Rosji. Okres 
ten zyskał nazwę “wiosny posewastopolskiej”. Car zapowiedział 
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reformy, a rządy jego stały się w tym czasie łagodniejsze. Ogra-
niczono cenzurę w Rosji i w Królestwie Polskim. W Warszawie 
wydano nawet kilka pism Adama Mickiewicza. W 1858 r. po 27 
latach zniesiony został stan wojenny. Język rosyjski zastąpiony 
został polskim. Ogłoszono amnestię. Tysiące Sybiraków powró-
ciło do kraju. Ukaz amnestyjny obrażał emigrantów, bo informo-
wał, że emigranci wynurzali swoje “chwilowe obłąkanie”. Nikt 
z ważniejszych patriotów polskich nie skorzystał z tej amnestii 
i do kraju nie powrócił. Ustępstwem ze strony cara była zgoda 
na otwarcie Akademii Medyko-Chirurgicznej i utworzenie Towa-
rzystwa Rolniczego, na czele którego stanął Andrzej Zamojski. 

Duch mikołajowski nie odszedł wraz ze śmiercią Mikołaja 
I i jego wiernego sługi Iwana Paskiewicza, który zmarł 11 mie-
sięcy później. Następca Paskiewicza, nowy namiestnik Paweł 
Muchanow, udoskonalił system denuncjacji i szpiegostwa. 

Pokojowe manifestacje w Warszawie
Atmosfera ucisku politycznego umacniała jednak poczucie 

solidarności społecznej bez względu na wyznanie i podziały 
klasowe. Tak się działo nie tylko w Warszawie. Pod wpływem 
Towarzystwa Rolniczego nastąpiło ożywienie społeczeństwa. 
Budziła się myśl polityczna i narodowa, a tym samym krytycyzm 
wobec rządów zaborcy. Jego nadużycia, szykany, gniewne sta-
nowisko władz carskich wobec sprawy chłopskiej wywoływały 
sprzeciw. Podsycały to dodatkowo obelżywe mowy cara Alek-
sandra II wobec Polaków na Litwie i Rusi. 

 Wieści z teatru wojny francusko-austriackiej (1859), o ko-
lejnych sukcesach Francuzów i Piemontczyków w bitwach pod 
Montebello, Magentą i Solferino budziły wśród warszawiaków 
poczucie braterstwa, odwagę demonstrowania własnych uczuć 
patriotycznych. Nieobojętne były deklaracje cesarza Napoleona 
III o wolności narodów. 

23 lutego 1859 roku zmarł w Paryżu Zygmunt Krasiński Jesz-
cze w lutym 1859 z inicjatywy studentów Warszawskiej Szkoły 
Sztuk Pięknych odbyło się nabożeństwo żałobne za dusze trzech 
wieszczów Adama, Juliusza i Zygmunta (nazwisk ich pod groźbą 
kary więzienia nie wolno było wymawiać). W czasie nabożeń-
stwa do kościoła wdarła się policja, zdarła kir z ołtarza i rozebrała 
katafalk.

11 czerwca 1860 r. odbył się uroczysty pogrzeb generałowej 
Sowińskiej, wdowy po bohaterskim obrońcy Woli z 1831 r. gene-
rale Józefie Sowińskim. Kilkunastotysięczny kondukt odprowa-
dził zmarłą na cmentarz ewangelicko -reformowany.

 
Zjazd trzech monarchów w Warszawie
20 października 1860 car zwołał w Warszawie zjazd trzech 

monarchów reprezentujących Święte Przymierze i zaprosił wielu 
korespondentów zagranicznych. Ten nieprzemyślany z taktycz-
nego punktu widzenia pomysł cara Aleksandra odczytany został 
jednoznacznie przez patriotyczną młodzież warszawską jako 
obelga dla rozdartego rozbiorami kraju. Karety z carem Alek-
sandrem II, cesarzem Franciszkiem Józefem I, pruskim regentem 
Wilhelmem i innymi gośćmi przejeżdżały przez wymarłe miasto. 
Warszawa postanowiła zbojkotować wszystkie uroczystości, ja-
kie okupacyjne władze zaplanowały w tym czasie. Pozamykane 
były sklepy, zatrzaśnięte bramy domów i zamknięte okiennice. 
Nie było wiwatujących tłumów. Czasem tylko, nie wiadomo skąd 
– notowali dziennikarze - jakiś kamień rozbił uliczną latarnię lub 
szybę w przejeżdżającej karecie. Apel studentów, na czele któ-
rych stał Franciszek Godlewski (1834-1863), skierowany do spo-

łeczeństwa warszawskiego odniósł skutek i pokazał obcym mo-
narchom, gdzie są drzwi. Na iluminacje ogni sztucznych, w war-
szawskich Łazienkach i przed Zamkiem przyszli tylko nieliczni, 
a tym studenci oblewali jakimś kwasem ubrania. Wieczorem 
zaplanowano spotkanie monarchów w Teatrze Wielkim. W tym 
czasie grano sztukę pt. „Robert i Bertrand, czyli dwaj złodzie-
je”. Jakiś dowcipny student przemalował tytuł na “Trzej złodzie-
je”. W teatrze ktoś rozlał cuchnącą ciecz i wymazał błotem loże 
cesarskie. Po zjeździe korespondenci zagraniczni mieli o czym 
pisać. Prasa francuska donosiła: “Zjazd warszawski dowiódł, że 
Polska nie umarła”, a słynny w świecie rewolucjonista rosyjski 
Hercen napisał w “Kołokole”: “Despotyzm carski nieznający 
miary napotkał wreszcie w Warszawie swoją granicę”.

 Od tej pory mieszkańcy Warszawy dobitniej i częściej de-
monstrowali swoje uczucia wobec rosyjskiego zaborcy. Pojawia-
ły się na murach miasta odezwy i plakaty, budzące poczucie pol-
skości. W mszach z okazji rocznic narodowych: powstania 1830 
r., bitwy grochowskiej, Unii Lubelskiej, za Tadeusza Kościuszkę 
etc. uczestniczyły tłumy warszawian. Gdy kościół był zamknięty, 
tłum klęczał ze świecami wokół kościoła i śpiewał „Boże, coś 
Polskę” „Z dymem pożarów” albo „Jeszcze Polska nie zginęła”. 
Żandarmeria, sotnie Kozaków otaczały manifestantów, bezcześ-
cili ołtarze, bili i zamykali uczestników w cytadeli, chociaż cza-
sem nie reagowali. 

Pięciu zabitych
 27 lutego 1861 r. po nabożeństwie w kościele Karmelitów 

na Lesznie odbył się kolejny pochód z chorągwiami i starcie ba-
talionu piechoty oraz oddziału kozaków z tłumem. Na komen-
dę: “Udarit w nahajki” tłum zaczął śpiewać “Boże coś Polskę”. 
Świsnęły nahaje. Tłum się cofnął. Po kościołem Bernardynów 
utworzyło się drugie zbiegowisko, śpiewające tę samą pieśń. Na 
rozkaz gen.Trepowa kozacy wznieśli nahaje, wyjąc i świszcząc 
ruszyli szukając ofiar. Ale tam obok budowanej Resursy Obywa-
telskiej, piętrzyły się góry cegieł, gruzu i kamieni. Lud chmarą 
pocisków przywitał atakujących. Kozacy przypuścili atak jeden, 
potem drugi, ale tłum umiał się bronić. Wtedy, od strony kościo-
ła, wyszedł kondukt pogrzebowy, więc tam skierowali się kozacy. 
Rzucili się na karawan i zaczęli bić żałobników. Złamali krzyż 
niesiony przed trumną. Ktoś z tłumu krzyknął: „Krzyż łamią”. 
Na kozaków poleciały cegły i kamienie. Za oddziałem kozaków 
szła piechota, dowodzona przez gen. Zabołockiego. Generał dał 
rozkaz, aby nabić karabiny. Wśród manifestantów rozległy się 
głosy, że to tylko ślepe naboje i w bezbronny tłum nikt nie będzie 
strzelał. Huknęła salwa. Czarna fala ludzka rozpierzchła się na 
wszystkie strony. Wojsko cofnęło się do Zamku. Na placu za-
mkowym tylko zabici i ranni zalegli okropne pobojowisko. Lud 
z płaczem i klątwami rzucił się ku ofiarom. Zwłoki poległych 
zaniesiono do Towarzystwa Rolniczego, aby Zamojski ujął się 
i wysłał do namiestnika deputację. Potem zaniesiono zwłoki do 
Hotelu Europejskiego. W mieście wzburzenie rosło9.

 Do namiestnika udał się arcybiskup Fijałkowski i grupa 
warszawiaków, która nazwała się Deputacją Miejską. Protesto-
wali przeciwko zarzynaniu ludzi “jak bydło”. Namiestnik Gor-
czakow stracił głowę. Zgodził się na uroczysty pogrzeb pięciu 
poległych, na wycofanie z ulic wojska i policji. Całą noc toczyły 
się obrady Deputacji. Przygotowano adres do cara, który podpi-
sał arcybiskup Fijałkowski, pastor Otto, rabin Mayzels, Komitet 
Towarzystwa Rolniczego, z Zamojskim na czele, wielu wybit-
nych obywateli Warszawy. W ciągu kilku dni znalazło się pod 
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nim kilkanaście tysięcy podpisów. Autorzy adresu podkreślali, że 
wypadki warszawskie nie są wybuchem społecznych namiętności 
jakiejś warstwy narodu, lecz jednomyślnym gorącym objawem 
tłumionych uczuć i niespełnionych potrzeb. Adres był skargą, 
wyrazem żalu, ale nie był aktem politycznymi i nie zawierał żad-
nych żądań. 

 Odpowiedź cara była ostra, gniewna i pogardliwa, iż z po-
wodu nieprzyzwoitości żądań garstki indywiduów (quelques in-
dividus) adres zostaje zwrócony bez skutku. Ale wystraszony 
Gorczakow wstrzymał się z ogłoszeniem tej odpowiedzi. Tym-
czasem odbył się uroczysty pogrzeb piątki poległych z udziałem 
100 tysięcznego konduktu pogrzebowego, który z kościoła św. 
Krzyża udał się na Powązki. Na jego czele jechał w mundurze 
generalskim nowy naczelnik policji gen. Pauluzzi (Trepow został 
usunięty ze stanowiska). Uczestniczyło duchowieństwo katoli-
ckie, luterańskie, kalwińskie, a obok karawanu szedł rabin May-
zels i dr Jastrow, kaznodzieja żydowski ubrani w liturgiczne sza-
ty. Uroczystości pogrzebowe przebiegły bez żadnych zakłóceń. 

Żałoba narodowa
Inną formą bezkrwawej walki z zaborcą była narodowa żało-

ba, ogłoszona przez biskupa warszawskiego ks.Antoniego Mel-
chiora Fijałkowskiego na pogrzebie pięciu poległych, podczas 
manifestacji. Kobiety ubierały czarne suknie, a mężczyźni czar-
ne czamary. Witryny sklepowe i szyldy uliczne zmieniły kolor 
na czarno-biały. Dzieci w czarnych ubrankach bawiły się czar-
nymi zabawkami. Zmienił się kolor i kształt biżuterii, noszonej 
przez kobiety: bransolety w kształcie kajdan, metalowe broszki 
w kształcie korony cierniowej, krzyżyki, wykładane czarną ema-
lią. Gdy zaborcze władze zabraniały noszenia żałoby, kobiety 
przypinały do swoich czarnych sukien kolorowe kokardki. Tylko 
w Boże Ciało i rocznicę Unii Litewskiej przerywano żałobę.

 Kiedy Gorczakow ogłosił odpowiedź cara w Warszawie za-
wrzało. Grupa młodzieży, uzbrojonej w kije, wtargnęła na posie-
dzenie Deputacji Miejskiej, aby ją rozpędzić, bo paktuje z Za-
mkiem, a nie umie zagarnąć władzy w swoje ręce. Załagodził 
sprawę sybirak, sędziwy Karol Ruprecht.

 O wydarzeniach warszawskich i strzelaniu do bezbronnego 
tłumu dowiedziała się Europa. Mówiono o barbarzyństwie Ro-
sjan w parlamencie brytyjskim, papież odprawił mszę za dusze 
pięciu poległych. Nieobojętny pozostał cesarz Napoleon III, 
a Rosja znowu zabiegała o sojusz z Francją. Kontekst polityczny 
stał się kłopotliwy i żenujący, bo podważał opinię cara-wyzwoli-
ciela, a patriotyczne manifestacje w Warszawie nie ustawały.

Margrabia Wielopolski 
 Car daleki był od przywróceniu Królestwu Polskiemu 

autonomii i konstytucji z 1815 r. Zależało mu tylko na stabilizacji. 
Co najwyżej mógł się zgodzić na quasi reformę to jest spolszczenie 
administracji, utworzenie pewnych form samorządności lokalnej 
o ograniczonych uprawnieniach, oczynszowanie chłopów i zmiany 
w szkolnictwie, ale tylko na terenie Królestwa Polskiego, nie zaś na 
ziemiach zabranych. Na tym łaska cara się kończyła. W atmosferze 
warszawskich manifestacji i wobec gwarancji Gorczakowa, że 
margrabia Wielopolski, silny jak skała, potrafi utrzymać w ryzach 
Królestwo Polskie i stłumić wrzenia młodzieży, car powierzył 
margrabiemu 27 marca 1861 r. urząd dyrektora Komisji Wyznań 
i Oświecenia Publicznego. Rację miał Henryk Lisicki biograf 
Wielopolskiego iż jak długo Polacy byli spokojni, mało kto 
w Petersburgu o nich pamiętał10. 

Jeśli więc cokolwiek w polityce cara wobec Królestwa 
Polskiego drgnęło, to nie była to wyłącznie zasługa 
Wielopolskiego. Dla manifestantów było to jednak za mało, a dla 
Wielopolskiego, aż tyle.

Prawdopodobnie Wielopolski już od czasów rabacji w Galicji 
snuł jakiś program, wyrzekający się niepodległości, zalecający 
lojalizm w stosunku do wszystkich trzech zaborców, zerwanie 
na zawsze z jakąkolwiek konspiracją, spiskami i powstaniami, 
co jedni dzisiaj chwalą, a inni potępiają, co z jednej strony 
dawać mogło pewne, może drugoplanowe, koncesje dla 
Polaków, a z drugiej prowadziłoby do ich wynarodowienia. 
Może przed objęciem urzędu przedstawił on Gorczakowowi 
10-punktowy program reform w Królestwie jako warunek 
objęcia urzędu. Z propozycji tych car zatwierdził zaledwie kilka. 
Nawet nie zgodził się, aby w Warszawie powstał uniwersytet 
Cesarsko-Aleksandryjski, a jedynie Szkoła Główna na prawach 
uniwersytetu. Ten dumny i ambitny polski pan zadowolił się 
tylko tym, na co zgodził się car, bo - jak twierdzą apologeci 
margrabiego - szedł z wiarą, że niebawem zdobędzie dalsze 
ustępstwa. Jest w tym chyba sporo przesady i hipotez bez 
pokrycia. Jeśli bowiem Aleksander II zrobił jakiś krok do przodu, 
to za chwilę czynił krok lub dwa do tyłu, co tak obrazowo opisuje 
biograf cara, Rosjanin Edward Radziński11. 

Uderzająca jest natomiast szybkość z jaką Wielopolski zabrał 
się do pacyfikowania Warszawy w sposób bezwzględny, brutalny 
i cyniczny, co prowadziło do radykalizowania, a nie tonowania 
nastrojów. 

Człowiek wykształcony, o wybitnym umyśle i przenikliwości, 
znający charakter i naturę Polaków, powinien szukać przecież 
porozumienia z Towarzystwem Rolniczym, obozem “Białych” 
i duchowieństwem, a więc tymi środowiskami, które nie 
planowały zbrojnego starcia z rosyjskim zaborcą. Może nawet 
takie były intencje cara. Tymczasem, ufny w swoją inteligencję 
i siłę rosyjskich karabinów, wolał szybkie rozwiązania siłowe. 
Nie miał żadnych umiejętności w szukaniu porozumienia i nie 
chciał tego, bo nauczył się w życiu pomiatać ludźmi i gardzić 
opinią społeczną. Michał Bajdor na portalu internetowym myśli 
konserwatywnej www.konserwatyzm.pl, w blogu z 26 lipca 2012 
r. usiłuje wmówić czytelnikom, że margrabia Wielopolski, tuż 
po objęciu urzędu, zaczął budować konserwatywną prorosyjską 
frakcję pod swoim nazwiskiem. Są to sugestie gołosłowne. 
Margrabia na własne życzenie, od początku był sam i sprawdziła 
się na nim stara rzymska maksyma: Vae homini soli – biada 
samotnemu człowiekowi. 

W ciągu zaledwie dwóch tygodni swoich rządów od 27 
marca 1861 r. zraził do siebie wszystkie patriotyczne środowiska 
Warszawy. 2 kwietnia udzielił katolickiemu duchowieństwu, 
z biskupem Dekertem na czele ostrej reprymendy, że nie zniesie 
„rządu w rządzie” i „państwa w państwie”. Dwa dni później 
4 kwietnia witał delegację Żydów warszawskich, z rabinem 
Mayzelsem na czele, z wylewną serdecznością, dziękował za 
zaufanie i zapewniał o swojej przychylności. Obie te przemowy 
lotem błyskawicy obiegły całe miasto i następnego dnia płot, 
wydzielający ogród hrabiego w ogrodzie uniwersyteckim, 
zniknął. Pozostał tylko jeden kołek z napisem: “Nie ścierpimy 
ogrodu w ogrodzie”. Margrabia, opętany pieniaczą wściekłością, 
wytoczył proces uczniom szkoły realnej za ten “zbrodniczy 
czyn”, wzywał do siebie sędziów i prokuratorów i żądał od 
nich przykładnego ukarania winnych. Uczniowie zaś biegali po 
mieście, rozgłaszali swój czyn, szukając na ulicach adwokatów, 
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którzy mogliby ich bronić przed furią margrabiego. Z namowy 
margrabiego Gorczakow jeszcze w marcu zlikwidował Delegację 
Miejską „moralny rząd polski” i zastąpił ją zmniejszonym 
liczebnie Wydziałem Obywatelskim, a 4 kwietnia Wielopolski 
rozwiązał ten nowy organ, z którego zaledwie kilku osobom 
zaproponował miejsce w tworzącym się samorządzie miejskim. 

Fiaskiem zakończyły się próby porozumienia z “białymi”. 
Margrabia wiedząc, że “Biali” nie wyrzekną się swoich rodaków 
za Bugiem obiecywał kłamliwie i naiwnie, że w przyszłości 
autonomia zostanie rozszerzona na Litwę, Wołyń i Podole. 
Pisze Śliwiński, że zaproponował, aby wydali w jego ręce całą 
organizację Czerwonych, a on spowoduje wysłanie ich na jakiś 
czas w głąb Rosji. Była to propozycja nie do przyjęcia i układy 
zostały zerwane12.

Towarzystwo Rolnicze, skupiające ziemian działało 
od 1858 r. Było przeciwnikiem jakichkolwiek spisków 
i nielegalnych działań, natomiast prowadziło pracę organiczną; 
szerzyło oświatę rolniczą, zakładało stacje doświadczalne, 
organizowało wiejskie szkółki, ochronki, wystawy rolnicze 
i drukowało tanie elementarze. Budziło społeczeństwo z letargu. 
Otoczone powszechną życzliwością, nie przejawiało postaw 
serwilistycznych wobec Rosji. Prezes Towarzystwa Andrzej 
hr. Zamojski i jego władze były solą w oku Aleksandra 
Wielopolskiego, a więc 12 dni po objęciu władzy dyrektorskiej 
rozwiązał on Towarzystwo Rolnicze 6 kwietnia 1861 r. Najbliżsi 
i najlepsi przyjaciele Wielopolskiego nie mogli zrozumieć jego 
polityki w tych przypadkach13.

 Do błędów taktycznych doszły zbrodnie, które obciążyły 
sumienie margrabiego. 8 kwietnia 1861 r. kazał rozpędzić 
pokojową manifestację. W czasie krwawej pacyfikacji zginęło 
ok. 200 manifestantów od kul karabinowych i szabel, a drugie 
tyle zostało rannych14. W nocy poprzedzającej te wydarzenia 
Wielopolski wiedząc o przygotowaniach do manifestacji 
wprowadził nowe rozporządzenie o zbiegowiskach, które 
przewidywało użycie broni palnej po trzykrotnym wezwaniu 
do rozejścia. Trudno dopatrzyć się w takiej sekwencji wydarzeń 
dobrej woli i chęci dogadania się z Polakami. W czasie masakry 
próbował ratować sytuację, ale było już na to za późno. Na drugi 
dzień po masakrze Jan Kanty Wołowski podał się do dymisji 
uzasadniając ją brutalnym stosowaniem prawa, które nie mogło 
być jeszcze znane publiczności, a margrabia oficjalnie wziął 
na siebie odpowiedzialność za tragiczne wydarzenia i przejął 
obowiązki dyrektora sprawiedliwości15. 

Branka do carskiego wojska na okres 25 lat, którą ogłosił 
w październiku 1862 r. w “Dzienniku Powszechnym”, była 
nieuczciwą próbą wyłowienia z kręgu “Czerwonych” podejrzanej 
młodzieży. Wielopolski, traktując carskie prawo jako własne 
narzędzie walki, zawiesił zasady poboru do carskiego wojska 
wprowadzone w 1859 r., polegające na wybieraniu rekrutów 
z listy popisowych drogą losowania i powrócił do przepisów 
z 1816 r., według których przygotowywano imienne listy 
proskrypcyjne. Policja w nocy wpadała do domów i nieszczęsną 
młodzież przyprowadzała do punktów zbornych. Zastępując 
surowe prawo zaborcy jeszcze surowszym, rozprawiał się 
z radykalnie nastawionymi Polakami, a termin branki trzymał 
w tajemnicy. Nazwiska na listy 12000 młodych Polaków 
wpisywał syn margrabiego, Zygmunt Wielopolski, razem 
z oberpolicmajstrem Siergiejem Muchanowem na podstawie 
własnych obserwacji i raportów carskich donosicieli. Czy nie 
była to forma kolaboracji z okupantem? 

 Za margrabią ciągnął się więc ponury, krwawy i zbrodniczy 
łańcuch nieliczenia się z patriotycznymi nastrojami, godnością, 
zdrowiem i życiem mieszkańców Warszawy, wynikający 
z bezwzględnego, mściwego, pieniaczego i dzikiego charakteru, 
a jednocześnie płaskiego rosyjskiego serwilizmu. Czy w świetle 
tych czynów można nazywać go opatrznościowym mężem stanu? 
Czy jego niewątpliwe dokonania na polu reform, które jednak nie 
przywracały autonomii Królestwa Polskiego, mogą zrównoważyć 
tamte czyny? Czy car nie działał wtedy raczej pod presją noty 
dyplomatycznej Anglii, Francji, Austrii, Szwecji i Hiszpanii, czy 
pod wpływem próśb Wielopolskiego?

 Można oczywiście twierdzić, że Wielopolski dokonał wyboru 
„mniejszego zła”, że chciał dobrze, ale mu się nie udało, ale 
wtedy musielibyśmy usprawiedliwić także brutalną pacyfikację 
manifestantów przez oddziały wojska i milicji w grudniu 1970 
roku i stan wojenny z 13 grudnia 1981 r. z wszystkimi jego 
konsekwencjami. Może także marszałka Petaina i Quislinga 
zobaczylibyśmy w innym świetle. Oni być może także wybierali 
„mniejsze zło”. I w takim rozumowaniu można brnąć dalej bez 
końca, aż do zagubienia godności i zatracenia istoty patriotyzmu. 
Każdy historyk powie, że należy unikać ocen wartościujących, 
a widzieć to, co zostało faktycznie zrobione i dokonać rzetelnego 
bilansu, który wybór był słuszniejszy.

Lojalizm Wielopolskiego
Postawę margrabiego wobec caratu najlepiej charakteryzuje 

słynny “List szlachcica polskiego o rzezi galicyjskiej do Księcia 
Metternicha” z 1846 roku, w którym zwracał się do tyrana Europy, 
cara Mikołaja I: Oddajemy się tobie jako najwspaniałomyślniejszy 
z przeciwników. Byliśmy twoimi jak niewolnicy, prawem zaboru, 
przez postrach, dziś nabywasz nowy tytuł władania. Stajesz się 
panem naszym z łaski Boga, którego wyrokowi się poddajemy. 
Nawet dość zachowawczy Zygmunt Krasiński, po poznaniu treści 
tego listu, w natchnionych i płomiennych strofach swojej poezji 
rzucił klątwę na program margrabiego Wielopolskiego.

15 lat później po śmierci pięciu poległych w manifestacji 
27 lutego 1861 r. kiedy Delegacja Miejska pod wrażeniem tej 
tragedii obradowała nad adresem do cara, Wielopolski jeszcze 
przed otrzymaniem carskiego urzędu, wyrwał się ze swoim 
projektem, w którym błagał cara o zapomnienie przeszłości. 
W lojalizmie wobec Rosji nie dał się nikomu wyprzedzić, ani 
w 1846, ani teraz, w 1861 roku. Delegacja z miejsca odrzuciła 
ten urągający godności Polaków projekt i opracowała własny 
list, a przecież w składzie Delegacji nie było Czerwonych, ani 
innych zwolenników powstania. Obrażony margrabia wyjechał 
za granicę, aby miesiąc później powrócić w glorii „carskiej łaski” 
jako dyrektor Komisji Wyznań i Oświecenia Publicznego.

Te dwa przypadki, które oddziela, notabene, okres 15 lat, 
pokazują giętkość karku Wielopolskiego wobec carskiego 
majestatu. Wydaje się wątpliwe, aby taki człowiek w ogóle 
ośmielił się myśleć o dalszych koncesjach w kierunku autonomii 
i przywrócenia konstytucji z 1815 roku. Z drugiej jednak strony 
po ogłoszeniu stanu wojennego w listopadzie 1861 r. całą zimę 
spędził w Petersburgu i uzyskał spore wpływy w otoczeniu cara. 
Wysoki, masywny, barczysty, z wielkimi bokobrodami, mówiący 
płynnie po francusku, robił duże wrażenie na petersburskich 
salonach. Zyskał życzliwość Aleksandra Gorczakowa, szefa 
Oddziału III księcia Dołgorukowa, ministra spraw zagranicznych 
księcia Gorczakowa, ministra wojny hrabiego Dmitrija Milutina 
i samego Wielkiego Księcia Konstantego. O czym wówczas 
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“Pamiętaj, masz tylko jedną rywalkę – Polskę”
Słowa te napisał do żony Władysław Gałka – mieszkaniec Bochni, nauczyciel, uczestnik kampanii wrześniowej, kapitan 

AK, skazany na karę śmierci, kochający mąż i ojciec czterech córek, wykształcony i bardzo ambitny człowiek.

Książka opowiadająca o losach tego patrioty stała się pre-
tekstem do spotkania, które odbyło się we wtorek 12 listopada 
2013 roku w siedzibie Stowarzyszenia Bochniaków i Miłoś-
ników Ziemi Bocheńskiej. „Masz rywalkę Polskę. Korespon-
dencja więzienna Władysława Gałki (1949–1956)” to pozycja 
wydana przez Instytut Pamięci Narodowej, a zredagowana 
przez córkę bohatera książki – Marię Kamykowską oraz profe-
sora Jana Żaryna, przy współpracy z historykiem IPN – Lesz-
kiem Rysakiem.

Spotkanie w Domu Bochniaków poprowadził Roman Gra-
czyk – publicysta i pracownik krakowskiego oddziału IPN, 
natomiast w prezentacji udział wzięła sama pani Maria oraz dr 
Wojciech Frazik, historyk IPN, który w książce opracował bio-
grafię Władysława Gałki.

Album miał szansę powstać dzięki pokaźnemu zbiorowi li-
stów Władysława i jego żony Wiktorii, którymi oboje wymie-
niali się w czasie długoletniej rozłąki. Była ona spowodowa-
na pobytem Gałki w PRL-owskich więzieniach – kolejno:  na 
Mokotowie, w Rawiczu, we Wronkach i Strzelcach Opolskich.  

Prawdopodobnie jest to jedyna tak dobrze (bo niemal w całości) 
zachowana kolekcja więziennej korespondencji, która datowana 
jest na powojenne lata największego stalinizmu. Niewątpliwie 
jest to wynik skrupulatnego archiwizowania poczty początkowo 

rozmawiano, nie wiemy, ale z pewnością margrabia nie przebywał 
tam wyłącznie we własnych, prywatnych interesach. 

Trudno zauważyć w nim cechy „wallenrodysty”, chociaż 
o taką rolę podejrzewano go, ale także „kryptopatrioty”, jakimi 
byli : Feliks Dzierżyński, Konstanty Rokossowski czy Wanda 
Wasilewska. Chociaż słowa z listu margrabiego z 1846 r. podobne 
są do słów targowiczanina Stanisława Szczęsnego Potockiego 
(1751-1805) który mówił: Polacy powinni wyrzec się wszelkiej 
pamięci o ziemi ojców; jestem odtąd Rosjaninem - w myśl zasady 
„gdzie dobrze, tam jest moja ojczyzna” (ubi bene, ibi patria), to 
jednak istnieje wyraźna różnica między Wielopolskim, a takim 
zaprzańcem, jakim był Szczęsny Potocki. Z drugiej strony nie 
można porównywać Wielopolskiego – a tak usiłuje to niestety robić 
Konrad Rękas, cytując Ksawerego Pruszyńskiego – do księcia 
Adama Czartoryskiego, Stanisława Staszica, czy księcia Druckiego 
-Lubeckiego16. W przeciwieństwie do margrabiego Wielopolskiego, 
nigdy nie zdawali się oni z taką bezwzględnością na łaskę i niełaskę 
carskiego samodzierżawia, a w krytycznych chwilach umieli zbliżyć 
się do przeciwników i z nimi rozmawiać. Wielopolski swoich 
przeciwników za jednym zamachem łamał i niszczył, decydował 
o publicznych egzekucjach i wysyłał na Sybir. 

 Norman Davies w “Sercu Europy” wskazując na reformy 
Wielopolskiego z 1861 r. (podźwignięcie oświaty, pierwsze kroki 
do uwłaszczenia chłopów) , które przyjęte zostały z uznaniem, 
pisze jednocześnie, że chciał pogodzić interesy polskie i rosyjskie, 
a było to niemożliwe17. 

 Kiedy rozsypały się jego reformy, mówił z goryczą: Dla 
Polaków można czasem coś zrobić, ale z Polakami nigdy. Odciął 
się od tego po latach Roman Dmowski, wskazując: Chcąc zrobić 
coś dla Polski, trzeba iść z rodakami przeciw innym, zrozumieć 
swe społeczeństwo, jego duszę, znać jego instynkty.

Kompleks antyrosyjski Polaków?
Wspomniałem już wcześniej o kłamliwej tezie Stanisława 

Stommy (w „Tygodniku Powszechnym” z 1963 r.), że Polacy 
z powodu kompleksu antyrosyjskości zaprzepaścili możliwości 
zawarcia korzystnej ugody z Rosją. Pisze Stomma, że w latach 
1860-1863 reformy w Królestwie dały koncesję żywiołowi pol-
skiemu, że car skłonny był iść dalej, może nawet na odczepienie 
Królestwa Polskiego od Rosji. 

 Do wypowiedzi Stommy i jego zarzutu antyrosyjskiego 
kompleksu Polaków odniósł się prymas Stefan Wyszyński w ho-
milii wygłoszonej 27 stycznia 1963 r. w kościele Św. Krzyża 
w Warszawie …Powstanie było właściwie wszędzie, było w duszy 
każdego niemal Polaka, żyjącego w granicach trzech kordonów. 
A wynikało to nie z takiego czy innego kompleksu, bo kompleks 
jest czymś chorobliwym, podczas gdy my mieliśmy zdrowe dąże-
nie do wolności, pogwałconej i odebranej nam. I mniejsza z tym, 
kto ją nam odbierał i jakim językiem mówił; ważne jest, że gwał-
cił prawo Narodu do wolności. Szło o poczucie pogwałconego 
prawa Narodu do samostanowienia o sobie i do decydowania 
o swej wolności, w której rozmieszcza się w sposób wolny i sa-
modzielny prawa i wzajemne obowiązki współżyjących ze sobą 
warstw narodowych. Chyba o to chodziło, a nie o jakiś kompleks! 
Gdy człowiek czy Naród czuje się na jakimkolwiek odcinku związa-
ny i skrępowany, gdy czuje, że nie ma już wolności opinii, wolności 
zdania, wolności kultury, wolności pracy, gdy wszystko wzięte jest 
w jakieś łańcuchy, wtedy nie potrzeba kompleksów. Wystarczy być 
tylko przyzwoitym człowiekiem, mieć poczucie honoru i osobistej 
godności, aby się przeciwko takiej niewoli burzyć, szukając środ-
ków i sposobów wydobycia się z niej.
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przez samych małżonków, a na-
stępnie przez dzieci, szczególnie 
panią Marię, która opracowała 
i udostępniła wszystkim czytel-
nikom te bardzo prywatne pa-
miątki.

Mieszkańcy Bochni okazali 
ogromne zainteresowanie tą hi-
storią, zapełniając salę w cało-
ści. Największym zaskoczeniem 
okazała się niespodziewana wi-
zyta związanego z Bochnią bi-
skupa Wiesława Lechowicza. Lektura książki wywarła na nim 
duże wrażenie, bo przedstawia także historię narodzin wiary 
w Boga i to w najpodlejszym miejscu na Ziemi. Z więzienia 
Gałka pisał: Jakżeż szczęśliwy jestem, że teraz odnalazłem Boga, 
przecież dawniej, przed wojną, i mnie się zdawało, że można 
urządzać świat bez Niego. Owszem można, ale jak?!! To dzięki 
głębokiej wierze i chrześcijańskiej miłości przebaczył swoim 
prześladowcom. Pisał: Więźniem nazywam tego, co drży przed 
utratą tzw. wolności i płaci za nią upodleniem. Dlatego jestem 
najbardziej wolnym człowiekiem (…) Zresztą co to znaczy być 
wolnym?! Mnie się zdaje, że być wolnym czasem lepiej za krata-
mi, niż z zewnątrz. A ja się czuję tak bardzo wolnym.

Władysław Gałka był silnie związany z Bochnią i Jodłów-
ką, gdzie urodził się w październiku 1914 roku. Świadectwo 
dojrzałości otrzymał w 1932 roku w bocheńskim Państwo-
wym Gimnazjum im. króla Kazimierza Wielkiego. Następnie 
zdobył uprawnienia nauczycielskie. Matematyki uczył jedynie 
rok, ponieważ został wezwany do odbycia służby wojskowej. 
W momencie wybuchu II wojny światowej był już oficerem. 
W kampanii wrześniowej dowodził plutonem, a następnie kom-
panią. 24 września dostał się do niewoli niemieckiej, z której 
uciekł, dołączając do sławnego oddziału mjr. Henryka Do-
brzańskiego „Hubala”. Z dalszej walki wyeliminował go jed-
nak zły stan zdrowia.

Po powrocie do Jodłówki Władysław nie przestał walczyć. 
Jako działacz Stronnictwa Narodowego współtworzył w powie-
cie bocheńskim jego organizację wojskową – Narodową Or-
ganizację Wojskową (NOW). Interesowała go cała działalność 
organizacji, dlatego też jako jej komendant powiatowy kontro-
lował kontrwywiad oraz prasę i propagandę. Był założycielem 
konspiracyjnego pisma „Kierownik”. W 1943 roku jego obo-
wiązki znacznie się poszerzyły – został bowiem komendantem 
Podokręgu Kraków Zewnętrzny NOW, który obejmował aż pięć 
powiatów i stał się częścią Armii Krajowej. Od września 1944 
roku był adiutantem inspektora Komendy Okręgu w ramach 
struktury AK, ppłk. Władysława Owoca „Pawła”.

Członkostwo Gałki w AK i jego konspiracyjna działalność 
doprowadziły do tego,że musiał ukrywać się przed Niemcami, 
a następnie przed opresjami państwa radzieckiego. Skutkiem 
jego wyborów stało się również skomplikowane i pełne poświę-
ceń życie prywatne. W 1943 roku ożenił się z Wiktorią z Lisa-
ków, którą poznał w dramatycznych okolicznościach. Wtedy to 
udowodniła mu, że można jej zaufać i na niej polegać. Tak też 
było do końca życia Władysława. A nic nie było w nim jasne 
i proste. Wszystko wymagało poświęceń obu stron, a kiedy na 
świecie pojawiły się dzieci, także ich. Władysław, już jako mąż, 
ciągle żył w ukryciu.

Poważną próbą stało się jego aresztowanie w lutym 1945 na 
Małym Rynku w Krakowie. Pod zmienionym nazwiskiem, ale 
z materiałami konspiracyjnymi, został tymczasowo aresztowany 
i przetrzymywany w piwnicach budynku WUBP w Krakowie. 
Gałka nie przyznał się do winy, ale przyznał się do czynu, dlate-
go sąd uznał go za winnego, jednocześnie odstępując od wymie-
rzenia kary. Zdecydowała o tym choroba i znaczne pogorszenie 
stanu zdrowia, na który wpływ miały fatalne warunki panujące 
w więzieniu, a także tortury fizyczne i psychiczne, które zno-
sił przez ponad cztery miesiące.

Po odzyskaniu wolności postanowił ujawnić się przed 
Komisją Likwidacyjną AK, rozpoczął pracę jako nauczyciel 
w szkole w Rzezawie oraz rozpoczął studia na Wydziale Prawa 
UJ. Te wszystkie zajęcia nie przeszkadzały mu jednak w dal-
szej konspiracji antykomunistycznej. Objął stanowisko zastępcy 
delegata MSW w Krakowie. Niestety, w maju 1947 roku zo-
staje ,,zatrzymany w kotle”, w mieszkaniu drugiego zastępcy 
krakowskiego delegata Mariana Pajdaka. I tu zaczyna się śledz-
two trwające dwa i pół roku. Wyrok – kara śmierci, pozbawie-
nie praw publicznych na zawsze i przepadek mienia.

Wyrok ten, to w zasadzie początek historii, o której można 
się dowiedzieć z lektury książki. To opowieść pisana słowami 
samych bohaterów. 10-letnia rozłąka z rodziną – ukochaną żoną 
i córeczkami – Danusią i Marysią, które pomimo rozstania na-
dal traktowały tatusia tak, jakby przebywał z nimi całe dnie. To 
niewątpliwa zasługa Wiktorii – strudzonej młodej kobiety, wal-
czącej o przetrwanie dzieci i swoje, wychowującej dziewczynki 
w miłości do ojca i szukającej nadziei oraz ukojenia w modli-
twie. A przyszło ono najpierw z wiadomością o ułaskawieniu 
Władysława przez Bieruta (skracając karę do 15 lat więzienia), 
a następnie z dniem jego niespodziewanego powrotu do domu.

To książka o poszukiwaniu życia w niebycie, wolności 
w niewoli, sile w słabości oraz nadziei –  w momencie, w któ-
rym dawno nie powinno już jej być. To wzruszająca opowieść 
o widzeniach z ojcem będącym za kratami, opisywanych 
z punktu widzenia małej dziewczynki, której nie dane było jesz-
cze poznać ojca krzątającego się po gospodarstwie.

Czekając na upragnione złączenie z rodziną, Władysława 
przepełniała energia duchowa, którą czerpał z książek czytanych 
w celi. Uczył się języków obcych oraz studiował m.in. literaturę 
polską i obcą, matematykę oraz prawo rzymskie. Paradoksalnie, 
z więzieniawyszedł duchowo wzmocniony, jakkolwiek fizycz-
nie bardzo wyniszczony. Później ukończył przerwane studia, 
uzyskał tytuł magistra z wynikiem bardzo dobrym, a następnie 
zdał egzamin radcowski, dzięki któremu mógł zarabiać na życie 
jako radca prawny w Bochni.

Zmarł w marcu 1981 na czwarty zawał serca, mając za-
ledwie 66 lat. Nie dożył roku 1989 i wolnej Polski. Jednak 
ta wolna Polska przypomniała sobie o nim – rehabilitując 
w 1993 roku, a rok później unieważniając wszystkie wyroki.

Od siebie wymagać dużo, innych nie sądzić – to była jego 
dewiza – pisze Maria Kamykowska, jednocześnie dodając: Na-
pisał kiedyś z więzienia: „myślałem nad tym, co to znaczy po-
goda ducha i nie wiem, czy daleki jestem od prawdy, gdybym 
powiedział, że to jest – umieć tracić w życiu”. Tę sztukę opano-
wał doskonale.

Anna Janta – absolwentka UJ,
politolog, dziennikarz polityczny
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Moje dziedzictwo materialne nie 
było ani zbyt wielkie, ani zbyt boga-
te. Urodziłem się w 1896 roku we wsi 
Borek, parafia Rzezawa powiat Boch-
nia w 10-osobowej rodzinie (7 dzieci) 
w tym 5 sióstr i 2 braci. Ojciec Florian 
z matką gospodarowali na 1,5 mor-
gowym gospodarstwie. Wprawdzie 
ojciec powiększył to gospodarstwo 
z czasem do 8 morgów (1 mórg = 

57 akrów) ale tylko dzięki temu, że zarabiał pieniądze na tzw. 
Sachsach. Wyjeżdżały wówczas najstarsze dzieci, wyjeżdżał 
ojciec z najstarszą córką więc w końcu z 1912 r. nadeszła kolej 
na mnie. Miałem wtedy 16 lat. 

Pracowałem gdzieś w Branderburgii w miejscowości Pas-
serwalk niedaleko stacji kolejowej Sarent. Po ośmiu miesią-
cach ciężkiej pracy otrzymałem wiadomość, że mój starszy brat 
Jan przysłał dla mnie, siostry Anieli i Marii pieniądze na tzw. 
Schiffkarte w celu wyjazdu do pracy w USA. Przedsięwzięcie 
to nie było łatwe nawet dla ludzi bardziej zamożnych od nas 
i obeznanych w świecie, ale perspektywa pracy i osiągnięcia 
wyższego statusu społecznego i materialnego nęciła. 

Wsiedliśmy na statek „George Washington” w porcie nie-
mieckim Bremen. Był to duży statek posiadający trzy kominy 
i dwa pokłady. Zrobił on na mnie ogromne wrażenie, gdyż był 
dla mnie przedsmakiem wielkiego świata, przygód, a zwłasz-
cza stanowił nadzieję na lepsze, na wyższym poziomie życie 
niż w galicyjskiej wsi. Do Nowego Jorku płynęliśmy 10 dni. 
Po przeglądzie lekarskim otrzymaliśmy po jednym dolarze na 
żywność i mając jeden zbiorowy bilet pojechaliśmy pociągiem 
do miasta Minneapolis.

Byłem bardzo onieśmielony, skrępowany i poczułem się 
obco w tym wspaniałym mieście. Na szczęście obok mnie były 
dwie moje starsze siostry i brat Jan, który zafundował nam tę 
podróż. Dostał on pracę jako giser przy odlewaniu części do 
hamulców kolejowych (Bremse).  Siostry pracowały jako zmy-
waczki w restauracji. Był to dla mnie obcy świat, zwłaszcza, że 
nie znałem języka. 

  Po pewnym czasie jedna z moich sióstr Aniela wyszła 
za mąż za rodaka, który wcześniej się tam osiedlił i mieszkał 
w drewnianym domku krytym papą. Zamieszkałem z nimi. Ży-

Piotr Biernat

Z Borku do Ameryki

liśmy skromnie. Dom opalało się progami kolejowymi, zbie-
ranymi  wzdłuż licznych w tym miejscu torów kolejowych. 
Zbieraliśmy  także resztki zboża dowożonego pociągami do 
elewatorów zbożowych przy stacji kolejowej. Trzeba był za-
płacić  dozorcy niewielkie opłaty, a on wpuszczał nas na toro-
wisko. W gospodarstwie hodowaliśmy dużo kur. Żywność nie 
była droga 2,5 centa za bochen chleba i 10 centów za kilogram 
mięsa.  

Pracowałem najpierw w stolarni za 1,25 dolara dziennie. 
Praca trwała 10 godzin dziennie. Po dwóch latach awansowa-
łem i dostawałem 2 dolary dziennie,  ale praca była nadal cięż-
ka i trwała 10 godzin.

Dziedzictwo duchowe  
Dziedzictwo duchowe było także ubogie. W rodzinnej wsi 

istniała już wtedy biblioteka, Kasa Stefczyka i działał zespół 
muzyczny. W USA miejscowy działacz Polak Puzia organizo-
wał spotkania, festyny i opłatki. Uczył nas śpiewu pieśni naro-
dowych, przede wszystkim „Boże coś Polskę”, „Jeszcze Polska 
nie zginęła”, „Bartoszu, Bartoszu” itp. Dopiero tutaj mogłem 
przeczytać  „Krzyżaków”, „Potop”, Quo Vadis”. O tym miej-
scowym działaczu opowiadano legendy, że z pewnością zarobił 
gdzieś na obczyźnie a może wygrał jakieś duże pieniądze, skoro 
finansował te patriotyczne i religijne akcje kulturalne i oświato-
we. Oprócz niego był w naszym środowisku bardzo energicz-
ny ksiądz z Rzezawy Józef Padykuła i miejscowy nauczyciel. 
Nasze życie kulturalne i narodowe grupowało się wokół trzech 
parafii  katolickich i szkoły polskiej w Minneapolis. Szkoła ta 
działała przy największym z tych kościołów św. Krzyża. Była 
to moja parafia. Sąsiednie to św. Jadwigi i Wszystkich Świę-
tych. Była jeszcze parafia i kościół narodowy założony przez 
niejakiego Hodura. 

Naukę rozpocząłem w 1914 r. Przybory szkolne, słodycze 
i herbatę dostaliśmy bezpłatnie. Uczyliśmy się wieczorami po 
pracy, a głównym przedmiotami była historia USA i język an-
gielski.

Wybuch wojny
Wybuch wojny światowej odczuliśmy jako powiew wiel-

kiej nadziei na powstanie Wolnej Polski. Pamiętałem słowa 
naszego wieszcza narodowego: „O wojnę narodów prosimy 

Cię Panie...” Przeczuwali-
śmy, że tylko klęska naszych 
zaborców przywróci nam roz-
dartą i gnębioną przez tyle lat 
Ojczyznę. Powstały od razu 
różne akcje i zbiórki na rzecz 
pomocy dla głodnych dzieci 
w Polsce. Uczestniczyliśmy 
w tych akcjach czynnie. Przy-
był do Minneapolis Paderew-
ski i dowiedzieliśmy się, że 
przeznaczył dochody ze swo-Piotr Biernat Aniela Dziedzic Maria Żelazny Jan Biernat
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ich koncertów na Sprawę Polską. Uczucia patriotyczne pod-
trzymywane były poprzez uroczyste nabożeństwa, w których 
uczestniczyli działacze polonijni.

Zatopienie okrętu USA „Lusitania” w 1917 r. przez Niem-
ców wywołało oburzenie społeczeństwa amerykańskiego 
i przesądziło o przystąpieniu USA do wojny po stronie alian-
tów.  Tak olbrzymia zbrodnia nie mogła ujść Niemcom bez-
karnie. „Sokół” i inne polskie organizacje rozpoczęły agitację 
na rzecz  Polski ze zdwojoną siła. Byliśmy wówczas chyba 
liczebnie drugim w USA skupiskiem Polaków po Chicago. 
W Minneapolis pojawili się wysłannicy Polskiego Komitetu 
Narodowego z Paryża (Paderewski, Dmowski, Sapieha) z ape-
lem w sprawie werbowania ochotników do Wojska Polskiego 
formowanego we Francji. 

Ogromne wrażenie zrobiło na nas pojawienie się w Min-
neapolis polskiego oficera w polskim mundurze. Nie zapamię-
tałem jego nazwiska, ale nasz ksiądz nazywał się Ciemiński 
i pochodził ze Śląska. Spotkanie z oficerem było wzruszające 
i niezwykłe. Wystąpiła miejscowa orkiestra, odbyła się akade-
mia na której śpiewaliśmy polskie pieśni i deklamowaliśmy 
polską poezję. Nie było wtedy bezrobocia.

Droga do Polski
Miałem już wtedy dobrze płatną pracę. Ja zarabiałem 

3 dolary dziennie pracując przy produkcji cylindrów do sa-
molotów. Mimo to chciałem wstąpić do polskiej Armii. Był 
marzec 1918 r. Znana była wtedy deklaracja prezydenta Wil-
sona, a zwłaszcza jej punkt 13-ty o wolnej Polsce. Z ośmioma 
rodakami zgłosiłem się do obozu szkoleniowego w Kanadzie 
– Niagara Lake. W ukochanym Minneapolis zostawiłem rodzi-
ny dwóch moich starszych sióstr i brata a także moich trzech 
chrzestnych synów. 

Warunki w obozie były ciężkie. Było nas 700 ochotników. 
Spaliśmy na posadzce mając koce do przykrycia. Codziennie 
odbywała się musztra i przygotowanie teoretyczne. Kilku słab-
szych nie wytrzymało rygorów obozowych i wyjechało.  Po 
trzech tygodniach udaliśmy się do Nowej Jorku w celu zaokrę-
towania się. Miało był łącznie 70 000 ochotników, ale jak przy-
puszczam nie tylko Polaków. Na francuskim okręcie wojennym 
płynęliśmy do Europy. Im bliżej starego kontynentu tym było 
większe napięcie nerwowe, gdyż w tej strefie istniało zagroże-
nie zatopienia statku przez U-Boty. Spaliśmy nawet w pasach 
korkowych. Wyżywienie było dobre, a Francuzi byli wobec nas 
bardzo koleżeńscy i serdeczni. Rozkład zajęć na pokładzie był 

dość intensywny: gimnastyka, szkolenie taktyczne, pogadanki. 
Po 10 dniach dotarliśmy do Bordeaux. Tam przywitała nas or-
kiestra, a po francuskim hymnie „Jeszcze Polska nie zginęła”.

Walki w Szampanii
Wyjechaliśmy w głąb Francji do I Dywizji Strzeleckiej 

I Pułku Strzelców. Dowódcą był gen. Bernard. Musztra od-
bywała się według francuskiego regulaminu. W niedzieli uda-
waliśmy się w szyku do kościoła, w którym ksiądz wygładzał 
kazanie po polsku. W czasie mszy św. śpiewaliśmy polskie 
pieśni. Widziałem, że miejscowy ksiądz był bardzo szczęśliwy 
z naszej obecności.  

Po trzech miesiącach ćwiczeń udajemy się  zamiast do 
Polski na front do Szampanii. Mimo pewnego rozczarowania 
dobry nastrój szybko powrócił. Wierzyliśmy, że wojna będzie 
zwycięska i Polska zmartwychwstanie. 

     Na front dotarliśmy w lipcu 1918 r. i od razu zoriento-
waliśmy się, że przeciwnik jest dobrze zorganizowany i zdecy-
dowany na wszystko. Walko były pozycyjne, w okopach, ale 
były niezwykle zacięte. Pozycje przechodziły z rąk do rąk. 14 
lipca 1918 r. przeżyłem w okopach ofensywę niemiecką na Pa-
ryż. W okopach przeżyłem niemiecki atak gazowy, po którym 
utraciłem na zawsze węch. Pewnego razu w pobliżu miasta St. 
Hilary urządziliśmy wypad na wrogie pozycje i przyprowadzi-
liśmy 214 jeńców niemieckich z pełnym uzbrojeniem. Sukces 
nasz opłaciliśmy jednak śmiercią naszego dowódcy porucznika 
Chwałkowskiego, Amerykanina polskiego pochodzenia. Za-
strzelił go Niemiec, który po poddaniu się wychodził z bun-
kra z podniesionym w górę rękami i udawał, że się poddaje. 
Chwałkowski zdążył jeszcze krzyknąć: Umieram za wolną Pol-
skę! Nie wiem jaki los spotkał mordercę. 

W Błękitnej Armii
Zbliżał się historyczny listopad 1918 roku. Nas interesował 

szybki powrót do Polski i walka o jej granice. Dowództwo nad 
nami objął w października 1918 roku gen. Jóżef Haller.  Wy-

jechaliśmy z marcu 1919 roku przez 
pokonane Niemcy: Osnabruck, Kassel 
i inne. Mijaliśmy zamożny, wspaniale 
zorganizowany kraj, w szale radości 
i euforii, ale spojrzenia jego miesz-
kańców były wrogie, zawistne i zacię-
te. Śpiewaliśmy polskie pieśni, woła-
liśmy, że Polska zmartwychwstała. Na 
czas przejazdu dowództwo odebrało 
nam broń. Może dobrze się stało, bo 
mogło by dojść do niepotrzebnych, 
nieprzewidzianych incydentów.

W niepodległej Polsce 
Przejeżdżaliśmy przez Kędzierzyn, który miał być polski. 

Wszędzie powitania i flagi polskie oraz okrzyki radości: Niech 
żyje Polska! Najbardziej wzruszające było powitanie w Kra-
kowie. Na rynek szliśmy w szyki defiladowym. Kraków szalał 
z radości. Podawano nam słodycze i na każdym kroku spoty-
kaliśmy się z ogromną sympatią.  Uroczyste powitanie z ho-
norami wojskowymi nastąpiło we Włodzimierzu Wołyńskim. 
Witał nas gen. Edward Rydz-Śmigły. Podziwiał nasze uzbroje-
nie i ilość broni maszynowej (3 karabiny maszynowe na druży-

Minneapolis 1908

Piotr Biernat w Błękitnej 
Armii gen. Hallera
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Piotr Biernat z siostrami Marią i Franciszką i wnukami

nę) i powiedział, że z takim 
wojskiem to możemy wojo-
wać. Parliśmy na wschód 
aż pod Kijów. No i wojo-
waliśmy. Duże przestrze-
nie, rozciągnięty front, braki 
w zaopatrzeniu powodowały 
duże straty. Walczyłem pod 
dowództwem kapitana Lisa. 
W czasie jednej z potyczek 
wyskoczył zza krzaka Ko-
zak i strzelił do mnie. Kula 
przeszła przez pierś i łopatkę 
powodując poważne rany. 
Znalazłem się w szpitalu we 
Lwowie. Do dzisiaj nie mogę 
sprawnie ruszać prawa ręką.  
Potem przewieziono mnie do 
Rzeszowa, gdzie dostałem 

krzyż Walecznych i dwa dyplomy: jeden „Ochotnikom z Ame-
ryki – Odrodzona Polska” i drugi dyplom Krzyża Żołnierzy 
Polskich podpisany 18 marca 1920 r. przez Naczelnika Państwa 
i Wodza Naczelnego Józefa Piłsudskiego. W Rzeszowie leczy-
łem się kilka miesięcy, a potem odwieziono mnie do domu. Nie-
długo dowiedziałem się, że oddział w którym walczyłem został 
otoczony przez bolszewików i rozstrzelany z kapitanem Lisem. 
Miałem krzyż walecznych i dwa dyplomy wojenne. Do jedne-
go z nich dołączono krzyż z napisem: „Ochotnikom z Ameryki 
– Odrodzona Polska.

Po wyleczeniu dostałem bilet do USA i zapewnienie, że po 
powrocie otrzymam 100 dolarów na początek i możliwość po-
wrotu do życia cywilnego. W moim sercu zrodził się jednak dy-
lemat: czy mam wracać na obczyznę za chlebem, czy jednak nie 
powinienem zostać tutaj, skoro nasz kraj jest wolny i potrzebuje 
rąk do pracy. Będzie reforma rolna, trzeba będzie zagospodaro-
wać ziemie na Pomorzu i w Wielkopolsce. Na dodatek spóźni-
łem się na punk zborny do Grudziądza, a więc okazja wyjazdu 
minęła bezpowrotnie. 

Założyłem rodzinę. Gospodarstwo, które nabyłem, dziwnym 
zbiegiem okoliczności znajduje się w miejscu domu mojego 
dziadka ojca mojej matki w sąsiedniej wsi, gdzie urodziła się 
moja żona – w Ostrowie Królewskim. Lata powojenne nie były 
łaskawe. Inflacja, rozgrywki polityczne, bezrobocie, ciężkie 
przednówki.  Było mało ziemi, produkty rolne były tanie , a wy-

datki duże. Aby zdobyć podstawy do życia musiałem opuścić 
żonę i dwóch małych synów i udać się znów w 1927 rk do pracy 
we Francji. Tam pracowałem w kopalni rudy żelaza w Alzacji. 
Przeważał tak język niemiecki, którego szybo się nauczyłem i był 
mi potem pomocy w czasie II wojny światowej.  Pracowałam 
ciężko, na akord, były wypadki górnicze. Kilku moich kolegów 
zginęło, inni nie wytrzymali trudów pracy. W naszym środowisku 
działał ks. Kwaśny, który organizował pracę kulturalną. Powstał 
chór polski a ulubioną był piosenka: „ Wisło nasza, modra rzeko” 
i nauczyłem się tańczyć krakowiaka. 

Po siedmiu latach powróciłem do domu. Powiększyłem moje 
gospodarstwo do 5,5 ha. Zacząłem działać w ruchu ludowym. Zo-
stałem radnym gromadzkim, potem gminnym. Zostałem komendan-
tem Straży Pożarnej (aż na 30 lat) i prezesem Akcji Katolickiej. 

II wojna światowa
We wrześniu 1939 r. widziałem obok tragedii naszego na-

rodu wspaniałego ducha Polaków, rzadką solidarność, a nawet 
obok klęsk naszych żołnierzy, stosy wyposażenia i zabitych nie-
mieckich żołnierzy w lasach koło Janowa Lubelskiego. Wraca-
jąc z ucieczki straciłem moje odznaczenia z I wojny. Pomaga-
łem wysiedlonym z Pomorza i Wielkopolski Polakom i pamię-
tałem, że podobny los ominął mnie dzięki radzie mojego dziad-
ka w 1922 r. : nie wyjeżdżaj na Pomorze ani do Wielkopolski 
– Niemcy nie pogodzą się z traktatem wersalskim. 

Po wojnie pracowałem ciężko na roli. Przez kilka lat byłem 
sołtysem. Powstała wtedy nowa remiza strażacka. Pomagałem 
w jej budowie. Dostaliśmy prawie nowy wóz z pompą ręczną, 
wybudowaliśmy kilka mostów, przeprowadziliśmy odwodnie-
nie pól uprawnych. Czy mogę czuć się w jakimś sensie spad-
kobiercą tych wszystkich wydarzeń historycznych. Na pewno 
tak! Dzisiaj czwórka moich dzieci żyje w nieporównywalnie 
lepszych warunkach. Synowie zdobyli wyższe wykształcenie. 
Jeden jest lekarzem drugi nauczycielem WF. Ważna jest rodzina 
i więź rodzinna. Mamy z żoną 11 wnuków. Z Francji otrzymuję 
przeliczoną emeryturę to prawie 2000 zł.

Dzisiaj przeraża mnie młodych ludzi alkoholizm, cwania-
ctwo na różnych szczeblach władzy, chęć zdobywania nieuczci-
wie pieniędzy i niewykorzystywanie szans przez młodzież. 
Moją ziemie oddałem Państwu, gdyż nie mam następcy, ale 
mam nadzieję, że zostanie ona należycie wykorzystana.

(Fragmenty wspomnień ukazały się w nr 6 „Tygodnika Po-
wszechnego” z 1979 r. oraz piśmie polonijnym Kurier Polski of 
Minnesota w grudniu 2008 r.) 

Przed rodzinnym domem  Piotr Biernat z żoną Walerią, córką Anną, 
synem Marianem i wnukami
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Meksyk jest położony między Oceanem Spokojnym a Zato-
ką Meksykańską i Morzem Karaibskim. Na północy graniczy ze 
Stanami Zjednoczonymi, a na południu z Gwatemala i Belize. 

Ten piękny kraj leży w strefie o dużej aktywności sejsmicznej 
, występują tu więc częste trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów. 
Ukształtowanie powierzchni Meksyku jest bardzo zróżnicowa-
ne. Na jego terenie są niziny , np. Półwysep Jukatan czy niziny 
nadbrzeżne nad Zatoka Meksykańską i nad Morzem Karaibskim 
. Wnętrze kraju zajmują głównie wyżyny otoczone górami. 
Górzysty jest również Półwysep  Kalifornijski. Prawie połowa 
Meksyku leży na wysokości ponad 1500 m. n.p.m. , a w górach 
jest dużo czynnych wulkanów. 

Współcześni Meksykanie są spadkobiercami wielu starożyt-
nych cywilizacji i ludów, które zamieszkiwały te tereny. W okre-
sie prekolumbijskim byli to m.inn. Olmekowie, którzy zaludnili 
nisko położone obszary Meksyku, w latach 1200 do 300 p.n.e .  
Następną bardzo znaną kulturę stworzyli Majowie. Największy 
rozwój tej kultury nastąpił w latach 300-900 r.  n.e., na terenie 
Półwyspu Jukatan, a także na obszarach dzisiejszej Gwatemali 
i Hondurasu. 

Czcili oni wielu bogów (znane są imiona 166 bóstw), przy 
czym głównym bóstwem był Itzamna, bóg ognia. Aby zyskać 
przychylność bogów składali ofiary z ludzi strącając ich w głąb 
świętych studni lub upuszczając skazańcom krew z różnych 
części  ciała.  Najbardziej znaną kulturę w Meksyku stworzyli 
Aztekowie, którzy kontrolowali głownie wybrzeże Zatoki Mek-
sykańskiej . W początkach XV wieku zawarli oni , z innymi 
plemionami, sojusz, który zapoczątkował istnienie imperium 
azteckiego także na północy i południu kraju. Czcili oni ponad 
2 tysiące różnych bóstw i składali im ofiary z ludzi.  Imperium 
Azteków podbił w XVI wieku hiszpański konkwistador  Hernán 
Cortes. Utworzył on na tych terytoriach wicekrólestwo Nowej 
Hiszpanii. 

Po podboju Meksyku Hiszpanie burzyli miejscowe świątynie 
i budowali kościoły, często w tych samych miejscach, ale wielu 
Indian oddawało nadal cześć dawnym bogom. Aby zapobiegać 
tym praktykom, Hiszpanie zbudowali kościół na wzgórzu, na 
którym stała niegdyś świątynia jednego z bóstw Azteków. Na-
stępnie przywieźli Matkę Bożą z Guadalupe, która cudownie 
objawiła się w Hiszpanii. 

W 1531 roku Matka Boska dwukrotnie objawiła się w Mek-
syku nowo ochrzczonemu Juanowi Diego. Na jego tunice po-
jawił się obraz Dziewicy Maryi. Obecnie cudowny wizerunek 
Matki Boskiej wisi wysoko na jednej ze ścian Basilica de Nu-
estra Seńora de Guadalupe, której budowa została zakończona 
w 1976 roku. Jej wnętrze mieści 10 tysięcy wiernych. Juan Die-
go w 2002 roku został beatyfikowany przez Jana Pawła II. 6 mln 
pielgrzymów odwiedza co roku sanktuarium w mieście Meksyk 
( zdjęcie 1 ),a wizerunek Matki Bożej z Guadalupe odzwiercied-
la zarówno wierzenia katolickie jak i prekolumbijskie, a także 
jest symbolem narodowej jedności i różnorodności rasowej oraz 
kulturowej Meksyku. Nasza grupa  odwiedza słynną Bazylikę. 

Dalsze dzieje tego kraju są również bardzo  burzliwe i obfitu-
ją w niezwykłe wydarzenia. W 1530 roku król hiszpański Karol 

 Janusz Żarek 

Meksyk – kraj nieznany

V ustanawia miasto Meksyk stolicą Nowej Hiszpanii i rezyden-
cją wicekróla. Hiszpańskie rządy w Meksyku trwały 3 stulecia.

W 1821 roku zostaje proklamowana niepodległość, a w 1829 
roku uchwalona zostaje konstytucja i utworzona republika fede-
ralna.  W 1845 roku Stany Zjednoczone anektowały terytorium 
Teksasu. Doprowadziło to do wojny amerykańsko - meksy-
kańskiej zakończonej w 1848 roku traktatem, na mocy którego 
Meksyk stracił połowę swego terytorium , w tym Teksas , Nowy 
Meksyk, Arizonę i Kalifornię. Meksykanie walczyli jeszcze 
z Francuzami, a Napoleon II mianował hrabiego Maksymilia-
na Ferdynanda Józefa cesarzem Meksyku, pod francuskim pro-
tektoratem. Po trzech latach został on uwięziony i rozstrzelany, 
a w Meksyku przywrócono republikę. 

Obecnie około 60 % ludności tego kraju stanowią Metysi, 
prawie 1/3 Indianie , a około 15 % to ludność pochodzenia euro-
pejskiego. W niektórych częściach kraju żyją także  potomkowie 
różnych plemion indiańskich używających rodzimego języka 
i zachowujących własną kulturę. Poza tym w Meksyku istnieje 
ponad 50 grup rdzennej ludności posługującej się różnymi dia-
lektami. Językiem urzędowym jest język hiszpański. 

Poznanie oraz opisanie tego kraju tak bardzo zróżnicowane-
go historycznie, kulturowo, etnicznie , językowo, klimatycznie 
i krajobrazowo, jest bardzo trudne. Filozof Manuel Zamacona 
twierdzi, że opisanie Meksyku jest niemożliwe. Żeby zatem choć 
pobieżnie  poznać niektóre tereny tego kraju, powinno się odwie-
dzić go kilka razy. 

Nasza kilkuosobowa grupa przylatuje do miasta  Meksyk, 
stolicy kraju liczącej około 20 mln mieszkańców, z zamiarem 
zwiedzenia tylko południowo – zachodniej części państwa Mek-
syk. Miasto Meksyk leży w dolinie , która niegdyś stanowiła dno 
jeziora i jest jedną z największych i najwyżej położonych stolic 
na świecie ( 2250 m.n.p.m  ). W tym olbrzymim mieście slumsy 
sąsiadują z pałacami. Spotykają się tu trzy kultury : aztecka, ibe-
ryjska i meksykańska. W mieście jest dużo zabytków architektu-
ry hiszpańskiej , amerykańskiej, francuskiej, a także nowoczes-
nej. Zwiedzanie stolicy zaczynamy od olbrzymiej świątyni La 

1. Basilica de Nuestra Senora de Guadelupe
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Catedral Metropolitana, która była budowana 300 lat, najpierw 
w stylu hiszpańskiego renesansu, a przy końcu budowy w stylu 
francuskiego neoklasycyzmu. We wnętrzu Katedry znajduje się 
piękny, barokowy Ołtarz Królów przy którym, jak podają prze-
wodniki po Meksyku , mieli modlić się królowie  Hiszpanii, tyl-
ko, ze żaden nigdy tu nie przybył. 

Następnym obiektem, który odwiedzamy jest Pałac Narodo-
wy ( El Palacio Nacional ) mieszczący biura urzędu prezydenta. 
Wnętrza zostały ozdobione freskami ściennymi( tzw.murale ) 
przez zdolnego malarza, z pochodzenia  Indianina, Diego Riverę. 
Freski przedstawiają historię Meksyku. 

Zwiedzamy również Narodowe Muzeum Sztuki, w którym 
znajdują się najlepsze prace artystów meksykańskich z ostatnich 
stuleci. Przechodząc ulicami metropolii oglądamy El Angel , po-
mnik Niepodległości , którym jest anioł ze skrzydłami ustawiony 
na wysokim postumencie, w formie kolumny. 

W czasie spacerów po mieście wzrok zwiedzających przycią-
ga, widoczny prawie z każdego miejsca stolicy, czynny wulkan 
Popocatepetl ( Dymiąca Góra ) położony na płd. wschód od mia-
sta, o wysokości 5 452 m. Na jego szczycie leży wieczny śnieg. 
Następnie udajemy  się do słynnego, uznanego  za jedno z naj-
ciekawszych muzeów świata, Narodowego Muzeum Antropo-
logii (El Museo Nacional de Antropología), w którym  znajdują 
się zbiory pierwotnych kultur różnych ludów zamieszkujących 
Meksyk. 

Najbogatsze zbiory o wysokim poziomie artystycznym, po-
chodzące z imperium Majów, znajdują się w Sali X , a w Sali 
VI mieszczą się dzieła Azteków. Można tu podziwiać m.inn. 
słynny bazaltowy I bardzo skomplikowany aztecki kalendarz 
czyli Kamień Słońca. Waży on 24 tony i ma średnicę 4 metrów. 
W centrum kamiennej płyty znajduje się wizerunek boga słońca 
Tonatiuha z wysuniętym językiem , a otaczają go ułożone w krąg 
symbole wszechświata. W stolicy odwiedzamy również stadion 
Azteków ( El Estadio Azteco - zdjęcie 2 ), bardzo znany , je-
den z największych stadionów piłki nożnej , na którym w cza-
sie rozgrywek o puchar świata w 1986 roku , pojawiła się tzw. 
„meksykańska fala”. Ten sposób dopingu jest obecnie stosowany 
w wielu krajach. 

Następnego dnia udajemy się do Teotihuacan, położonego 50 
km na północny zachód od stolicy. Nazwa tego miasta, w języku 
Azteków”, oznacza „miejsce gdzie rodzą się bogowie”. Zbudo-
wano go około 150 roku p.n.e . Po pewnym czasie Teotihuacan, 
leżące w dolinie , stało się ważnym ośrodkiem handlowym i kul-
turalnym liczącym 30 tys. mieszkańców.  W ciągu następnych 
stuleci zbudowano tu Piramidę Słońca o wysokości 63 m Pirami-
dę Księżyca o wysokości 43 m .Zbudowano także 23 świątynie 
i pałace wzdłuż drogi zwanej Aleją Zmarłych. Oglądamy widoki 
ze szczytów piramid oraz zwiedza- my starożytne zabytki. 

W czasie dalszej podróży autokarem , przenosimy się do 
miasta Guernavaca położonego 80 km na południe od stolicy 
i liczącego około 250 tys. mieszkańców. Hernán Cortes  zbudo-
wał w Guernavace pałac oraz fortecę , w której obecnie mieści 
się duże muzeum historyczne, archeologiczne, i antropologiczne 
przedstawiające historię Tolteków. Olmeków, Majów i Azteków. 
Oglądamy te wspaniałe zbiory, a także piękne malowidła ścienne 
Diego Rivery ukazujące sceny z historii Meksyku.

Następnego dnia zatrzymujemy się w Taxco , mieście na-
zywanym „srebrną stolicą świata”. Leży ono 160 km od stolicy 
Meksyku , na szczycie wzgórza. Ponieważ w pobliskich wzgó-
rzach odkryto dużą żyłę srebra, rozpoczęto tu  produkcję biżu-

terii a wyroby stały się znane i kupowane w sklepach Nowego 
Jorku, Paryża i Londynu. 

Po noclegu w Taxco udajemy się na północny zachód do 
Guanajuato liczącego 100 tys. mieszkańców, miasta położonego 
na zboczach doliny, na wysokości 2000 m. W XVI w. odkryto 
tu bogate złoża złota i srebra. Guanajuato zachwyca wspaniała 
architekturą. Znajdują się z nim liczne budynki w stylu kolonial-
nym , wspaniałe pałace , kościoły barokowe oraz neoklasyczne. 
Miasto zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultu-
ralnego i Przyrodniczego UNESCO. 

Są tu m.inn. hiszpański kościół San Diego oraz barokowa 
bazylika Nuestra Seńora de Guanajuato z XVII wieku. Główną 
jej atrakcją jest figura Najświętszej Marii Panny patronki mia-
sta, dar hiszpańskiego króla Filipa II z XVI wieku. W Museo 
Iconográfico del Quijote zwiedzamy kolekcję poświęconą Don 
Kichotowi , jak i prace Picassa i Salvadora Dali.

Następnego dnia, rano wyruszamy na południe do, położo-
nego nad Pacyfikiem, sławnego kurortu meksykańskiego zwa-
nego „Riwierą Zachodu” ,Acapulco. Odkryte przez Hiszpanów 
w XVI wieku, było portem handlowym , fortem zniszczonym 
przez trzęsienie ziemi w 1776 roku i wreszcie stało się znanym 
kurortem w XX wieku. 

Swoją sławę zawdzięcza pięknemu położeniu na wzgórzach, 
w strefie zwrotnikowej , nad olbrzymią zatoką o 23 plażach. 
Wzdłuż plaży o długości 10 km znajduje się mnóstwo wysokich 
hoteli. 

Obecnie miasto liczy ponad 500 tys. mieszkańców i jest na-
stawione na dostarczenie , swoim gościom, różnych atrakcyjnych 
rozrywek. Oczywiście najważniejsza atrakcją jest możliwość 
codziennego pływania w czystych wodach Pacyfiku, których 
temperatura nigdy, jak twierdza reklamy , nawet w styczniu , 
nie spada poniżej 26 stopni Celsjusza. Jeździmy też  na nartach 
wodnych za motorówką, którą to zabawę można realizować 
w ograniczonym rejonie zatoki. W centrum kulturalnym miasta 
oglądamy występy Meksykańskiego Baletu Folklorystycznego , 
a na targu miejskim , artystyczne wyroby rękodzielnicze z całego 
Meksyku. 

Wieczorem bierzemy udział w pięknym widowisku kolory-
stycznym , w godzinnym zachodzie słońca oglądanych na wy-
branej plaży. 

W następnym dniu podziwiamy młodych śmiałków, któ-
rzy skaczą do wąskiej morskiej zatoczki z 45 metrowej skały 
(zdjęcie 3). Dodatkowym utrudnieniem tych niebezpiecznych 
skoków jest konieczność  wykonania ich w momencie gdy fala 

2. El Estadio Azteco
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wody wpływa do zatoczki,  bowiem tylko wtedy wysokość 
wody gwarantuje bezpieczne lądowanie. Widowisko jest płatne 
i bardzo dużo turystów codziennie je ogląda. Przed oddaniem 
skoku śmiałkowie modlą się przy małej kapliczce Matki Bożej 
umieszczonej na skale. 

Następnego dnia, opuszczamy z pewnym żalem, piękne Aca-
pulco  i udajemy się na północny zachód  , do odległej Gudalajary 
położonej na wysokości 1550 m. Jest ona drugim , co do wielkości 
miastem Meksyku i liczy 4,5 mln. mieszkańców. Została założona 
w XVI wieku przez Hiszpanów. Obecnie Guadalajara jest miastem 
przemysłowym, ale szczególnie w centrum zachowały się i zostały 
poddane renowacji zabytkowe place, bu-
dynki, pałace i kościoły barokowe z okre-
su kolonialnego  o pięknej architekturze. 
Są tu również ciekawe pomniki , fontan-
ny i galerie sztuki poświęcone archeolo-
gii, historii kolonialnej , malarstwu i et-
nografii. Szczególnie ciekawym dziełem 
jest kościół katedralny, którego budowa 
rozpoczęta w 1571 roku, trwała tak dłu-
go, że  w jego kształtach i ornamentyce 
można rozpoznać kilka stylów architek-
tonicznych,  

W zakrystii kościoła oglądamy sław-
ny obraz Murilla , Wniebowzięcie Naj-
świętszej Marii Panny. Pięknym gma-
chem jest również Palacio del Goberna-
dor z XVII wieku. Klatka schodowa tego 
budynku jest ozdobiona m.inn. freskiem 
José Orozsco przedstawiającym księdza 
Hidalgo przywódcę powstania anty hi-
szpańskiego, a  w sali posiedzeń parla-
mentu znajdują się malowidła ścienne , 
których treścią są narodziny konstytucji 
meksykańskiej .

Na zakończenie tego dnia , odwie-
dzamy duży gmach Hospicio Cabanas  
z 1805 roku , w którym mieści  się cen-
trum kulturalne. We wnętrzu znajduje się ponad 20 dziedzińców 
połączonych pasażami. W salach centrum oglądamy dzieła słyn-
nego Orozco związane ze sztuką prekolumbijską i ludową. Sufit 
kaplicy zdobi jego fresk „ Człowiek w  płomieniach”. Następnego 
dnia rano odlatujemy do stolicy Meksyku samolotem lokalnych 
linii lotniczych Aeromexico, a wieczorem lecimy do Europy. 

Okazją do odwiedzenia innej, południowo- wschodniej czę-
ści Meksyku, była wycieczka do Ameryki Środkowej kończącej 
się na półwyspie Jukatan, który jest prawie w całości terytorium 
Meksyku. Tylko małe części południowego Jukatanu należą do 
Belize i Gwatemali. 

Po podbiciu przez Hiszpanów , Jukatan podlegał bezpo-
średnio królowi Hiszpanii . Majowie stawiali opór Hiszpanom, 
a w wyniku walk , suszy, głodu i chorób przywiezionych z Eu-
ropy , nastąpił spadek zaludnienia mieszkańców. 

Po uzyskaniu niepodległości przez Meksyk w 1821 roku , 
Jukatan ogłosił niezależność od nowego państwa. Doprowadziło 
to do nowych konfliktów i do tzw. wojny kast. Majowie przegrali tę 
wojnę i w wyniku odwetu białej ludności , w ciągu 5 lat , populacja 
Indian zmniejszyła się o połowę. Jukatan uznał władzę rządu cen-
tralnego dopiero w 1876 roku. Obecnie mieszkańcy półwyspu czer-
pią dochody z wydobycia ropy naftowej i siarki oraz z turystyki. 

Nasza wycieczka, po wjeździe na Jukatan, porusza się blisko 
brzegu Morza Karaibskiego . Po drodze zatrzymujemy się w Tu-
lum, dawnym mieście Majów, położonym na wysokim, skalistym 
brzegu , które było również twierdzą otoczoną , od strony lądu, 
murem o wysokości 4 m i także ośrodkiem religijnym , bowiem 
pielgrzymi przechodzili tędy na wyspę Cozumel, miejsce kultu bo-
gini Ixchel. 

W murach miasta jest pięć bram, które prowadzą do pałaców 
i świątyń zbudowanych na kopcach. Oglądamy tez Zamek (El Ca-
stillo) znajdujący się kilkadziesiąt metrów od brzegu. 

W ciągu dalszej podróży przenosimy się około 40 km w głąb 
dżungli do ruin miasta Coba, które było 
największym miastem Majów liczącym 
(jak podają różne źródła) od 40 tys. do 55 
tys, mieszkańców. Do dnia dzisiejszego 
odkryto tu ponad 10 tys . kamiennych 
budowli, a wśród nich piramidę o wyso-
kości 42 metrów, uważana za najwyższa 
na Jukatanie. Pokonujemy 123 schody tej 
piramidy i wchodzimy na szczyt , z któ-
rego oglądamy rozległe tereny umarłego 
miasta. 

Ostatnim etapem naszej podróży 
jest miasto kurort Cancun, leżące przy 
końcu Jukatanu , w miejscu gdzie 
Morze Karaibskie łączy się z Zatoką 
Meksykańską. Kiedyś była to mała 
wioska rybacka , a obecnie duże 
miasto liczące 250 tys. mieszkańców 
Podobno jest to pierwsze miasto , na 
naszej planecie , które zostało całko-
wicie zaprojektowanie przy pomocy 
komputera. Rozwój Cancun jest do-
kładnie planowany i kontrolowany. 
Np. budynki nie mogą mieć więcej 
niż 9 pięter, aby nie zasłaniać pięk-
nych widoków. W Cancun można też 
uprawiać różne sporty wodne. My 

nurkujemy z maską oraz jeździmy na nartach wodnych. 
W ostatnim dniu pobytu płyniemy promem na Wyspę Ko-

biet, która tę nazwę zawdzięcza figurkom bogiń w świątyni 
odkrytej przez Hiszpanów w 1517 roku. 9 –kilometrowej 
długości wyspa słynie z tego ,że otacza ją bardzo czysta , 
przeźroczysta woda a na jej południowym brzegu znajduje 
się podwodny park narodowy z pięknymi rafami koralowy-
mi. Pływanie z maską wśród nich dostarcza niezapomniane 
wrażenia. 

Starania Cancun, aby dostarczać turystom jak najwięcej cieka-
wych rozrywek , zakończyły się powodzeniem , bowiem, w ostat-
nich latach , stało się ono najbardziej atrakcyjnym kurortem Mek-
syku i wyprzedziło , pod tym względem Acapulco.  W następnym 
dniu odlatujemy do stolicy Meksyku, a następnie do Europy . 
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Gdzie zatem tkwi źródło nieporozumień?
Rosyjski syndrom.
Przeszkodą do porozumienia nie były kompleksy polskie, ale 

istotne odrębności cywilizacyjne, kulturowe, prawno-ustrojowe, 
wielowiekowe zacofanie społeczne Rosji w porównaniu z Polską 
i resztą Europy. W Rosji nigdy nie było tradycji liberalnych, a je-
dynym uosobieniem ducha rosyjskiego była triada: samodzierża-
wie – prawosławie - narodowość (ludowość). Lelewel, który był 
najodważniejszym krytykiem teorii Karamzina, potwierdzał, że 
Polska reprezentowała idee Zachodu, zdobycze cywilizacji za-
chodniej, nasyconej pierwiastkiem chrześcijańskim (była przed-
murzem chrześcijaństwa i obrońcą Europy), a Wschód był 
obszarem metafizycznego zła, symbolem zagrożenia. Kon-
cepcja gminowładztwa na terenach polskich przejawiała 
się w instytucji słowiańskiego wiecu, poprzez demokrację 
szlachecką, formy parlamentarne i konstytucyjne i istniała 
na terenie także Wielkiego Księstwa Litewskiego obejmu-
jącego Ruś Kijowską. Wielkie Księstwo Moskiewskie czyli 
Ruś Wschodnią nazywa Lelewel „odrostkiem wykrzywio-
nym” albo „dzieckiem wyrodnym Rusi”, gdzie wykształciła 
się władza despotyczna, absolutna, pozostająca poza sferą 
jakiejkolwiek kontroli, całkowicie obca polskiej tradycji. 

Stanisław Kutrzeba pisał, że rycerskiej kultury Rosja ni-
gdy nie zaznała, natomiast zapatrzona na wschód przejmo-
wała wzory bizantyjskie (przepych, ceremoniał) i tatarskie 
(nierycerskie obyczaje, zginanie się i czołganie przed tymi, 
którzy mają władzę; nie było miejsca na honor, ale na chy-
trość, dworactwo i okrucieństwo, a cerkiew całkowicie zro-
sła się z państwem stając się jego narzędziem i integralną 
częścią. Rosja – pisał Stanisław Krzemiński była państwem 
słowiańskim z mowy, bizantyjskim z wyznania i mongolskim 
z nigdy nienasyconego głodu swego18. 

Władza zaborców była narzucona Polsce siłą. Polacy 
nie mogli więc uznać, że pochodzi ona „z boskiego nada-
nia”, bo jak trafnie dostrzegł Zygmunt Krasiński nastąpiła 
nieuczciwa deformacja rzeczywistości. Zaborcy uważali, że 
są teraz strażnikami praworządności. 

W XIX-wiecznej historiografii rosyjskiej Polskę uwa-
ża się za „wroga imperium”, „agenta Zachodu”, „zdrajcę 
sprawy rosyjskiej” (historycy Karamzin, Ustriałow, Pogod-
in), a poeta i dyplomata Fiodor Tiutczew, ten sam, który 
witał pierwsze decyzje Aleksandra II słowem „głasnost”, 
nazywał Polskę „Judaszem Słowiańszczyzny”. Początek 
rosyjskiego antypolonizmu na szeroką skalę wiąże się 
z panowaniem Katarzyny II, która dla uzasadnienia swo-
ich imperialnych dążeń, za złote ruble i syberyjskie sobole, 
upowszechniała „czarną legendę o Polsce” jako kraju anarchii 
i fanatyzmu. Opłacany przez nią Wolter napisał w Paryżu na-
wet dziełko metodyczne pt. „Orangutan europejski czyli Polak 
jaki jest”. W podobnym tonie pisali „o zarozumiałych i bez-
sensownie hardych Polaczkach” Lew Tołstoj, „o chełpliwych, 
pijanych Polakach” Aleksander Puszkin, „o wrednych, godnych 
pogardy Polakach, o Polaku blagierze, szui i kanalii z „Braci 
Karamazow” Fiodor Dostojewski, a Mikołaj Gogol w utworze 
o atamanie kozackim „Taras Bulba” zawarł jadowitą satyrę na 
pełnych okrucieństwa Polaków. Ta powieść Gogola wydana zo-
stała dwukrotnie w czasach Mikołaja I, w 1835 r. i 1842 r. 

 W tym samym okresie (1820 r i 1834 r.) w podręcznikach 
Konstantynowa i Kajdanowa oraz w pracach Ustriałowa poja-
wiła się całkowicie zmyślona postać kostromskiego chłopa Iwa-
na Susanina, który, w czasach wielkiej Smuty, miał rzekomo 
uratować życie protoplasty dynastii Romanowów, młodego cara 
Michała Fiodorowicza Romanowa przed złymi Polakami. W tej 
łzawej historyjce o wygubieniu Polaków w leśnym, bagien-
nym mateczniku nie ma ani źdźbła prawdy, ale w 1836 roku 
odbyła się w Petersburgu premiera opery Michała Glinki „Iwan 
Susanin. Życie za cara”, a libretto do niej napisał nauczyciel 
i wychowawca następcy tronu Aleksandra Romanowa Wasilij 
Żukowski. Do opery tej skomponował Glinka słynną „Pieśń Pa-
triotyczną”, która w latach 1990-2000 była hymnem Rosji.

Warto zastanowić się nad tym, dlaczego ten antypolonizm 
Rosjan jest tak silny do dnia dzisiejszego, że nawet Władimir 
Putin ustanawia święto narodowe z powodu wypędzenia w 1612 
r. Polaków z Kremla, gdy w swojej historii Rosja miała więk-
sze sukcesy w wojnie z Francuzami w 1812 r. czy z Niemcami 
w latach 1941-1942. Może chodzi właśnie o te wielkie różnice 
cywilizacyjne dwóch sąsiadujących ze sobą krajów? Jeszcze 
w 1711 roku car Piotr Wielki – ten rzekomo wielki reformator 
- podpisał ukaz o kupnie-sprzedaży chłopów, który umożliwiał 
sprzedanie chłopa z rodziną, czy bez rodziny, albo zamienienie 
go na rasowego psa. Lepsze jest wrogiem dobrego – mawiała 
caryca Katarzyna II i dlatego poddaństwa nie zniosła. 

Taka była Rosja, jak przedstawił ją markiz de Custine, któ-
ry na zaproszenie cara Mikołaja I zwiedzał ten rozległy kraj, 
a potem wydał książkę „Rosja w roku 1839”, w której pisał: 
Trzeba znaleźć się na tym pustkowiu pełnym utrapień, w tym 
wszystko ogarniającym więzieniu zwanym Rosją, aby zdać sobie 
sprawę w ogromu wolności, jaką cieszą się mieszkańcy innych 
krajów europejskich. Przyjaciel Niekrasowa, znakomity pisarz 
Gleb Uspienski dodawał: Przymus nieustannego strachu – oto 
sens życia w Rosji. Strach, „poczucie winy”, płynące stąd, że 
się w ogóle żyje, przepoił wszystkie nasze myśli i wszystkie dni 
i noce. Michał Lermontow napisał wiersz o kraju panów i nie-
wolników „Żegnaj mi nieumyta Rosjo! 

     Proszczaj, niemytaja Rossija, 
     Strana rabow, strana gospod 
     I wy, mundiry gołubyje 
     I ty, im prodannyj narod...”
Nikołaj Czernyszewski wyraził się bardziej precyzyjnie: 

wszyscy od dołu do góry są niewolnikami, na dole zniewoleni 
chłopi, na górze zniewolony dwór i urzędnicy, dzisiaj w karecie, 
jutro w kibitce. Arystokraci, zachowujący się jak lokaje, drżeli 
przed słynną „pułapką Szeszkowskiego” w jakimś salonowym 
parkiecie, który mógł zapaść się niespodzianie i pochłonąć ofia-
rę. W Rosji zakazane było wszystko19. Turgieniew za napisanie 
pochwalnego nekrologu po śmierci Gogola został aresztowany 
na miesiąc, a następnie wygnany ze stolicy imperium Romano-
wów. 

Kultura polityczna Polaków, tradycje parlamentaryzmu, 
demokracji szlacheckiej (szlachcic na zagrodzie równy wojewo-
dzie) i tolerancji religijnej, wolność słowa, brak tajnej policji sta-
wiały Polskę w zupełnie innym kręgu cywilizacyjnym20. Dymitr 
Samozwaniec z Polski, koronowany na cara Rosji 30 lipca 1606 r. 
panował zaledwie 331 dni, ale dzisiaj wiemy, jak wiele europej-
skich obyczajów i porządków wprowadził w tak krótkim czasie 
w Moskwie21. W 2005 r. ukazał się w „Polityce” (25.08.2005 r.) 
artykuł Janusza Tazbira Sarmaci w roli świadków, w którym au-
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tor wykazał jak wielki był wkład polskiej kultury do rosyjskiego 
piśmiennictwa, muzyki, architektury, malarstwa, lutnictwa. Pisał, 
że polski konterfekt sarmacki stał się modelem rosyjskiego ma-
larstwa portretowego w XVI i XVII wieku, że za pośrednictwem 
Polski Rosja dowiedziała się o Erazmie z Rotterdamu i o Nowym 
Świecie i w wielu innych dziedzinach likwidowała zapóźnienia 
kulturalne, bo przecież także Brückner pisał, że kultura rosyjska 
przeszła od średniowiecza prosto do baroku, omijając po drodze 
epokę renesansu. Potwierdzają to także historycy rosyjscy, np. 
Igor Jeremin. Europeizacja Rosji za pośrednictwem Polski skoń-
czyła się dopiero w czasach Piotra Wielkiego. 

Trafnie stwierdził kiedyś Józef Czapski, że wbrew najaz-
dom i wywózkom, wbrew od pokoleń ciągnącej się krzywdzie 
polskiej, nasz stosunek do Rosji i jego wyraz w literaturze jest 
niezrównanie mniej antyrosyjski niż stosunek Rosjan jest anty-
polski22. 

Na marginesie tych wywodów zapamiętać warto, że kiedy 
trwało powstanie listopadowe, rzekomy przyjaciel Mickiewicza, 
Aleksander Puszkin domagał się jak najszybszego stłumienia 
powstania. „Wieść o powstaniu w Polsce – pisał do Jelizaviety 
Chitrovo - prawdziwie mnie wzburzyła! Nasi starzy wrogowie 
zostaną, więc wytępieni. (...) Wojna, która ma się zacząć, będzie 
wojną na eksterminację, albo przynajmniej trzeba, żeby taką 
była”. Kiedy Murawiow utopił powstanie styczniowe w morzu 
krwi, car Aleksander II stał się bardzo popularny, a na ulicy sły-
szało się słowa zwykłych Rosjan: Ach ten Murawiow. Co za 
chwat! Rozstrzeliwuje i wiesza. Wiesza i rozstrzeliwuje. Niech 
mu Bóg da zdrowie.

Czy zatem powstanie styczniowe zaprzepaściło szansę na 
ugodę z carskim samodzierżawiem? Tym leitmotivem, słu-
żącym do krytyki powstania, ekscytował się 50 lat temu Sta-
nisław Stomma, a dzisiaj powtarzają go, bez historycznych 
analiz, polscy dziennikarze i politycy (Jacek Żakowski, Janusz 
Korwin-Mikke, Stefan Niesiołowski itp.) Odpowiedź może być 
tylko jedna. Takiej możliwości ugody nigdy nie było. Szymon 
Askenazy stwierdza, że porozumienie nie było możliwe ani 
w epoce rozbiorów, ani w czasach współczesnych z powodu 
Rosjan. Uniemożliwiała to „instynktownie niczym nienasycona 
nienawiść do Polski” Katarzyny II, a później nieprzejednana po-
lityka rusyfikacyjna. Stanisław Kutrzeba uważał, że Polacy byli 
i zawsze będą obcy kulturowo dla Rosjan, gdyż stoją w szeregu 
łacińskiego Zachodu. Jakaś europeizacja Rosji bardzo wolno 
jednak następuje, co może w dalekiej przyszłości osłabić anta-
gonizm polsko-rosyjski. Naród polski nie mógł żyć i rozwijać 
się spokojnie w obrębie władzy carów Wszechrosji. Także Sta-
nisław Krzemiński potwierdzał, że w Rosji nigdy nie szanowało 
się prawa a jedynie tzw. naczalstwo. 

Wybuch powstania styczniowego przekreślał szukanie 
złudnego porozumienia, do którego nigdy by nie doszło. Rząd 
Narodowy nie mógł przyjąć koncepcji Wielopolskiego, nawet 
gdyby była ona bardziej odważna i domagała się konstytucji dla 
Królestwa Polskiego. Warto zacytować stanowisko Rządu Na-
rodowego w sprawie odbudowania Polski w granicach z 1772 
roku, aby zrozumieć jego motywy: Przyjąć niezależność dla 
jednej prowincji polskiej, a inne rzucić na pastwę wroga byłoby 
to wyrzec się historycznych praw swoich, wytrącić 10-wiekowy 
byt z dziejów świata i dokonawszy czynów bohaterstwa wyrzec 
się w końcu własnego imienia. Nie! Polska nie na to zmartwych-
wstała, aby ją Europa w nową trumnę zakuła. Nie ma Polski bez 
Litwy i Rusi. Jest to trójca nierozdzielna. 

Rosyjscy przyjaciele 
W epoce powstania styczniowego nie wszyscy Rosjanie byli 

wrogami Polski. Do wielkich jej admiratorów należał największy 
XIX wieczny dysydent rosyjski Aleksander Hercen, autor wyda-
wanej w Londynie gazety „Kołokoł” adresowanej głównie do ro-
syjskich czytelników. W jednym z numerów pisał: Wraz z Polską 
walczącą o niepodległość i katolicyzm, wraz z Polską rycerską 
i pobożną, demokratyczną i rewolucyjną pobite zostały niejako 
przodujące armie cywilizacji zachodniej. (...) Polska odgrywała rolę 
tarczy, o którą uderzało morze rosyjskie, ona je wstrzymywała. (...) 
Reprezentowała w nowym ustroju narodów europejskich tradycję 
rycerską, w jej połączeniu z tradycją rewolucyjną. Pełna zarazem 
i starości, i młodości, pełna ideałów, heroizmu, katolicyzmu, gra-
niczyła równocześnie ze średniowieczem i z rokiem 1789, z wy-
prawami krzyżowymi i z wielką armią Napoleona. Kiedy narody 
zachodnie porzucały marzenia i poświęcały się kupieckiemu pro-
cederowi, jeden tylko naród pozostał szlachcicem i spieszył skła-
dać w ofierze krew, dzieci, majątek dla wskrzeszenia ojczyzny we 
wszystkich blaskach jej minionej sławy”. W innym numerze pisał: 
Bez wolnych Polaków nie będzie wolnych Rosjan.

Gdyby powstanie nie wybuchło?
W dyskusji nad skutkami powstania nieuchronnie przewija 

się wątek co by się stało, gdyby powstanie nie wybuchło. Wśród 
różnych stawianych hipotez najmniej wiarygodna wydaje się ta, że 
Królestwo Polskie po reformach margrabiego Wielopolskiego sta-
łoby się krainą miodem i mlekiem płynącą, że Polacy byliby nadal 
Polakami, a dzięki margrabiemu Królestwo Polskie odzyskałoby 
jeśli nie niepodległość, to przynajmniej znaczną autonomię i kon-
stytucję z 1815 r. 

Wiarygodnie natomiast brzmi hipoteza, że gdyby powstanie nie 
wybuchło nastąpiłaby ostra polaryzacja stosunków między obozem 
Białych i Czerwonych, a konflikt prędzej czy później mógłby się 
przerodzić w wojnę domową, jak to się stało w Rosji i Wielkim 
Księstwie Finlandii w 1917 r. Profesor Głębocki dodaje, że pomysł 
skłócenia Polaków opracował szpieg rosyjski i agent do zadań spe-
cjalnych, a później szef tajnej, carskiej policji, niejaki Iwan Lipran-
di, ale na szczęście zbyt późno, bo powstanie już trwało. 

Pod panowaniem rosyjskiego samodzierżawia z pewnością 
Polacy nie odzyskaliby niepodległości. Nie odzyskali jej prze-
cież Finowie, którzy powstania przeciw Rosji nie wywołali23. 
Nie wybuchło wtedy powstanie w zaborze pruskim, a germa-
nizacja się wzmogła i w czasach Bismarcka osiągnęła jeszcze 
większe rozmiary. 

Gdyby powstanie nie wybuchło, Polacy musieliby zrezygno-
wać z aspiracji niepodległościowych, zaakceptować rosyjskie sa-
modzierżawie i zasymilować się z narodem rosyjskim, a to ozna-
czałoby wynarodowienie. Pozytywista Aleksander Świętochowski 
w 1905 r. napisał wprawdzie, że powstania polskie nie miały szansy 
zwycięstwa, ale czyż można się dziwić, że: ciągle burzymy chlew, 
który nam budują rządy; czy jednak żyjąc spokojnie w tym chlewie 
możemy zachować naszą istotę? Po rozbiorach Polacy mieli do 
wyboru dwie drogi: albo wynaturzyć się, znikczemnieć, posłużyć 
za karm dla swych zaborców, albo nie bacząc na wszystkie straty, 
porażki, ruiny, ratować swoje życie ciągłym buntem przeciw gwał-
tom. (...) Być może, iż bez rewolucji w roku 1830 i 1863 naród nasz 
doskonale by się utuczył i ważyłby dużo, ale prawdopodobnie byłby 
dziś tylko spasionym wieprzem (...). 

Powstańcom chodziło właśnie o to, aby asymilacja czyli 
całkowita likwidacja polskości, nie nastąpiła. I to się udało, 
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gdyż powstanie doprowadziło do pełnej polaryzacji. W dobie 
popowstaniowej nie groziła już Polakom asymilacja z Rosja-
nami. Nie spełniło się marzenie rosyjskiego kuratora w War-
szawie, „aby polska matka nuciła dziecku po rosyjsku”. Po 
klęsce powstania znów rusyfikacja wzmogła się, ale wzmógł 
się także opór społeczny i naturalną konsekwencją powstania 
było narodzenie się pozytywizmu czyli budowanie narodu bez 
państwa. 

Nie ma opozycji pomiędzy romantyzmem a pozytywi-
zmem, stwierdza Norman Davies. Tradycje romantyczna i po-
zytywistyczna były bardzo żywotne i nawzajem się uzupeł-
niały, a żadna z nich nie miała monopolu. Romantyzm prze-
chowywał żywą ideę narodu w najczarniejszych dniach ucisku 
i nie zagubił się w marzeniach, a romantycy byli strażnikami 
duszy Polski. Pozytywizm polski odbudował zasoby gospo-
darcze i organizacje kulturalne i nie ześliznął się w jałowy 
materializm. Pozytywiści są więc strażnikami ciała Polski. Te 
dwie idee stały się bliźniaczymi światłami przewodnimi świa-
domości narodowej. W 1918 roku dusza i ciało ponownie się 
złączyły24. 

Norman Davies wylicza, że co 30 – 40 lat następuje zmia-
na. Romantycy dominowali w latach 1830-1864 (34 lata), 
pozytywiści w latach 1864-1905 (41 lat) a potem znowu ro-
mantycy (1905-1944 (39 lat). Legiony polskie w armii austria-
ckiej walczyły na drugim planie. Ich osiągnięcia militarne nie 
miały takiego znaczenia jak przełomowe oddziaływanie psy-
chologiczne. Błękitna armia gen. Hallera nie walczyła na te-
renie Francji na rzecz sprawy polskiej, ale okryła się w naszej 
świadomości wielką chwałą na polu budzenia naszego patrio-
tyzmu. Trafnie powiedział więc Józef Piłsudski wielki admirator 
powstania styczniowego:

Być zwyciężonym i nie ulec – to zwycięstwo.
Zwyciężyć i spocząć na laurach – to klęska
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Zabytkowe wyrobiska 
W ponad siedmiowiekowej górniczej historii kopalni bo-

cheńskiej zgłębionych zostało 19 szybów (rys. 3 i 4). Bez-
sprzecznie najstarszym, nieprzerwane czynnym w górnictwie 
europejskim jest szyb Sutoris (Szewczy). Istniał już w 1253 r., 
w chwili wystawiania aktu lokacji miasta przez księcia kra-
kowsko – sandomierskiego Bolesława V Wstydliwego [1]. 
Z nim związana jest średniowieczna legenda o odkryciu soli 
w Bochni za przyczyną małżonki księcia, kanonizowanej 
w1999 r. św. Kingi - córki króla Węgier Beli IV [2 i 3]. Szyb 
przez prawie 6 wieków miał 70 m głębokości i sięgał do po-
ziomu I Danielowiec. W latach 30. XIX w. został przedłużony 
do poziomu VIII Podmoście (261 m), a na przełomie XIX/XX 
stulecia uzyskał aktualną głębokość poziomu IX Gołuchowski  
(289 m)  [4] (rys 4). 

W chwili lokacji Bochni w kopalni funkcjonowały dwa 
szyby wydobywcze: Sutoris i Gazaris. Do końca XIV w. 
zgłębiono ich aż 12. Wąskie złoże powodowało, że część 
tych bardzo kosztownych inwestycji była chybiona. Począt-
kowo szyby obsługiwały oddzielne kopalnie o niewielkim 
zasięgu eksploatacji. Na przełomie XIV i XV stulecia ich 
wyrobiska uzyskiwały podziemne połączenia. Powstające 
dzięki temu obiegowe prądy powietrza umożliwiały rozwi-
janie prac wydobywczych  w znacznych odległościach od 
skrajnych szybów, co zdecydowanie ograniczyło potrzebę 
zgłębiania nowych. Jednak charakter budowy geologicznej 
złoża zmuszał górników do schodzenia z wydobyciem na co-
raz większe głębokości. Pod koniec XVI w. kopalnia bocheń-
ska miała 300 m głębokości [1] (rys. 5), kiedy w Wieliczce 
lokalnie sięgała dopiero 100 m. Ograniczone możliwości 
ówczesnych urządzeń do transportu pionowego powodowały, 
że sól z najniższych partii kopalni wydobywana była etapa-
mi, za pośrednictwem szybu oraz kilku a nawet kilkunastu 
podziemnych szybików. Również transport poziomy reali-
zowano krętymi, pochyłymi chodnikami, drążonymi wzdłuż 
nieregularnie zapadających na zachód i pofałdowanych tek-
tonicznie pokładów.  Dopiero w XVIII w. rozpoczęto proces 
porządkownia tego niezwykle skomplikowanego labiryntu. 
Pogłębiono najważniejsze szyby i szybiki oraz wydzielono 
w 100-metrowych odstępach trzy poziomy transportowo 
– komunikacyjne.

W latach 1556 – 1566 wydrążono szyb Campi (Polny). 
Był już piętnastą z kolei tego rodzaju inwestycją, ale pierw-
szą wykonaną na podstawie pomiarów geodezyjnych. Jego 
zadaniem było uproszczenie i poprawa ekonomiki transpor-
tu  z zachodniej części kopalni, która nie posiadała żadne-
go szybu. Pod koniec XIX w., po kilku etapach pogłębiania, 
uzyskał  maksymalną głębokość -  408 m (poziom XIII Koś-
ciuszko). Do zakończenia produkcji soli w Bochni (1990 r.) 
był głównym szybem wydobywczym. Jego obudowę drew-
nianą, wymagającą bardzo częstych napraw, na początku 
XX stulecia wymieniono na murowaną, zmieniając przekrój 
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poprzeczny z prostokątnego na okrągły. Ostatni generalny 
remont przeprowadzono w nim w latach 1996 – 2004, skra-
cając go do poziomu IX Gołuchowski (327 m głębokości). 
Najmłodszym szybem jest Trinitatis (Świętej Trójcy). Zgłę-
biony w 1908 r. na zachodnich krańcach kopalni do poziomu 
IV August usprawnił przewietrzanie rozprzestrzeniającej się 
intensywnie w tym kierunku eksploatacji (rys. 4).

Kopalnia jest obsługiwana obecnie przez trzy szyby: Tri-
nitatis pełni wyłącznie funkcję szybu wdechowego z wenty-
latorem tłoczącym, Sutoris i Campi obsługują turystów oraz 
ruch kopalni i są szybami wydechowymi. Po niektórych po-
zostałych 16 zachowały się zaledwie relikty. Jeden z dwóch 
najstarszych - Gazaris (sprzed 1253 r.) został zasypany 
w latach 40. XIX w. Obecnie lokalizuje go już tylko wyciek 
i wzmożone ciśnienie na obudowę podłużni Danielowiec  na 
poziomie I. Przetrwały niewielkie, zawodnione podszybia 
czternastowiecznych szybów Wielkiego i Regisu na pozio-
mie I oraz piętnastowiecznego szybu Floris na poziomach 
od I do VI. Miejsca kilku historycznych szybów, w centrum 
miasta, upamiętnione zostały umieszczeniem wagoników ko-
lei podziemnej. 

Najstarsze wyrobiska poszukiwawcze i eksploatacyjne 
kopalni bocheńskiej, poza nielicznymi wyjątkami, nie prze-
trwały do dzisiaj w postaci przestrzeni dostępnych dla pe-
netracji człowieka. Wzmożone ciśnienie górotworu, spowo-
dowane działalnością górotwórczą Karpat, doprowadziło do 
ich zaciśnięcia. W wielu przypadkach, przecięte wtórnymi 
robotami górniczymi, widoczne są one jako bardzo wąskie 
szczeliny lub przestrzenie zasypane silnie sprasowaną pod-
sadzka. Wypełnienie tych wyrobisk stanowi płonny urobek, 
drewno, nawóz koński, zużyte liny z łyka lipowego lub ko-
nopi, uszkodzone narzędzia pracy, a nawet fragmenty ubioru 
górniczego [5]. 

Zasadnicza przestrzeń zabytkowej kopalni ukształtowana 
została robotami prowadzonymi w XVIII i XIX w. Stanowi 
ją 9 poziomów eksploatacyjnych (od I do IX – por. rys. 4), 
usytuowanych w odległości 20 – 30  m. Sieć chodników na 
każdym poziomie składa się z jednej, centralnie w złożu usy-
tuowanej podłużni oraz licznych poprzeczni sięgających pół-
nocnej i południowej granicy złoża, drążonych w regularnych 
40 - metrowych odstępach. Z poprzeczni prowadzona była 
ręczna eksploatacja cienkich, stromo zalegających pokładów 
soli. Przetrwały one licznie w postaci wąskich, wysokich ko-
mór, przypominających strzeliste budowle gotyckie. 

Po 1772 r. następuje proces intensywnego rozwoju 
przestrzennego kopalni. Do zakończenia produkcji soli w 
1990 r. zasięg eksploatacji w układzie podłużnym zwiększa 
się z 1,5 km do prawie 4 km, głębokość wybierania wzrasta 
z 300 m do 468 m, a liczba poziomów powiększa się z 3 do 
16. W 7,5 wiekowej działalności zakładu oprócz 19 szybów 
zgłębiono blisko 100 szybików, wydrążono około 60 km 
chodników i wydobyto ponad 6 mln ton soli [4]. Po 1990 r. 
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poziomy od X do XVI zostały zlikwidowane poprzez szczelne 
wypełnienie podsadzką. Dzięki temu uzyskano stabilny „fun-
dament” dla najcenniejszej zabytkowej substancji.

Zabytek techniki górniczej.
W wyrobiskach górniczych kopalni bocheńskiej zachowały 

się wyraźne ślady czterech technik urabiania złoża używanych 
na przestrzeni całych dziejów kopalni. Najliczniej reprezento-
wane są dwie odmiany technik ręcznych stosowanych od XIII 
do XIX w. Pierwsza polegała na wycinaniu kilofami górni-
czymi wrębów o głębokości 60 cm (miary górniczej), które 
przygotowywały prostopadłościenny blok soli odrywany od 
calizny klinami żelaznymi i nazywany kłapciem. Z niego for-
mowano bryły w kształcie walca lub beczki określane mianem 
bałwanów (fot. 9 i 10). Do XVIII w. stanowiły one podstawo-
wy i najbardziej poszukiwany produkt handlowy kopalni. Wa-
żyły od ponad 300 kg do blisko 2 ton. W cienkich pokładach, 
w których nie było możliwości produkcji bałwanów, eksploa-
towano sól drobną, którą do II połowy XIX w. kruszono ręcz-
nie kilofami i pakowano do beczek. W XVIII w. wprowadzono 
znormalizowane ich pojemności: 280 kg (solówki) i 140 kg 
(półsolówki). Podczas eksploatacji podkładów nigdy nie wy-
bierano soli aż do skały płonnej. Przy stropie, ociosach i spą-
gu pozostawiano kilkudziesięciocentymetrową skorupę solną, 
która stanowiła naturalną ochronę wybranej przestrzeni przed 
destrukcją. Na solnych ociosach większości zabytkowych ko-
mór zachowały się gładkie płaszczyzny z regularnymi półko-
listymi zaciosami po pracy kilofka. Tam gdzie produkowano 
bałwany widoczne są końcówki  wrębów, odciski klinów żela-
znych i negatywy oderwanych solnych bloków (kłapci).  

 Od końca XIX w. urabianie złoża prowadzone było przy 
użyciu materiałów wybuchowych. Po stosowaniu  tej techni-
ki zachowały się liczne końcówki otworów strzałowych, nie-
równe powierzchnie i spękania solnych ścian wyrobisk. Na 
najniższych poziomach kopalni od 1968 r. prowadzona była 
eksploatacja metodą ługowania. W strefie objętej ochroną kon-
serwatorską (poziomy I – IX) zachowały się rejony doświad-
czalnego urabiania przy pomocy tej techniki. W latach 80. 
i 90. ubiegłego wieku dla przystosowania części wyrobisk dla 
ruchu turystycznego i lecznictwa wykorzystywano kombajn 
chodnikowy. Na pozostawionych po jego pracy regularnych 
powierzchniach, podobnie jak po eksploatacji ręcznej, rysuje 
się wyraźnie niezwykle skomplikowana struktura wewnętrznej 
budowy złoża bocheńskiego. 

Podstawową, pierwotną formą zabezpieczenia komór było 
pozostawiane na ich obrzeżach wspominanej cienkiej skoru-
py solnej. W bardzo  wielu miejscach gwarantuje ona do dziś 
stabilność podziemnych pustek poeksploatacyjnych. Często 
trzeba było budować kaszty. Niektóre, podobnie jak w  Wie-
liczce, konstruowano z grubego drewna iglastego (sosna, 
świerk). Najczęściej, ze względu na niskie komory, używano 
do ich budowy cienkiego drewna olchowego lub brzozowego. 
Takie, charakterystyczne tylko dla kopalni bocheńskiej zabez-
pieczenia zachowały są w bardzo wielu jej punktach [5]. Naj-
starsze komory wypełnione są całkowicie podsadzką. Więk-
szość chodników, zwłaszcza poprzecznych, bez dodatkowych 
wzmocnień utrzymało przez stulecia swoją stabilność. W in-
nych miejscach wznoszono jednak zabezpieczenia drewniane, 
charakteryzujące się bocheńską specyfiką. Odrzwia obudowy 
mają z reguły kształt trapezu, przetrwała oryginalna obudowa 

tunelowa wykonana z kostek drewnianych oraz skomplikowa-
ne konstrukcje drewniane dostosowane do lokalnych trudnych 
uwarunkowań geologicznych. Dla ochrony przed zagroże-
niem wodnym w kilku chodnikach zbudowano tamy klocowe, 
przetrwały ciągi wodne wykonane z rynien i rur drewnianych. 
Funkcjonujące aż do 1956 r. naturalne przewietrzanie kopalni 
już od XVIII w. wspomagane jest drewnianymi tamami re-
gulacyjnymi i izolacyjnymi. Szyby górnicze mają klasyczne, 
okrągłe lub beczkowe  przekroje poprzeczne oraz wtórną, sto-
sunkowo młodą obudowę murową lub betonową. Analogiczne 
zabezpieczenia posiadają niektóre podszybia.

W solnych warunkach zachowało się sporo narzędzi pracy 
i urządzeń technicznych, od tych najprostszych do wielkoga-
barytowych maszyn. Podczas prac zabezpieczających odnajdy-
wany jest nadal podstawowy sprzęt stosowany do eksploatacji 
ręcznej: kilofy i kliny żelazne, młoty, drewniane łopaty, becz-
ki, a nawet fragmenty zużytego ubioru górników, itp. W wyro-
biskach zachowały się osiemnastowieczne wózki do transportu 
soli, tzw. psy i skrzynie węgierskie, wagoniki kolei podziemnej 
uruchomionej w II połowie XIX w., drewniane zsypnie (tzw. 
suwaczki) do grawitacyjnego opuszczania urobku ze stromych 
pokładów na główne poziomy transportowe z początku XX w. 
[5] Przetrwał również sprzęt do odwadniania kopalni: wiadra 
solankowe, konewki, rynny drewniane, koła ręczne do podno-
szenia solanki, koło czerpakowe z XVIII w. (oryginał w pod-
ziemnej ekspozycji muzeum wielickiego). Szczególną wartość 
mają dwie maszyny do transportu pionowego: kierat konny 
z początku XIX w. na poziomie IV August i parowa maszyna 
wyciągowa z 1909 r. w nadszybiu szybu Campi.

Zabytek kultury
Wysoki poziom kultury duchowej bocheńskich górników 

znalazł swój materialny wyraz w budowie podziemnych miejsc 
kultu religijnego. W pierwszych wiekach istnienia kopalni ce-
lom tym służyły umieszczane przy szlakach komunikacyjnych 
pojedyncze dewocjonalia (krzyże, obrazy świętych). Natomiast 
tradycja urządzania podziemnych kaplic ma swoje początki 
w XVII w. Najokazalsze obiekty to Kaplica Passionis usytuo-
wana przy schodach Regis i Kaplica Św. Kingi na poziomie IV 
August.  Pierwszą z nich zbudowano w 1709 r. w wyeksploato-
wanej w XV w. komorze Rozpora. Przed 1763 r. została grun-
townie odnowiona i ozdobiona piękną barokową polichromią 
ze scenami na ścianach i suficie związanymi z Męką Pańską. 
Austriacy na początku XIX w. pokryli je tapetą. Gruntowne 
prace konserwatorskie przeprowadzone w latach 2003 – 2005 
przywróciły stan obiektu zbliżony do osiemnastowiecznego. 
2 listopada 2005 r. miejsce kultu udostępnione zostało ponow-
nie górnikom oraz turystom. 

Kaplica Św. Kingi powstała w 1747 r. i nosiła pierwotnie 
wezwanie Nowej Kaplicy Świętych Aniołów Stróżów. Po 
pierwszym rozbiorze Polski, decyzją władz w Wiedniu na-
dano jej imię patronki tutejszych górników -  błogosławionej 
Kingi (1782 r.). Wykuta w soli była wielokrotnie powiększana 
i wzbogacana o nowy wystrój. Obecnie na charakter swoistego 
skansenu sakralnego kopalni. Obok własnego, systematycznie 
uzupełnianego wyposażenia, zgromadzono tu bowiem rucho-
me elementy wystroju z innych miejsc kultu, zlikwidowanych 
lub górniczo zagrożonych. Ulokowano w niej między innymi 
ołtarz główny ze zlikwidowanej w czasie II wojny światowej 
kaplicy Św. Barbary z poziomu XII oraz siedemnastowieczną 
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grupę ukrzyżowania złożoną z trzech barokowych figur prze-
niesionych z kaplicy na poziomie VIII. Kaplica Św. Kingi jest 
czynnym miejscem kultu religijnego. Odprawiane są w niej 
uroczyste msze święte z okazji świąt górniczych i w wigilię 
Bożego Narodzenia [6]. 

Nazewnictwo wyrobisk jest trwałym śladem historii ko-
palni i świadectwem miejscowej kultury. Nazwy, nadawane 
sukcesywnie przez ponad 700 lat działalności górniczej, 
zawierają w sobie cechy łacińskie, staropolskie, austriackie 
i współczesne [7]. Są to: 

- nazwy odimienne (antroponimiczne) – najliczniejsze, 
a pochodzące od imion świętych, zwłaszcza patronów górni-
ctwa, członków rodzin panujących, jak i wybitnych przedsta-
wicieli załogi górniczej, 

- nazwy pochodzące od nazw geograficznych 
- nazwy od specyficznych cech wyrobiska: kształtu, usytuo-

wania wobec warunków pracy i wynikających z niej zagrożeń)
- nazwy nawiązujące do pełnionych funkcji.
Jako relikt języka łacińskiego uznać należy, niezmiennie 

funkcjonujące do dzisiaj, oryginalne nazwy szybów: Sutoris, 
Campi Trinitatis, Gazaris,  Regis, Floris. Po 1918 r. niektóre 
nazwy z czasów rozbiorów zmieniono na polskie. Warto pod-
kreślić, że po II wojnie światowej obserwujemy w Bochni 
stabilność zastanego nazewnictwa i brak odniesień do nowe-
go ustroju, w przeciwieństwie do kopalni wielickiej podlega-
jącej silniejszej presji władz.

Ochrona prawna i udostępnienie zabytkowej kopalni
Świadomość znaczenia i piękna bocheńskiej kopalni 

istniała od zarania jej górniczej działalności. Od schyłku 
XV w. zwiedzana była wraz z kopalnią wielicką przez zna-
czące osobistości z kraju i Europy. Zachowały się wspania-
łe, szesnastowieczne i siedemnastowieczne literackie opisy 
wrażeń z pobytów w bocheńskich podziemiach [8 i 9]. Na 
szczególną uwagę zasługuje relacja rektora Uniwersytetu 
Wiedeńskiego, czołowego przedstawiciela reformacji, Jo-
achima Wadiana z 1518 r., który zwiedzał obie królewskie 
żupy. W XIX w., kiedy Austriacy zorganizowali stałą trasę 
turystyczną w podziemiach wielickich, Bochnia znalazła się 
na uboczu tego typu zainteresowań. Niemniej jednak w pod-
ręcznikach szkolnych w całej monarchii austro – węgierskiej 
podkreślano piękno i gospodarcze znaczenie obu kopalń. 
Dopiero w Polsce niepodległej Wieliczka i w tym zakresie 
zdominowała Bochnię. 

Powstałe w 1951 r. Muzeum Żup Krakowskich Wielicz-
ka od początku swego istnienia prowadziło wielokierunkowe 
naukowe analizy funkcjonowania kopalni bocheńskiej. Od 
1978 r. podjęło również systematyczną akcję penetracyjną 
wszystkich dostępnych jej podziemi i merytoryczną ocenę 
poszczególnych wyrobisk [5 i 7]. Działania te zaowocowa-
ły wpisaniem 11 grudnia 1981 r. dziewięciu najcenniejszych 
poziomów kopalni na listę zabytków krajowych. 26 września 
2000 r. obiekt ogłoszony został pomnikiem historii narodu 
polskiego Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. Od połowy lat 80. XX w. prowadzono systema-
tyczne przygotowania do udostępnienia podziemi zwiedza-
jącym. W 1995 r. na poziomach od IV do VI zorganizowano 
trasę turystyczną o długości około 2 km [10]. Szczególnym 
jej obiektem, obok Kaplicy Św. Kingi – patronki górników 

solnych, jest  komora Ważyn. Wyrobisko ma 250 m długości 
i pełni wielorakie funkcje: turystyczną, sportową, rekreacyj-
ną, sanatoryjną. 

W ostatnich latach, równolegle z likwidacją rejonów nie 
objętych wpisem na listę zabytków, prowadzone są syste-
matyczne prace górniczo – konserwatorskie. Efektem tych 
działań jest między innymi poszerzanie podziemnej bazy 
udostępnianej gościom przebywającym w kopalni. Komplek-
sowej konserwacji poddano osiemnastowieczną Kaplicę Pas-
sionis i zrekonstruowano  prowadzące do niej schody Regis. 
Na poziomie IV funkcjonuje kolejka szynowa przewożąca 
turystów pomiędzy szybami Sutoris i Campi, a w komorze na 
poziomie VI przeprawa łodzią. Z poziomu August do komo-
ry Ważyn można przemieszczać się 140 metrowej długości 
zjeżdżalnią. Od 2011 r. historię obiektu przybliżają umiesz-
czone na trasie turystycznej prezentacje multimedialne, sfi-
nansowane ze środków Unii Europejskiej. [11]. 

Kopalnia obiektem Światowego Dziedzictwa 
UNESCO

Od 2008 r. prowadzone były intensywne starania o umie-
szenie żupy bocheńskiej na Liście Światowego Dziedzictwa 
Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO poprzez poszerze-
nie wpisu kopalni wielickiej dokonanego w 1978 r. W uza-
sadnieniu wniosku rozszerzającego, opracowanego w 2010 r. 
przez obie kopalnie, Muzeum Żup Krakowskich i Narodowy 
Instytut  Dziedzictwa czytamy:

„Kopalnie soli w Bochni i Wieliczce są najstarszymi ko-
palniami soli kamiennej w Polsce… Od końca XIII w., do 
1772 r. obie kopalnie funkcjonowały w ramach jednego, kró-
lewskiego przedsiębiorstwa zwanego Żupy Krakowskie. Za-
chowany w Wieliczce Zamek Żupny jest świadectwem wspólnej 
historii kopalń oraz współcześnie siedzibą specjalistycznego 
muzeum wyspecjalizowanego w dokumentowaniu i badaniu 
dziejów górnictwa solnego w Żupach Krakowskich. Poszerze-
nie wpisu kopalni wielickiej z 1978 roku o kopalnię w Bochni 
i zamek salinarny w Wieliczce jest niezbędnym dopełnieniem 
obrazu miejsca, gdyż dopiero prezentacja obu kopalni daje 
wyobrażenie o skali historycznego przedsięwzięcia technicz-
nego, organizacyjnego i gospodarczego, jakim było przedsię-
biorstwo królewskie znane, jako Żupy Krakowskie, będące do 
XVIII w. największym zakładem przemysłowym Europy i naj-
ważniejszym źródłem dochodu królów polskich”.

Wniosek pt. „Wieliczka i Bochnia królewskie kopalnie 
soli”, podpisany w imieniu Państwa Polskiego przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, został złożony w 2011 r. 
do Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO w Paryżu, 
następnie przekazany do ICOMOS (Międzynarodowej Rady 
Ochrony Zabytków). Ta organizacja doradcza UNESCO 
w 2012 roku dokonała jego oceny merytorycznej (tzw. biblio-
tecznej) oraz wysłała swojego eksperta do Bochni dla spraw-
dzenia autentyzmu kopalni, metod jej ochrony i konserwacji, 
sposobów zarządzania i finansowania. Na  podstawie doku-
mentów wniosku oraz raportu z wizyty eksperckiej, ICOMOS  
przedstawił rekomendację dotyczącą  możliwości wpisu no-
wego obiektu Komitetowi Światowego Dziedzictwa składają-
cemu się z 21 członków. Decyzja o wpisie na Listę UNESCO 
podjęta została 23 czerwca 2013 r. na dorocznym posiedzeniu 
Komitetu, który obradował w Kambodży.   
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W części I wspomnień Stanisław Ziemiański przedstawił  po-
czątki antyhitlerowskiej konspiracji młodzieżowej w Bochni, którą 
kierował Włodzimierz Podgórzec ps.’Pantera”. Drugą grupą tej 
samej organizacji działającej pod nazwą Związek Walki o Wol-
ność Polski był Tadeusz Lech ps”Sowa”, która działała głównie 
na terenie Wiśnicza i Lipnicy Murowanej. Dowiedzieliśmy się 
także o okolicznościach w jakich doszło do wydarzeń, które 
dzisiaj nazywamy „Krwawym Adwentem 30 w Bochni”  oraz 
o tym, że  Zygmunt Krzyszkowski i Ferdynand Piątkowski, 
którzy dokonali zuchwałego napadu na kamienicę adwokata 
Kronika w rynku, nie należeli do jakiejś fikcyjnej organiza-
cji  lecz tydzień przed wydarzeniami z 16 grudnia 1939 r. 
wpisali się do grupy Włodzimierza Podgórca i bez zgody tej 
organizacji zaatakowali Niemców. Wspomnienia Stanisława 
Ziemiańskiego obalają PRL-owski mit o rzekomej organiza-
cji Białego Orła w Bochni i nierozpoznanych do dzisiejszego 
dnia strukturach tej organizacji. Ten mit rozpowszechniany 
świadomie w czasach PRL-u miał bardzo długą żywotność 
i powtórzony został  nawet w grudniu 2013 r. na portalu UM 
Bochni. 

 
Najgorsze przeczucia
Późnym wieczorem poszedłem spać, ale niedługo zbudził 

mnie wybuch granatu i strzelanina, która po jakiejś chwili 
ustała.  Stanęli  mi przed oczami Fredek i Dzidek. Pamię-
tałem, że mieli przy sobie broń. Wiedziałem, że obaj lubili 
chadzać własnymi drogami. Może chcieli zdobyć dodatko-
wą broń, a przy okazji popełnili coś, co doprowadziło do 
strzelaniny. Wiedziałem, że poszli w kierunku rynku, a de-
tonację i strzelaninę słyszałem właśnie od tamtej strony. Nie 
mogłem zasnąć. Byłem pewny, że oni mieli z tym związek. 
Nad ranem ubrałem się i wyszedłem, aby pójść do kościo-
ła, bo była właśnie niedziela. Na drodze spotkałem któregoś 
z kolegów i od niego dowiedziałem się, że przed budynkiem 
żandarmerii jest dwóch ludzi powieszonych na latarni. Pełen 
najgorszych przeczuć poszedłem tam i rzeczywiście, byli to 
Fredek i Dzidek. Byłem w szoku. Gdybym wczoraj poszedł 
z nimi, mógłbym tam wisieć jako ten trzeci. Ja także miałem pi-
stolet. A może zdołałbym ich odwieść od napadu na posterunek. 
Wróciłem do domu bardzo przygnębiony.

Egzekucja 
A w mieście panika. Jedni mówią, że zginął jeden żandarm, 

inni, że było kilku zabitych Niemców.  Nikt nie znał prawdy, bo 
wydarzenie rozgrywało się w nocy. Obawiano się represji, które 
bardzo szybko nastąpiły. Nie pamiętam tylko, czy było to jeszcze 
w niedzielę, czy dopiero w poniedziałek.  Byłem przeświadczony, 
że Niemcy przyjdą także po mnie, bo zaledwie tydzień wcześniej 
zakończyłem obowiązkowe meldowanie się razem z Olesiem 
i Ścigalskim w żandarmerii. Niemcy zabrali grupę więźniów 
i trochę ludzi z domów, około 50, których następnie rozstrzelali 
na Uzborni1.

Stanisław Ziemiański

Bocheńska konspiracja młodzieżowa

1939-1941  cz.2

Podobno znad wykopanego dołu jeden i pojmanych przesko-
czył wykop i wpadł w zarośla. Wpadł w zarośla, a znając teren 
uszedł. Przeżył wojnę, a potem wrócił do domu1.

Cała Bochnia była wstrząśnięta taką skalą represji Niemców 
na ludności cywilnej. Od zakończenia wrześniowych działań 
wojennych nie upłynęły jeszcze trzy miesiące, a w dodatku to 
jeszcze nie było gestapo. Wydarzenia te były dla nas przestrogą 
i nauką. Na naszych spotkaniach na Starych plantach ustaliliśmy, 
że nikt nie może używać broni. Mówiliśmy o tym już od samego 
początku, ale nikt z nas wtedy nie przypuszczał, że taka może być 
zemsta Niemców.

Zbliżają się pierwsze święta Bożego Narodzenia w okupo-
wanej Polsce. Włodek Podgórzec, który coraz częściej nocuje 
w swoim domu, wiedząc, że jestem sam, serdecznie zaprasza 
mnie na wigilię. Odmówiłem, aby nie psuć im rodzinnej uroczy-
stości.  Minęły święta. Dopiero teraz wróciła z uciekinierki (spod 
Równego) moja macocha ze swoim synem. O ojcu nic nadal nie 
wiedziałem. Liczymy, że wiosną ruszy ofensywa dla nas zwycię-
ska, przyjdą alianci, a „zły sen” minie.  Ta wiara w zwycięstwo 
przesuwana potem z kwartału na kwartał bardzo pokrzepiała Po-
laków. Pamiętam, że nie wolno było się przewrócił, bo ten  który 
się przewrócił już więcej nie powstawał.

Transporty broni i amunicji
W styczniu udaliśmy się do Leksandrowej (ja, obaj Juszczy-

kowie  i Studziński), aby omówić szczegóły tej operacji. Po 
wrześniowej bitwie w Puszczy Niepołomickiej były ogromne ilo-
ści broni. Podobno był  tam  także ukryty przez Polaków jeszcze 
we wrześniu wóz pełny broni. W styczniu 1940 r. przewoziliśmy 
broń okrężnymi drogami aż spod Grodkowic. Na drogach tych 
patroli niemieckich nie było. Im pogoda była gorsza tym lepiej 
dla nas i bezpieczniej, ale praca stawała się dla nas trudniejsza, bo 
mróz był potężny,  a śnieg również wielki. Drogi nie były prze-
jeżdżone, więc musieliśmy posługiwać się łopatami . Raz praco-
waliśmy przy odśnieżaniu  aż do wieczora. Kolejne dwie dostawy 
broni zaplanowaliśmy do Łąkty Górnej w styczniu i na początku 
lutego. Pamiętam, że do Łąkty dojeżdżaliśmy od drogi idącej 
z Trzciany. Przejeżdżało się obok kościoła w Trzcianie, a potem 
skręcało się w lewo. Odbiorcą broni miał być pan Pączek. 

Rozstanie z kierownictwem organizacji
Macocha  wypomina mi  znowu moje późne powroty lub 

kilkudniowe zniknięcia. Może się czegoś domyślała. Na pewien 
czas postanowiłem odsunąć  się trochę od pracy konspiracyjnej.  
Wstyd mi było przyznać się, że  robię to pod naciskiem maco-
chy, ale o rozstaniu zdecydowała także postawa moich kolegów, 
a głównie dziwny ich upór, że należy sporządzić imienną listę 
członków organizacji liczącej już około a może ponad stu człon-
ków. Sprzeciwiłem się temu z całych sił twierdząc, że to może 
spowodować duże zagrożenie. W zasadzie sam myślałem o ta-
kiej liście, ale zaszyfrowanej i gdzieś dobrze zamaskowanej, aby 
dostęp do nie miało 2 lub 3 ludzi. Zakrzyczano mnie, że się boję 
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i przegłosowano wersję sporządzenia listy. Wycofałem się więc  
z kierownictwa organizacji, a obowiązki moje przejął z rozkazu 
Włodka chyba Kuchnik, który mieszkał w Kolanowie, albo tuż 
za Kolanowem. 

Nieszczęsna lista?
Mój protest nie otrzeźwił nikogo, Koledzy sporządzili taką  

imienną  listę z końcem marca 1940 r. Nadal pozostałem człon-
kiem. Było mi przykro, że nie działam aktywnie jak przedtem, 
że moje miejsce zajął ktoś inny, a ja jeden z pierwszych organi-
zatorów pozostałem jakby za burtą.  Po jakiejś ostrej rozmowie 
z macochą, która nie wiedziała o moim wycofaniu się z aktywnej 
pracy konspiracyjnej dokładnie 19 lipca po południu, pół godziny 
później mnie już w domu nie było. Udałem się przez Rabę do 
znajomego mojego ojca  pana Krasowskiego mającego w Ciko-
wicach gospodarkę. Wyraziłem gotowość pracy w jego gospo-
darstwie. Znał się on dobrze z moim ojcem jeszcze ze Związku 
Strzeleckiego.

Pierwsze aresztowania
Następnego dnia 20 lipca 1940 r. ok. 5 rano obudził mnie 

gwałtownie gospodarz mówiąc, że naprzeciwko u Kmiecików są 
Niemcy i przeprowadzają rewizję. Antek Kmiecik był w orga-
nizacji jeszcze za moich czasów. Jego braci nie znałem2. Wi-
działem z okna, jak ze stodoły Niemcy wynieśli karabin maszy-
nowy, jak ich wszystkich wsadzili  na ciężarówkę, przy czym 
Antkowi kazali trzymać karabin maszynowy i jak odjechali. 
Ubrałem się i przez Rabę promem a potem torami udałem się 
do Bochni do Włodka, aby dowiedzieć co się stało. Spotkałem 
Olka Urbana, od którego dowiedziałem się, że w Bochni od 
czwartej rano trwają rewizje i aresztowania, a cała Bochnia jest 
okrążona. Jemu udało się prysnąć, co było możliwe ze wzglę-
du na lokalizację jego mieszkania. Olek prawie na siłę zawrócił 
mnie z drogi. Przekonał mnie i wróciłem do Cikowic. Tu już 
dotarły pierwsze wiadomości z Bochni o wybraniu prawie całej 
młodzieży. Nie chciałem w to uwierzyć i na drugi dzień wybra-
łem się do Bochni. Niestety wiadomości aczkolwiek wyolbrzy-
mione były prawdziwe. Również Włodek Podgórzec, nocujący 
w domu został aresztowany i od razu na miejscu bardzo pobity. 
Wszystkich aresztowanych wywieziono najpierw do Tarnowa, 
a następnie do Krakowa do słynnej katowni gestapowskiej. Kil-
ka dni mieszkałem jeszcze u pana Krasowskiego, a potem na 
końcu wsi u jego szwagra, ale nocowałem w stodole. Wiedzia-
łem, że jestem poszukiwany przez gestapo, a Cikowice są zale-
dwie o 3 km. od Bochni. 

Ucieczka do Glichowa
Którejś nocy przyjechali i po mnie, ale psy, które zaczęły 

szczekać obudziły mnie i w blasku pięknego księżyca zobaczyłem 
jak przez podwórze w kierunku stodoły szli żandarmi niemieccy 
z gotowymi automatami. Nie pamiętam, czy byli z nimi cywile. 
W oka mgnieniu prysnąłem tyłem stodoły w zboże i zbożem do 
Raby, którą przebyłem wpław oczywiście w ubraniu. Po drugiej 
stronie Raby przesiedziałem do rana w krzakach drżąc z zimna, 
bo  mimo,  że to był lipiec, w nocy było zimno, a ja byłem roze-
brany susząc na gałęzi zmoczone rzeczy. Rano przeszedłem Rabę 
powyżej Cikowic i nie widziany przez nikogo wróciłem do stodo-
ły. Musiałem jednak uciekać dalej. Powiedziano mi, że w Bochni 
u mnie w domu codziennie są rewizje Pozabierali wszystkie zdję-
cia nawet te grupowe.

Po nocnej kąpieli  wieczorem dostałem silnej gorączki i przy-
plątała się angina. Gospodarz niechętnie pozwolił mi pozostać 
w stodole jeszcze trzy dni. Nie chcąc jego i jego rodziny dłużej 
narażać, nie zwracając uwagi na temperaturę 40 stopni Celsju-
sza wybrałem się do Glichowa w powiecie myślenickim. Znałem 
tam pana Węglarskiego spokrewnionego z prof. Stokłosą z Boch-
ni i byłem u niego w 1938 r. Oj ciężka to była droga 40 km. i 40 
stopni gorączki. Gdyby nie moja zaprawa marszowa, nigdy bym 
nie doszedł. W Glichowie zapakowano nie do łóżka. Po kilku 
dniach angina jednak przeszła. 

Wypadek na rowerze 
Po dwóch lub trzech tygodniach wybrałem się rowerem do 

Bochni, aby dowiedzieć się czegoś dokładniejszego o areszto-
waniach. Przyjechałem do Bochni o zmroku. Usłyszałem taką 
wersję wpadki: podobno ten, który po mnie zajmował się za-
przysięganiem nowych członków miał jakoby jechać rowerem, 
a pod Kolanowem miał wypadek. Przy nim znaleziono imienną 
listę członków organizacji. Ile w tym prawdy – Bóg jeden wie. 
Mnie wydaje się to niemożliwe, bo analizując nazwiska areszto-
wanych zauważyłem nazwiska ludzi nie związanych z organiza-
cją, przynajmniej za moich czasów, chyba że później, w ostatnich 
trzech miesiącach wstąpili do konspiracji. Przypominam sobie 
nazwisko naszego kolegi, który zginął w Oświęcimiu: Olek Fur-
dzik, również wtedy aresztowany. On nie był w naszej konspi-
racji. Za moich czasów nikt mu nie proponował, bo w naszych 
założeniach był werbunek ludzi nie tylko pewnych, ale również 
wysportowanych i zdrowych, którzy ewentualnie mogliby znosić 
trudy partyzantki, bo do tego przygotowywaliśmy się. Tymcza-
sem wspomniany Olek nie cieszył się dobrym zdrowiem, ani nie 
był wysportowany.  Drugie nazwisko, które pamiętam, to Jasiu 
Hillenbrand. Owszem, brat jego Edek był w organizacji, składał 
przysięgę na moje ręce, ale Jasiu był za młody. Takich nazwisk 
było więcej.  Niestety czas wymazał je z mojej pamięci.

Według mojego rozumowania mogło być i tak. Jakaś lista 
( o ile była) mogła wpaść Niemcom w ręce przy ewentualnym 
wypadku rowerowym, czy w jakiś inny sposób. Mogły być tam 
jakieś nazwiska niekoniecznie nawet wszystkich, a resztę do-
kooptowali Niemcy w oparciu o doniesienia różnych volksdeu-
tschów  typu Wilk, na podstawie informacji  kto z kim był bliżej, 
kolegował, czy też mieszkał w pobliżu. To by tłumaczyło przy-
padkowe nazwiska, które wspomniałem3. Natomiast nazwiska 
nas pierwszych organizatorów musiały być Niemcom doskonale 
znane, skoro wielu aresztowanych wypytywano o mnie ( o tym 
dowiedziałem się po wojnie od tych, którzy przeżyli obozy. 

Dlaczego wypytywano o mnie? Bo Niemcy wiedzieli co ro-
biłem w organizacji, ale prawdopodobnie fakt, że wycofałem się 
z kierownictwa nie był szerzej znany. A zatem ktoś musiał się 
przyczynić do wpadki. Ktoś, kto znał mnie z okresu powstawania 
organizacji, ktoś, kto w moim mieszkaniu i na moje ręce składał 
przysięgę.

W takich przypadkach zdemaskowanie informatora nie jest 
łatwe. Większość różnych wersji oparta jest na domysłach, któ-
rym często brak wewnętrznej logiki a plotki mogą prowadzić do 
niesłusznych i złych pomówień.  

Między innymi  słyszałem o podejrzeniach dotyczących 
jednego z członków konspiracji o nazwisku K. który nie został 
aresztowany i przebywał nadal w Bochni. Podobno był także na 
pogrzebie Włodka Podgórca. Ale ten ktoś nie wiedział nic wię-
cej o organizacji  z wyjątkiem swojej piątki i oczywiście mnie. 
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Wspominam o tym, ponieważ wielokrotnie te plotkę powtarzano 
przy mnie. 

W Częstochowie
Przez pewien czas przebywałem we wspomnianym Glicho-

wie w powiecie myślenickim. W Glichowie także zaczęło się 
robić niezbyt bezpiecznie, więc wyjechałem do Częstochowy, 
ale już pod zmienionym nazwiskiem. Nowy dokument dosta-
łem od miejscowego wójta za pośrednictwem pana Węglarskie-
go. W Częstochowie wstąpiłem niedługo do konspiracji, a mój 
zwierzchnik nosił pseudonim Zawadzki. Przywoziłem dla niego 
bibułę z Warszawy. Otrzymywałem ją na rogu Dobrej i Bednar-
skiej w trafice, której właścicielem był inwalida. Nowa konspi-
racja nie miała związku z młodzieżowo-wojskową organizacją 
w Bochni. 

Hohenfels 1945
Mnie natomiast spotkał bardzo dziwny przypadek i to już 

po zakończeniu działań wojennych. Gdzieś w połowie maja 
1945 roku Amerykanie przewieźli nas – byłych więźniów obo-
zów koncentracyjnych – do miejscowości Hohenfels w Dolnej 
Bawarii, mniej więcej w połowie drogi między Norymbergą 
a Regensburgiem tylko trochę bardziej na północ. Tam zamiesz-
kaliśmy w trzech obozach, które uprzednio były koszarami. 
W sumie, razem z przywiezionymi z tak zwanych wolnych ro-
bót, było nas w tym czasie kilkanaście tysięcy więźniów. Obozy 
były ponumerowane i od siebie oddalone o około 3 km. Któ-
regoś dnia spotkałem mojego dawnego kolegę o nazwisku K. 
z Bochni, w który w Bochni mieszkało niedaleko mojego domu 
i często bywał u mnie, a ja u niego. Byłem dobrze zaprzyjaź-
niony z jego rodziną. Bardzo ucieszyłem się ze spotkania, ale 
nie zauważyłem takiej samej radości u kolegi K. a przecież by-
liśmy ze sobą na bardzo dobrej serdecznej stopie. Radość moja 
wypływała z głębi serca. Widzę kolegę, któremu również udało 
się przeżyć wojnę.  Wtedy nie zwróciłem uwagi na jego dziw-
ne zachowanie i powściągliwe, chłodne zachowanie, bo byłem 
uszczęśliwiony ze spotkania. Jemu bardzo się. Spieszyło wiec 
odprowadziłem go kawał drogi. Ja mieszkałem w pierwszym 
baraku na najwyższym wzniesieniu, a on w trzecim. Umówili-
śmy się, że on odwiedzi mnie  w moim mieszkaniu następnego 
dnia. Tymczasem minął następny dzień i jeszcze jeden a on nie 
zjawił się. Wobec tego poszedłem do niego. Odszukałem barak, 
w którym mieszkał. Dowiedziałem się od jego mieszkańców, że 
owszem taki tam przebywał, ale już wyjechał, nie wiadomo do-
kąd. Jak się okazało, wyjechał następnego dnia po naszym spot-
kaniu, to znaczy tego dnia, kiedy miał być u mnie. Długi czas 
wracałem myślą do tego dziwnego zdarzenia. To był przecież 
jeden z moich najbliższych kolegów w „budzie” i w harcerstwie  
poza zajęciami szkolnymi. Co się stało? Dlaczego wyjechał, bez 
pozostawienia wiadomości dla mnie? Długo nie mogłem tego 
przetrawić, a tym bardziej zrozumieć. 

Donosiciel
Dopiero w latach pięćdziesiątych, dowiedziałem się od ko-

legów o niechlubnej działalności K. w czasie okupacji i o jego 
współpracy z Niemcami. Wtedy dopiero uświadomiłem sobie 
jego dziwne zachowanie w Hohenfels. Zapewne bał się, że 
mogę się czegoś domyślić o jego sprawkach w czasie okupa-
cji w Bochni i wskazać go władzom amerykańskim. Chociaż 
koledzy także mi o nim mówili, to dalej nadal opierałem się 

na domysłach. Poszedłem myślami za nimi. Otóż K. mieszkał 
prawie naprzeciwko mojego domu. Łatwo było widzieć tych, 
którzy przychodzili do mnie składać przysięgę, którą zresztą 
i on także u mnie składał. Broniłem się przed tym podejrze-
niem. Pamiętałem go jako dobrego kolegę, harcerza, uczestni-
ka wielu obozów harcerskich, jednego \ najlepszych uczniów 
w szkole i coś takiego.

Do opisania losów naszej organizacji sprowokowała mnie 
w znacznym stopniu wydana przed kilku laty monografia bo-
cheńska, w której tematowi naszej organizacji poświęcono za-
ledwie dwa zdania. 

Przypisy:
1 Aresztowany ponownie w 1943 r. zginął w obozie KL. 

Auschwitz (zob.WB nr 4/2009 s.40-41)
2 20 lipca 1940 r. aresztowano  Antoniego Kmiecika i jego 

braci Stanisław a Władysława, którzy do organizacji nie na-
leżeli

3 Od 20 lipca 1940 do 11 września 1940 aresztowano 91 osób. 
Analizę aresztowań przedstawimy w następnym numerze.

*   *   *  
Stanisław Ziemiański ur. w Częstochowie  30.03.1921 r. 

mieszkał w Bochni i tu złożył egzamin dojrzałości w 1939 r. 
25 sierpnia 1939 r. wyjechał z transportem broni i amunicji 
bocheńskiego Związku Strzeleckiego na wschód. 17 września 
1939 r. aresztowany przez Niemców koło Zamościa, zbiegł 
z niewoli ze Stanisławem Lirą.

Był współorganizatorem bocheńskiego  Związku Walki 
o Wolność Polski. Zagrożony aresztowaniem pod nazwiskiem 
Stanisława Miki wyjechał i działał w ZWZ w Częstochowie 
i Warszawie. W 1942 r. aresztowany w Piotrkowie przewie-
ziony został do więzienia w Kassel, z którego zbiegł Pracował 
w fabryce Henchel-Werke. Aresztowany ponownie, w związku 
z sabotażem w fabryce, przez więzienia w Fuldzie, Frankfurcie 
i Annheim ponownie znalazł się w więzieniu w Kassel, potem 
w obozie Breitenau, a od 27 grudnia 1944 r. w obozie kon-
centracyjnym Flossenburg (nr obozowy 411281). 23 kwietnia 
1945 r. został uwolniony z komanda Altenhammer  przez woj-
ska amerykańskie. W obozie przesiedleńczym w Hohenfels, od 17 
maja 1945 r. pracował jako technik rtg. Po studiach  na politechnice 
w Monachium powrócił w 1949 r. do Polski i osiedlił się we Wroc-
ławiu z żoną Marią i synem Andrzejem. Miał kłopoty w związku 
z późnym powrotem do kraju.  Pracował we wrocławskiej służbie 
zdrowia, w SP. Radiotechnika przy produkcji oscyloskopów ultra-
dźwiękowych i innych aparatów pomiarowych. Wspólnie z Cz. 
Frydryszakiem, A. Leśkiewiczem opracował prototyp  elektrokar-
diografu trzykanałowego z przystawką zapisów flebo i fonokardio-
graficznych (wzór użytkowy  niepracowniczy pod nr 17574/1961. 
Polski elektrokardiograf oddawał  nieocenione usługi w salach 
operacyjnych umożliwiając ciągłą obserwację mięśnia sercowego. 
Pierwsze partie aparatów zainstalowano w  klinice krakowskiej 
i wrocławskiej. O rewelacyjnym wynalazku doniosło wrocławskie 
„Słowo Polskie” w nr 153 z 30 czerwca 1961 r. Stanisław Ziemiań-
ski  pracował następnie w ZZG INCO, a od 1968 r. w Instytucie 
Chemii UW. Z powtórnego związku małżeńskiego z Jadwiga Bie-
lecką urodziła się córka Jadwiga i syn Lech. Zmarł 19. 03.1997 r. 
Był współzałożycielem Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej i przez wiele lat 
działał we władzach tego Oddziału. 
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Stanisław Kobiela

Bocheńskie ulice cz.2
 Do I rozbioru Polski Bochnia wraz z całym okręgiem nie 

była wyodrębnioną jednostką administracyjną, lecz wchodziła 
w skład ziemi i województwa krakowskiego, którego wschod-
nia granica kończyła się pod Wojniczem i Radłowem. Tarnów 
zaś należał do województwa sandomierskiego. Sejmiki woje-
wództwa krakowskiego odbywały się w Proszowicach.

Z chwilą I rozbioru Polski w 1772 r. nowa granica powstała 
wzdłuż biegu Wisły. Kraków znalazł się poza granicą państwo-
wą. Spowodowało to poważne zaburzenia w wielowiekowym 
układzie administracyjnym i gospodarczym. Nową stolicą dla 
“prowincji galicyjskiej” stał się daleki Lwów. Powstała więc ko-
nieczność tzw. “arondyzacji”, czyli dokonania nowego podziału 
administracyjnego. 22 marca 1782 r.  po dwóch próbach wybra-
no  ostateczny projekt, wg którego Bochnia stała się siedzibą 
cyrkułu bocheńskiego (Bochnier Kreis). Od zachodu graniczył 
on z cyrkułem podgórskim, od południa - z nowosądeckim, a od 
wschodu - z tarnowskim. 

Północną granicę wytyczała rzeka Wisła, wschodnią – Du-
najec, a południowa biegła pasmem Beskidu Wyspowego. 

Cyrkuł bocheński należał wprawdzie do najmniejszych, ale 
był dość gęsto zaludniony i bogaty w zasoby naturalne, obfito-
wał w sól kopalną, zboża wszelkiego rodzaju, frukta ogrodowe, 
karpie wiślane, łososie z Dunajca, jelenie, sarny, dziki z niepoło-
mickiej puszczy1. Ustanowienie siedziby cyrkułu w Bochni było 
ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój miasta, władza 
cyrkułu była bowiem bardzo rozległa.  Niestety archiwum cyr-
kularne przekazane po reformie administracyjnej władzom ob-
wodowym, uległo niemal całkowitemu zniszczeniu. Szczegól-
nie cenny był niewątpliwie dział populare, prowadzący dozór 
nad ruchem ludności, ewidencję i statystykę oraz commerciale, 
obejmujący rolnictwo, handel, przemysł i komunikację.  

U schyłku XVIII wieku Bochnia była miastem niewielkim, 
liczącym ok. 3000 mieszkańców wyznania rzymsko-katolickie-
go2. Lwów w tym czasie liczył 20 000 mieszkańców, Tarnów 
1500, w tym 75% Żydów, a Limanowa 450 mieszkańców.

7 czerwca 1772 r. dowódca zachodniego korpusu austria-
ckiego, generał d’Alton, objął  zarząd nad żupą solną w Boch-
ni, która była zupełnie zaniedbana. Główną podziemną arterią 
komunikacyjną był szyb Campi, w którego okolicy prowadzo-
no najwięcej prac górniczych. Dojazd do szybu był fatalny. 
Wszędzie zabagnione drogi – pisze St. Fischer –  wozy tonęły 
w błocie po osie kół. Aleksander Heiter von Schonveth, główny 
administrator żupy bocheńskiej i wielickiej, przyznając miastu 
pewne dochody z żupy (po pół krajcara austriackiego od każ-
dej sprzedanej przez żupę beczki soli), wymuszał ma władzach 
miejskich należyte utrzymywanie stanu dróg dojazdowych do 
kopalni.  W latach 40. XIX wieku kopalnia zatrudniała  ok. 400  
górników i produkowała do 300 000 cetnarów soli rocznie, trzy-
krotnie mniej niż kopalnia wielicka.  

       Drugą kopalnią w Bochni była kopalnia gipsu i alaba-
stru na stokach Uzborni, będąca własnością miasta. Od 1827 r. 
działał w Bochni browar przy Babicy w okolicy obecnej ulicy 
Kościuszki, a w miejscu obecnego sklepu “Zenit” w rogu ryn-
ku obok bocheńskiego magistratu, był miejski szynk nazywany 
miejską propinacją.  Starosta Berndt, który później w czasie rze-

zi galicyjskiej 1846 r. odegrał haniebną rolę, założył i prowadził 
własną fabryczkę wyrobów cynowych i rozpoczął także starania 
o urządzenie w Bochni łazienek i kąpieli solankowych. Rzemio-
sło zorganizowane było w cechach, ale już w latach 30. XIX w. 
obok niego rozwijało się  rzemiosło pozacechowe i wolne. Targi 
odbywały się w Bochni raz w tygodniu, a ponadto odbywały się 
tutaj  ponadregionalne jarmarki (10 co roku). 

Reforma józefińska zniosła dwa bocheńskie klasztory: do-
minikanów (1777.) i bernardynów (1788.). Budynek pierwsze-
go - w rynku - stał się siedzibą cyrkułu (obecnie mieści się w 
nim Muzeum im. prof. St. Fischera). Drewniany budynek klasz-
toru bernardyńskiego został rozebrany. Wybudowano w tym 
miejscu budynek jednopiętrowy murowany, w którym mieści-
ło się założone w 1818 r.  przez proboszcza ks. Piusa Riege-
ra niższe gimnazjum, a następnie szkoła powszechna im. Ka-
zimierza Brodzińskiego. Drewniany kościół Krzyża Świętego 
służył przez pewien czas za skład siana, potem został rozebrany 
i odbudowany w Krzyżanowicach, a w miejscu, w którym stał, 
wybudowano w 1886 r. c.k. Gimnazjum.

Na polecenie władz austriackich ratusz miejski został roze-
brany prawdopodobnie w 1794 r.3 Z bocheńskiego pejzażu znik-
nął zamek żupny, przebudowany przez Austriaków w tyrolską 
czynszową jednopiętrową kamienicę. Austriacy zburzyli drew-
niane nadszybia szybów Regis, Sutoris, Floris, a w ich miejsce 
wybudowali murowane. Niszczenie dawnej Bochni szło w parze 
z jej porządkowaniem. Funkcjonowały w Bochni trzy szpitale : 
św. Leonarda, św. Macieja i św. Antoniego, jako pozostałość po 
fundacji Kazimierza Wielkiego z 1357 roku. 

Główną osią komunikacyjną cyrkułu była szosa cesarska 
biegnąca od Krakowa i Wieliczki przez Gdów, Łapczycę do 
Bochni, a dalej do Tarnowa przez Brzesko. Była ona częściej 
uczęszczana niż dawniej, ale jej stan wyraźnie poprawił się 
dopiero po 1875 r.  Bochnia mogła więc odgrywać ważną rolę 
w ruchu tranzytowym ze Wschodu na Zachód. W kierunku 
północnym biegła, przez Proszówki, Mikluszowice i Niedary, 
droga tranzytowa do składów solnych w Uściu Solnym, prze-
niesionych w 1723 r. z Uścia Solnego do Sierosławic na lewym 
brzegu Wisły. Po ustanowieniu granicy na Wiśle droga to utra-
ciła znaczenie. Nadal istniał szlak węgierski zapewniający po-
łączenie w kierunku południowym. Miała więc Bochnia dość 
dobrą sieć dróg bitych. Poza tymi czterema szosami istniały 
jeszcze “drogi kameralne” do Lipnicy Murowanej i Uścia Sol-
nego, Niepołomic przez Stanisławice i Kłaj, a także gorsze “dro-
gi komunikacyjne” do Łapanowa. Z Bochni do Sącza i Krynicy 
kursował ,,szybkobus” a ponadto od 1866 r. prywatny autobus 
do Nowego Sącza. Ogromne znaczenie miało dla Bochni wybu-
dowanie w latach 1853-1858 linii kolejowej Wiedeń – Kraków 
– Bochnia - Lwów. 

Polskie czy niemieckie
Warto zbadać czy w procesie germanizacji Galicji (do cza-

sów autonomii) dokonano poważniejszych zmian w nazew-
nictwie bocheńskich placów i ulic.  Powszechnie uważa się, 
że skoro w urzędach galicyjskich i szkołach posługiwano się 
wyłącznie językiem niemieckim, to zapewne zmieniono także 
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nazwy ulic i placów w galicyjskich miastach i miasteczkach, 
a dopiero w latach autonomii galicyjskiej od 1867 lub 1868 r. 
,,spolszczono”, a może „przywrócono” to nazewnictwo. W żad-
nym jednak opracowaniu na temat autonomii galicyjskiej nie 
znalazłem konkretnego przykładu takiego właśnie “spolszcze-
nia”. Janusz Tazbir w artykule „Karuzela z cokołami”, (“Polity-
ka” 2006 nr 14, s. 78-80) pisze, że po powstaniu styczniowym 
administracja rosyjska zmieniła nazwy wielu ulic w Warszawie, 
a „niejako” patriotyczną odpowiedzią na poczynania caratu było 
spolszczanie nazw ulic w zaborze austriackim, rozpoczęte po 
uzyskaniu przez Galicję szerokiej autonomii. Nie posługuje się 
jednak żadnymi przykładami.

Informacji na temat niemieckich nazw ulic Krakowa, obo-
wiązujących w Galicji do czasu autonomii, nie podają autorzy 
,,Dziejów Krakowa” Janina Bieniarzówna i Jan M. Małecki, ani 
Elżbieta Supranowicz - autorka książki “Nazwy ulic Krakowa”. 
Nawet Ambroży Grabowski, sumienny autor przewodników po 
Krakowie i badacz przeszłości,  nie wspomina o niemieckich 
nazwach w dwutomowych “Wspomnieniach”  (z lat 1797-1868) 
i we wspomnianych przewodnikach. Wymienia wyłącznie na-
zwy polskie4. 

W oddziale bocheńskim Narodowego Archiwum w Krako-
wie znajduje się zbiór dokumentów dotyczących budowy mo-
stów, kanałów ulicznych, licytacji na wykonanie robót ulicznych 
i.t.p., w których wymienione są nazwy bocheńskich ulic od roku 
1835. Nie ma tych dokumentów wiele, ale jest ich wystarczająco 
dużo, aby można było wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski. 
Na wszystkich ewidencyjnych mapach katastralnych (opera-
tach), “wiedenkach” (kolorowych odbitkach map oryginalnych, 
na których wprowadzano zmiany) i szkicach indykacyjnych z lat 
1835-1870 znajdują się niemieckie nazwy ulic i placów, łącznie 
z dwoma rynkami: Ringplatz (rynek główny) i Oberring (Górny 
rynek). Jest Weisse Gasse (Biała), Rosengasse (Różana), Acker 
Gasse (Oracka), Schuster Gasse (Szewska) Schmidt Gasse (Ko-
walska), Salz Gasse (Solna Góra), Verbindungs Gasse (Bracka), 
Leonardi (Leonarda), Babica Bach (rzeka Babica) i nawet taki 
śmieszny makaronizm Sierosławicer Gasse (droga do Sierosła-
wic), zamieniona później na Strasse zum Bahnhof (Dworcowa). 
W większości przypadków zmieniła się jedynie pisownia tych 
nazw z polskiej na niemiecką, a nie nazwa. Jednocześnie w tych 
samych latach w dokumentacji samorządowej, to jest w pety-
cjach obywateli do magistratu, korespondencji urzędu i jego de-
cyzjach, wymieniane są wyłącznie polskie nazwy placów i ulic. 
W piśmie z 15 października 1835 r. wymienione są ulice: Trud-
na i Szewska, w dokumencie z 22 marca 1861 r. ujeżdżalnia na 
Czerwońcu, w nakazie z 21 maja 1862 r. jest most w przecznicy 
z gornego rynku ku orackiey ulicy, w kilkunastu dokumentach 
z lat 1861-1862 i 1868  - ulica Oracka, w szacowaniu szkód 
z 26 sierpnia 1865 r. - ulica Kowalska, w dokumentacji robót 
przy mostku z 13 października 1864 r. - gościniec sierosławi-
cki, a w protokole odbioru mostu z 31 sierpnia 1863 r. - ulica 
Sandecka. 

Mapy ewidencyjne i szkice indykacyjne, sporządzane przez 
c.k. służby kartograficzne administracji rządowej, musiały tra-
fiać do galicyjskiego katastru we Lwowie i innych organów 
administracji rządowej, a z pewnością tam obowiązywało 
niemieckie nazewnictwo ulic. Obok administracji rządowej, 
podlegającej namiestnictwu we Lwowie, istniała administra-
cja “samorządna”,  która podlegała Wydziałowi Krajowemu. 
W bocheńskim magistracie  używano polskich nazw ulic, zgod-

nie z utrwaloną przez wieki tradycją. Zapewne stąd biorą się te 
różnice, tym bardziej, że obie administracje nie były ze sobą 
ściśle zespolone. 

Warto dodać, że już 20 września 1862 r. rada miejska przy-
jęła jednogłośnie wniosek radnego Franciszka Hoszarda, aby 
we wszystkich korespondencjach wewnętrznych i zewnętrznych 
magistratu tutejszego język polski używany był. Jak wynika 
jednak z analizowanej dokumentacji władz municypalnych za-
równo  przed tą datą jak i później polskie nazwy bocheńskich 
ulic i placów były powszechnie używane. Odnalazłem nawet 
jeden wymowny przypadek: jakiś petent zwrócił się do “Świet-
nej Zwierzchności Miasta Bochni” i wymienił niemiecką nazwę 
ulicy, a “Zwierzchność ta” w dalszej korespondencji używała 
wyłącznie polskiej nazwy tej ulicy i wydała ostateczną decy-
zję na ulicę o polskiej nazwie. Od 1867 r., kiedy wprowadzono 
w cesarstwie konstytucję w znacznie większym stopniu uzna-
wano prawa narodowe polskie. Pozostał jednak nadal język nie-
miecki w urzędowaniu wewnętrznym poczt, kolei żelaznych, 
żandarmerii i kartografii.

Uchwała z 11 września 1891 r. 
13 marca 1889 r. uchwalona została ustawa o samorządach 

miejskich. W latach 1890-1896 burmistrzem Bochni był adwo-
kat dr Antoni Serafiński (1855-1905), który z podziwu godną 
konsekwencją od razu przystąpił do podniesienia stanu oświaty, 
poprawienia stanu sanitarnego miasta, stanu miejskich inwe-
stycji i stanu technicznego bocheńskich ulic. Proces porządko-
wania nazewnictwa bocheńskich ulic i placów, poprzedzony 
rzetelną analizą historyczną zakończony został w jesieni 1891 
r. 11 września tego właśnie roku Rada miejska podjęła jedno-
głośnie uchwałę w tej sprawie5. Wymieniono w niej polskie 
nazwy dwóch rynków (głównego i górnego), sześciu innych 
placów: Turka (targowica koni), Gazaris (Krzywaczkówka), Su-
toris (wokół szybu Sutoris), św. Kunegundy (wokół kościoła), 
Brodzińskiego i Campi (wokół szybu Campi), 47 ulic i sześciu  
przedmieść: Krakowskie Przedmieście (od kapliczki św. Ro-
zalii), Nowy Świat, Uzbornia, Wójtostwo, Podedworze Górne 
(Krzęczków), Podedworze Dolne (Podwiprzka) i Wygoda (od-
mostu kolejowego). W zdecydowanej większości przypadków 
zachowano stare (średniowieczne) nazewnictwo istniejących 
ulic i, kierując się uczuciami patriotycznymi, wprowadzono do 
tych nazw ważne dla każdego Polaka nazwiska zasłużonych po-
staci (Kazimierza Wielkiego, Kopernika, Kościuszki, Czackie-
go, Konarskiego, Brodzińskiego, Mickiewicza, Kraszewskiego) 
i upamiętniono uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Nie udało się 
niestety uniknąć niewielkich błędów.   

Przy czterech nazwach placów i trzech ulic dopisano, nie-
zbyt szczęśliwie i niezbyt dokładnie,  słowa “jak dotąd”, co 
może sugerować, że wszystkie inne nazwy nadane zostały po 
raz pierwszy dopiero 11 września 1891 r. A przecież te stare pol-
skie nazwy potwierdzone były już w 1835 r. (Trudna i Szewska), 
w 1861 r. (Czerwoniec), w 1863 r. (Sandecka ulica), w 1864 
(Sierosławicki gościniec), w 1865 r. (Kowalska, Sandecka), 
w 1869 r. (Szewska), w 1882 r.(Leonarda). Dlatego omawianą 
uchwałę należy analizować bardzo starannie i ostrożnie6.   

Szczegółowa analiza tego dokumentu oraz planów katastral-
nych pozwala na wskazanie kierunków rozwoju Bochni w II po-
łowie XIX wieku. Wiele nowych ulic wymienionych w uchwale 
położonych jest w północnej części Bochni. Są tam ulice:  Ka-
rola Ludwika, 3 Maja, Proszowska, św. Leonarda, Krzeczow-
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ska, Pod Lipką, Wołowa, Ścieżka, Kolejowa, Karosek, Droga 
do rzeźni, Sak, Kręta, Szpitalna. Największy wpływ na rozwój 
tego rejonu miała budowa linii kolejowej Lwów-Kraków-Boch-
nia-Lwów w latach 1853-1855 i dworca kolejowego. Znaczną 
rolę odegrało przebicie wzgórza Solnej Góry w kierunku pół-
nocnym i wybudowanie gościńca w kierunku Sierosławic, łą-
czącego później śródmieście Bochni z dworcem kolejowym, jak 
również zlokalizowanie w latach 70. XIX wieku szpitala przy 
drodze sierosławickiej. 

Ulica Karola Ludwika
Względy militarne monarchii habsburskiej wpłynęły na 

wybudowanie w latach 1853-1856 linii kolejowej “C.K. Uprzy-
wilejowanej Drogi Żelaznej Karola Ludwika” z Wiednia przez 
Kraków i Bochnię do Lwowa. Otwarcie jej nastąpiło 25 lutego 
1856 r.7. Zarządzało nią do 1892 r. “C.K. Uprzywilejowane To-
warzystwo Akcyjne Galicyjskiej Kolei Karola Ludwika”, a na-
stępnie do 1918 r. rząd austriacki. Bochnia stała się dzięki temu 
ważnym centrum handlowym. Ulica biegnąca od obecnej ulicy 
Trudnej (od myta brzeskiego)  wzdłuż dworca kolejowego, aż 
do wiaduktu kolejowego, ma dzisiaj patrona księcia Józefa Po-
niatowskiego, ale wtedy nazwana została imieniem arcyksięcia 
Karola Ludwika.  

Arcyksiążę Karol Ludwik (1833-1896) był młodszym bratem 
cesarza Austrii Franciszka Józefa i cesarza Meksyku Maksymi-
liana Habsburga. Nie miał ani chęci, ani zdolności do rządzenia 
cesarstwem, ale po samobójczej śmierci w Mayerlingu (1889) 
syna Franciszka Józefa arcyksięcia Rudolfa, został następcą tro-
nu. Był gubernatorem Tyrolu. Zajmował się życiem towarzyskim 
najwyższych sfer i sztuką. Patronował różnym przedsięwzięciom 
kulturalnym w monarchii. Był trzykrotnie żonaty i miał sześcio-
ro dzieci. Cesarzem nie został, ponieważ Franciszek Józef go 
przeżył. Religijność Karola Ludwika przerodziła się z czasem 
w dewocję, która stała się, być może, przyczyną jego śmierci. 
W czasie pielgrzymki do Ziemi Świętej napił się wody z Jordanu, 
zachorował na tyfus i po powrocie zmarł w pałacu Schőnbrunn. 
Pierwsza jego żona Maria Wettyn córka króla Saksonii zmarła 
w 1858 r. także na tyfus w tym pałacu, chociaż nigdy w Ziemi 
Świętej nie była i wody z Jordanu nie piła. Może więc historyjka 
ze szklanką wody z Jordanu jest hagiograficzną legendą, która 
miała potwierdzić religijność arcyksięcia.

Od ulicy Karola Ludwika wychodziła w kierunku wschod-
nim ulica Krzeczowska, która prowadziła do Karoliny, ale 
uchwała, ani żaden dokument, nie wyjaśnia, czy teren nazwany 
Karoliną należy także łączyć z osobą arcyksięcia.

Ku Sierosławicom - ulica 3 Maja
Powstała w latach 1784-1785 i miała umożliwiać transport 

soli z Bochni do nowych składów soli w Sierosławicach, z lewej 
strony Wisły. W 1722 roku przystań solna przeniesiona została 
z Uścia Solnego w górę rzeki, na lewy brzeg Wisły, do Sierosła-
wic. Była to droga dłuższa niż do Uścia, ale łatwiejsza i tańsza 
w utrzymaniu z tego powodu, że przebiegała ona przez tereny 
ekonomii niepołomickiej8. Na planie sytuacyjnym (Situation’s 
Plan der k.k. Saline Bochnia) z 1868 r. zaznaczona jest jako 
“Strasse zum Bahnhof” czyli prowadząca do dworca kolejowe-
go, ale czy tak ją nazywali mieszkańcy Bochni, tego nie wiemy. 
W uchwale Rady Miejskiej z 11 września 1891 r. nazwa została 
zmieniona na ulicę 3 Maja.  Zmiana nazwy nastąpiła w setną 
rocznicę uchwalenia tej słynnej polskiej Konstytucji. 

Ulica rozpoczynała się od szybu Regis i kończyła na wia-
dukcie kolejowym. Po wschodniej stronie ulicy rozciągały 
się planty salinarne, wytyczone według planu Carla Bauera, 
w 1868 roku na placu salinarnym, służącym do naciągania lin 
używanych w kopalni.  Dalej na Górze Salomona był cmentarz 
komunalny, założony wg wzoru cmentarza łyczakowskiego we 
Lwowie w 1787 roku, jeden z najstarszych czynnych do dziś 
cmentarzy w Polsce i na świecie. Zarówno planty jak i cmentarz 
bocheński wpisane zostały na wniosek Stowarzyszenia Boch-
niaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej do rejestru zabytków 
województwa małopolskiego. Dalej po tej samej stronie ulicy 
rozpoczynał się kaplicą św. Sebastiana cmentarz epidemiczny 
wzdłuż ulicy Karosek. 

Po prawej stronie ulicy ważnym obiektem była gospoda 
z siedzącą na dachu figurą piwosza w krakusce na głowie i ku-
flem piwa w ręce9. Za ulicą Solna Góra wybudowany został 
w 1895 roku niezwykły “Koci Zamek” wspaniała willa w stylu 
manieryzmu niderlandzkiego wg projektu lwowskiego architek-
ta Teodora Talowskiego, zdobiona żelaznymi kotwami, której 
szczyt zakończony jest postacią ceglanego kota z koroną na 
głowie10. Od wiaduktu kolejowego  rozpoczynała się ulica Pro-
szowska, która biegła aż do mostu na Rabie. Dalej za “Kocim 
Zamkiem” był szpital miejski, funkcjonujący tam od 1871 roku, 
w którym pracowała w latach 1899-1903 w charakterze pielęg-
niarki późniejsza błogosławiona Marta Wiecka.

Pozostałe ulice w rejonie północnym Bochni tworzyły sieć 
połączeń pomiędzy ulicą Trudną, Karola Ludwika, dworcem 
kolejowym, szpitalem, ulicą 3 Maja i Karoskiem. Ulica Wołowa 
to dzisiejsza ul.Wojska Polskiego,  nazwa ulicy św. Leonarda 
jest pamiątką po kościele św. Leonarda zlikwidowanym przez 
administrację austriacką 3 stycznia 1794 roku. Ulica Szpitalna 
dzisiaj nosi nazwę ulicy Więźniów Oświęcimia i kończyła się 
szpitalnym budynkiem, który istnieje do dzisiaj i od kilku lat 
wystawiony jest na sprzedaż. Ulice Krzeczowska, Pod Lipką, 
Kolejowa, Ścieżka i Kręta wymienione w uchwale z 1891 r., 
istnieją do dziś.

Ulica 3 Maja kończyła się na wiadukcie kolejowym. Jej prze-
dłużeniem była ulica Proszowska, dochodząca do mostu na Ra-
bie, od której wychodziły dwie mniejsze ulice: drogę do rzeźni 
miejskiej (nienazwana) i ulica Sak, albo Na Konty, która rozpo-
czynała się od ulicy Proszowskiej, a kończyła nietypowo w ko-
rycie rzeki Raby. Te dwie ulice nie zostały zapisane w uchwale 
z 1891 r. Prawdopodobnie utworzono je na początku XX wieku.

Ulica Karosek
Stanisław Fischer, opisując “drogę niepołomicką”, biegną-

cą do Niepołomic i dalej do Słomnik, wskazuje, że na terenie 
Bochni początkiem jej mogły być ulica Solna Góra, obecna uli-
ca Więźniów Oświęcimia i ulica Karosek. W aktach sądu ławni-
czego występuje ona już w połowie XVII wieku zarówno jako 
Karosek jak i Kurasek (ASB 63, s.39). Zachowała się także dru-
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ga łacińska nazwa tej drogi via nigra. Nazwa “Karosek” może 
się wiązać nie tylko z maścią konia (kary, czyli czarny) czy po-
konanym pod Wiedniem przez króla Jana III Sobieskiego Kara 
Mustafą (Czarnym Mustafą), ale także z karawanem, karawaką, 
czyli krzyżem o dwóch poprzeczkach, który noszono na szyi 
jako talizman przed “zarazą” albo stawiano  przy wjazdach do 
miast i wsi i “czarną śmiercią” (cholerą, morowym powietrzem, 
ospą, durem brzusznym i plamistym, dżumą), która  grasowała 
w Bochni w latach 1573, 1601, 1622 i 1849. Łacińskie słowo 
niger  jest zarówno rzeczownikiem (zmarły) jak i przymiotni-
kami (czarny, żałobny, straszny). Jako przymiotnik może łączyć 
się rzeczownikami  i oznaczać głęboką rzekę (niger fluvius), ok-
ropny strach (nigra formido) gaj ciemny i ponury (niger nemus). 
W takim znaczeniu używał go Wergiliusz. A ponieważ  blisko 
była niebezpieczna wówczas rzeka Raba, ciemna Puszcza Nie-
połomicka i pogański Święty Gaj, który istniał jeszcze w XVII 
wieku, przeto przymiotnik niger można w każdej konstelacji 
połączyć ze słowem droga (via nigra). Najbardziej prawdopo-
dobna hipoteza łączy się jednak z cmentarzem cholerycznym, 
który w tym miejscu powstał, zanim jeszcze urządzono podob-
ny cmentarz w okolicy ulicy Krakowskiej i Orackiej. Potwier-
dzeniem jej jest wyciosany z piaskowca słup z 26 czerwca 1762 
r. z inskrypcją wzywającą do modlitw za osoby zmarłe na “mo-
rowe powietrze”.  Stał on przy ul. Karosek, a niedawno przenie-
siony został w obręb cmentarza komunalnego. Inskrypcję z tego 
słupa odpisał prof. Piotr Galas i znajduje się ona w zbiorach 
Stowarzyszenia.  

Pierwotnie ofiary epidemii chowano wokół bocheńskiej fary 
św. Mikołaja, co stanowiło poważne zagrożenie dla mieszkań-
ców. Później chowano je tam, gdzie zmarli, czyli w polach lub 
ogrodach. Do czasu założenia cmentarza epidemicznego św. 
Rozalii, tj. do roku 1849, ofiary grzebano przy kościele św. Le-
onarda i sąsiednim kościółku, a może kaplicy, św. Sebastiana, 
która istniała na rogu obecnej ulicy Konstytucji 3 Maja i Ka-
rosek, a w miejscu tym stoi w ogrodzie, do dnia dzisiejszego, 
duży drewniany krzyż.  Tę lokalizację kościółka św. Sebastia-
na potwierdza Teofil Wojciechowski, który dodaje, że pomysł 
władz miasta na budowę kościółka i cmentarza potwierdzony 
został w 1601 r. czyli w roku drugiej epidemii cholery w mie-
ście11. Święty Sebastian, któremu poświęcona była kaplica, był 
obok św. Rozalii i św. Rocha jednym z czołowych świętych 
antymorowych dlatego, że w mentalności  społeczeństwa, ży-
jącego w epoce baroku, szczególnie silne było prawo kontra-
stu. Uważano, że “podobne wypiera podobne, żeby wytworzyć 
przeciwne”. Skoro ciało tego świętego na wielu obrazach i rzeź-
bach najeżone było strzałami, przeto ten Święty może skutecz-
nie chronić ludzi przed strzałami zarazy. Związek pomiędzy na-
zwą ulicy Karosek a “czarną śmiercią” wydaje się więc bardzo 
możliwy.

W podobny sposób tłumaczono sens palenia w miastach do-
tkniętych zarazą tzw. “kontrogni” dla oczyszczenia powietrza.  
Podobno w jakimś austriackim miasteczku ludzie zauważyli 
“iskrę moru”, wyskakującą z nieboszczyków, pełgającą ulicami 
miasta i rzucającą się na całkiem zdrowych ludzi. W barokowej 
mentalności “kontrognie” były w istocie pułapkami na taką “isk-
rę moru” i celem ich było złapanie iskry oraz spalenie jej. Inną 
formą ratunku było uczestniczenie w procesjach i “śpiewanie 
bez ustanku” litanii do Maryi, albo nieprzerwane bicie dzwo-
nów. Każda, nawet krótka chwila przerwy mogła pozwolić Pani 
Cholerze, bo tak ją personifikowano, zbierać dalsze żniwo.

Ofiary “czarnej śmierci” chowano wokół tej kaplicy i wzdłuż 
całej ulicy Karosek w głębokich rowach z prawej i lewej strony. 
Wynika więc z tego, że droga niepołomicka na całej długości 
obecnej ulicy Karosek mogła na jakiś czas lub na stałe utracić 
swoją drogową, tranzytową funkcję. Może zastąpiła ją  droga 
“Ku Sierosławicom”?  A może obie funkcje udało się z czasem 
jakoś pogodzić?

Po średniowiecznej  ulicy Trędowatych, mamy więc 
w Bochni kolejną nazwę ulicy, związaną z innymi rodzajami 
epidemii “czarnej śmierci”. Przy okazji warto podać, że ulica 
Krakowska nadal biegła od bramy Krakowskiej i kończyła się 
dokładnie w miejscu, w którym w połowie XIX wieku wybu-
dowano kaplicę św. Rozalii na początku Krakowskiego Przed-
mieścia. Była ona związana z późniejszym cmentarzem chole-
rycznym, który położony był jednak nieco wyżej niż obecny 
cmentarz św. Rozalii i przez wiele lat jego symbolem był duży 
drewniany krzyż.  

 
Przecznice ulicy Orackiej
Uchwała z 1891 r. określa, że ulica Oracka biegła od 

domu Łosika (czyli od obecnego skrzyżowania z ul. Konsty-
tucji 3 Maja) do szybu Campi. Od ulicy Orackiej w kierunku 
północnym wychodziły dwie drogi prowadzące na góry, czyli 
Pola Górne (Campi Superiores)12. Pierwsza z nich droga pol-
na nazwana została ul. Polną, druga to droga jezdna, być może 
obecna ulica Romana, która w uchwale nie została nazwana. 
Przedłużeniem ulicy Orackiej w kierunku północnym była uli-
ca Campi, która rozpoczynała się przy szybie Campi i łaczyła 
z ulicą Karosek. Przedłużeniem ulicy Orackiej w kierunku za-
chodnim była  ulica Kolanowska droga na górach prowadząca 
ku cmentarzysku cholernemu, a więc obecna ul. Windakiewicza, 
prowadząca nieco powyżej cmentarza św. Rozalii, gdzie ten 
cmentarz choleryczny się znajdował. 

W kierunku południowym pierwszą przecznicą ulicy Ora-
ckiej była ulica Czackiego, prowadząca do c.k. Gimnazjum, 
która łączyła się z ulicą Gołębią. Nazwa, nadana uchwa-
łą z 11 września 1891 r., była bardzo trafna, nawiązywała 
bowiem do postaci Tadeusza Czackiego - twórcy słynnego 
Liceum Krzemienieckiego, zwanego Atenami Wołyńskimi 
(1805-1831). Tadeusz Czacki herbu Świnka (1765-1813) 
był polskim działaczem oświatowym, pedagogiem, człon-
kiem Komisji Edukacji Narodowej, współtwórcą Konstytu-
cji 3 Maja i współzałożycielem warszawskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. Druga ulica, Krzywa, prowadziła w kie-
runku obecnego “Domu Pielgrzyma” i budynku starego gim-
nazjum, w którym, dzięki inicjatywie burmistrza Antoniego 
Serafińskiego, od 1890 r. rozpoczęła działalność 6-klasowa 
szkoła powszechna męska, nazwana później imieniem Kazi-
mierza Brodzińskiego. Uliczka ta była bardzo wąska, właś-
ciwie był to tylko chodnik dla pieszych, przemianowany 
później na ulicę św. Antoniego, a następnie na ulicę Stasia-
ka. Ulicę Oracką łączyła z ul. Krakowską stara ulica Świę-
tokrzyska, którą zapisano w uchwale z 1891 r. pod nazwą 
“Św. Krzyzka”. 

Ulica Kazimierza Wielkiego
Po wybudowaniu przez Austriaków Traktu cesarskiego 

(Kaiser-Chausse, Wiener Postroute, Wiener Haupt Comer-
cial Strasse) w latach 1772-1785 częścią tego traktu stała się 
ulica Piekarska, wychodząca z bocheńskiego rynku w kierun-
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ku zachodnim. Biegł on z Krakowa przez Wieliczkę, Gdów, 
Łapczycę, dalej obecną ulicą Czerwieniec i, przecinając cen-
trum Bochni, dalej przez Brzesko, Tarmów, Ropczyce, Rze-
szów, Przeworsk, Jarosław, Przemyśl, Gródek Jagielloński do 
Lwowa13. Pracami budowlanymi kierował austriacki inżynier 
Johann Gross. Celem traktu było silniejsze związanie Galicji 
z Austrią. Od 1773 r. była ona trasą poczty konnej, a od 1775 
r. dyliżansowej pomiędzy Wiedniem i Lwowem. Z począt-
kiem XIX wieku przy tym trakcie w Bochni (obecnie nr 18 
przy ul. Kazimierza Wielkiego) wybudowano klasycystyczny 
budynek z dwoma bocznymi skrzydłami oraz dziedzińcem 
z podjazdem, w którym mieściła się poczta i  był zajazd sta-
cji dyliżansowej. 

11 września 1891 r. Rada Miejska zmieniła nazwę ulicy 
Piekarskiej na ulicę Kazimierza Wielkiego. Główna i naj-
bardziej reprezentacyjna ulica Bochni otrzymała więc imię 
króla z dynastii piastowskiej - Kazimierza Wielkiego. który 
był największym dobrodziejem miasta i bocheńskiej żupy 
solnej i któremu Bochnia wystawiła 20 lat wcześniej pomnik 
na środku rynku na pamiątkę Króla-Piasta, jednego z naj-
wybitniejszych władców Polski. Nowa nazwa obejmowała 
odcinek od rynku do ulicy Wiśnickiej. Dalej biegł gościniec 
państwowy.

Droga, prowadząca ulicą Białą, Krakowską, Nowym 
Światem w kierunku wzgórza łapczyckiego straciła na zna-
czeniu. Drogą tą odbywały się jednak coroczne pielgrzym-
ki do Łapczycy, na pamiątkę zakończenia epidemii cholery 
w 1849 r. 

Przecznice ulicy Kazimierza Wielkiego
Od ulicy Kazimierza Wielkiego wytyczono w kierunku uli-

cy Krakowskiej ulice: Zieloną  (łączącą się z ul. Krakowską, 
obecnie nazwaną Jana Matejki), dalej  Małą łączącą się z uli-
cą Róży i Mickiewicza, przecinająca ulicę Różanną i łączącą 
się z ulicą Białą. W kierunku południowym biegła dawnym 
wiśnickim szlakiem ulica Wiśnicka od karczmy Czerwieniec 
(Serwoniec), dalej ulica Gipsowa (wzdłuż Babicy do ul. Wiś-
nickiej (jak obecnie), ulica św. Marka, prowadząca w kierunku 
Uzborni, plac Turka, który był wtedy targowicą końską, i ulica 
Kącik, kończąca się na Ochronce.

Przedłużeniem ulicy Kazimierza Wielkiego w kierunku 
wschodnim jest teraz ulica  Kościuszki, która była dłuższa  niż 

obecnie. Wchłonęła ulicę Trudną i sięgała aż do myta brzeskie-
go. Dzisiaj jest to skrzyżowanie ulicy Trudnej z ulicą księcia Jó-
zefa Poniatowskiego.  Skróciła się także ulica Florencka i zmie-
niła nazwę na ul. Floris. Rozpoczynała się ona, tak jak obecnie, 
od ulicy Kościuszki w górę i kończyła na szybie Floris. 

Przecznice ulicy Kościuszki
Od ulicy Kościuszki w kierunku południowo-wschodnim 

biegła więc ulica Floris, a od niej na wysokości szybu Floris, 
ulica Murowianka, która łączyła się z Wójtostwem. Rynek sło-
miany łączyła z szybem Floris ulica Gazaris. Od ulicy Koś-
ciuszki, w kierunku północnym, biegła aż do szybu Sutoris uli-
ca Salinarna pomiędzy gmachem cyrkułu i sądu (była to część 
dawnej ulicy Klasztornej i Surowicznej - obecna ul. Domini-
kańska).  Następnie od ul. Kościuszki wychodziła ulica Solna 
(dawna część ulicy Surowicznej), która kończyła się na szybie 
Sutoris, dalej ulica Kraszewskiego  (dawniej cześć jej nazywa-
ła się wcześniej ul. Szewską), która biegła równolegle do pół-
nocnej pierzei rynkowej i dochodziła do placu św. Kunegundy, 
na którym znajdował się kościół parafialny św. Mikołaja. Jej 
przedłużeniem, aż do Górnego Rynku, była ulica Konarskiego 
(obecna ulica Bernardyńska).  

Ks. Stanisław Konarski (1700-1773) pedagog, pisarz po-
lityczny, poeta, reformator szkolnictwa, wychowawca narodu 

polskiego, odegrał doniosłą rolę jako prekursor polskiego 
Oświecenia. W 1740 r. założył Collegium Nobilium dla 
młodzieży szlacheckiej. Walczył o reformę sejmowania 
i likwidację liberum veto (O skutecznym rad sposobie albo 
o utrzymywaniu ordynaryjnych sejmów tom 1-4, 1760-
1763). Walczył także o czystość języka polskiego (O po-
prawie wad wymowy, 1741). Napisał podręcznik retory-
ki, tłumaczył klasyków francuskich. Jest autorem zbioru 
wierszy Opera lirica (1767). Był uczestnikiem słynnych 
obiadów czwartkowych. W 1771 r. król Stanisław August 
Poniatowski kazał wybić na jego cześć medal Sapere auso 
(Temu, który odważył się być mądrym).

Inne ulice śródmieścia
Nazwy ulic, zmierzających w kierunku c.k. Gimna-

zjum, otrzymały nazwiska dwóch zasłużonych luminarzy 
nauki i edukacji (Czacki, Konarski). W dół, w kierunku ul. 
Białej od gmachu Gimnazjum, biegła szlakiem dawnych Ulica Kazimierza Wielkiego - skrzyżowanie z obecną ul. Parkową

Ulica Kościuszki - skrzyżowanie z ul. Sądecką
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murów miejskich uliczka Studencka, która rozpoczynała się od 
placu Kopernika. Kierunek tej uliczki do dzisiaj nie został zmie-
niony, więc możemy wyobrazić sobie, w którym miejscu ten plac 
mógł się znajdować. Na rozległym terenie Górnego Rynku był 
także plac Brodzińskiego, stanowiący zapewne zachodnią część 
pierwotnego Górnego Rynku. 

Kazimierz Brodziński (1791-1835), urodzony w Królów-
ce pod Bochnią, był polskim poetą epoki sentymentalizmu, hi-
storykiem, krytykiem literackim i tłumaczem. Uważany jest za 
najwybitniejszego twórcę preromantyzmu w Polsce. Był porucz-
nikiem armii Księstwa Warszawskiego. Brał udział w wyprawie 
Napoleona na Rosję w 1812 r. i w bitwie pod Lipskiem, gdzie 
został ranny. W Warszawie wydawał rozprawy z teorii literatu-
ry, przekłady z literatury niemieckiej i angielskiej. Był autorem 
sielanki “Wiesław”, był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
i wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim.

Od Górnego Rynku wychodziły ulice: Czackiego, Gołębia, 
Konarskiego. W kierunku wschodnim ul. Biała nadal łączyła oba 
rynki, a w kierunku południowym biegła ulica Krótka (obecnie 
jest to ul. Benesza). 

Z Dolnego rynku wychodziło siedem ulic. Pozostały tylko 
trzy stare nazwy ulic: Różana (pisana jako Różanna), Biała, Sąde-
cka (zapisana jako Sandecka). W kierunku północnym wytyczo-
no dwie krótkie ulice:  Szewska, która dochodziła do zabudowań 
szybu Regis (dawna Szewska zastąpiona została ul. Kraszewskie-
go). Drugą ulicą wychodzącą z rynku w kierunku północnym była 
ul. Wąska (od rynku do ulicy Kraszewskiego). Z Rynku Dolnego 
wybiegała w kierunku wschodnim ul. Kościuszki (część dawnej 
ul. Florenckiej), a w kierunku południowym stara ulica Sande-
cka i nowa ulica Kącik. Obie te ulice łączyły się przy Ochronce, 
prowadzonej przez siostry Felicjanki (dzisiejsze Przedszkole). Od 
ulicy Sandeckiej do placu Turka biegła, równoległa do południo-
wej pierzei rynku ulica Rzeźnicka.

Plac Turka
Nazwa tego XIX-wiecznego placu nie pochodzi od trzech tu-

reckich jeńców, którzy, jak mówi legenda, próbowali na skrzyd-
łach uciec z wiśnickich lochów, a ostatni z nich runął na ziemię 
dopiero w okolicy ulicy Karosek. Wiąże się z postacią Józefa 
Turka (1801-1882), który był burmistrzem Bochni w latach 
1864-1970 i 1876-1876, w 1869 r. założycielem straży pożarnej 
i wieloletnim prezesem Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Bochni oraz podarował miastu dużą cześć swojej realności 
przy ulicy Rzeźnickiejn14. Na środku tego obszernego placu była 
wielka studnia. Na placu odbywały się musztra i ćwiczenia stra-
ży pożarnej. Z czasem plac przekształcił się w targowicę końską, 
a w czasie okupacji niemieckiej bocheński Baudienst wybudował 
tam plac zabaw i rekreacji.

 *   *   *
W uchwale z 11 września 19891 r.  wymienione są, obok ulic, 

inne nazwy jak: Krzywaczkówka, Podwiprzka, Karolina. Może  
ktoś z PT Czytelników chciałby włączyć się do naszych poszuki-
wań etymologicznych, aby pomóc w rozwikłaniu tych zagadko-
wych nazw? Zapraszamy.

Cdn 

Przypisy:
1 Ewaryst Kuropatnicki, Geografia albo dokładne opisanie 

Królestwa Galicji i Lodomerii, Lwów 1858, s.16 

2 Dekretem króla Zygmunta III Wazy “De non tolerandis Ju-
deis” z 1605 r. Żydzi zostali z Bochni wypędzeni i pozbawieni 
byli prawa osiedlania się w Bochni. Powrócili dopiero po pożarze 
Wiśnicza 3 lipca 1863 r.

3 W aktach zebranych w “Tece Schreidra” nr 150 znajduje 
się odręczny dopisek Wiktora Arvaya, że ratusz istniał jeszcze 
w 1814 r. por. Bochnia. Dzieje miasta i regionu. Pod red. F.Kiryka 
i Z. Ruty, Bochnia 1980 r. s. 252.

4 Janina Bieniarzówna i Jan M. Małecki, Dzieje Krakowa. 
Kraków w latach 1796-1918, Wydawnictwo Literackie, Kraków 
1979, tom 3, Elżbieta Supranowicz,  Nazwy ulic Krakowa. Insty-
tut Języka Polskiego PAN, Kraków 1995, Ambroży Grabowski, 
Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego, Kraków 1909, t.1 i 2.

5 ASB ZMBo 14k.306-309 11.09.1891, także: Janina Kęsek,  
Antoni Leonard Serafiński (1855-1905. Poczet burmistrzów bo-
cheńskich [w: “Wiadomości Bocheńskie” nr 4/1991 s.6-9].

6 Przy nazwie placu Brodzińskiego umieszczona jest adnotacja 
“jak dotąd”. Wynikałoby więc z niej, że plac o tej nazwie istniał 
wcześniej. Może to jest prawdziwa informacja, ale z pewnością 
w latach germanizowania Galicji, czyli do początku lat 60. XIX 
wieku taka nazwa placu nie mogła być – moim zdaniem - nadana.  

7 Pierwotnie projektowano linię kolejową Bochnia-Lwów 
z ominięciem Krakowa i Tarnowa. W 1853 r. wybudowano 
pierwszy odcinek trasy Bochnia-Dębica.

8 Zbigniew Wojas, Bocheńskie od połowy XVII wieku do 
schyłku epoki staropolskiej [w: Monografia Bochnia. Dzieje mia-
sta i regionu pod red. F. Kiryka i Z. Ruty, Bochnia 1980, s. 166).

9 Na początku XX wieku prawdopodobnie w 1904 r. od lamp-
ki oliwnej zapaliły się pomieszczenia tej gospody i w płomieniach 
zginęła  4-letnia córka właścicieli

10 Teodor Talowski (1857-1910) jeden z najważniejszych pol-
skich architektów przełomu XIX i XX wieku. W swojej twórczo-
ści łączył on wątki secesyjne, historyczne, manierystyczne i mo-
dernistyczne, dzięki czemu wznoszone obiekty cechowała wyjąt-
kowa malowniczość. Niezwykłe efekty osiągał poprzez stosowa-
nie asymetrii, fantastycznej ornamentyki, wydobywanie efektów 
światłocieniowych (wykusze, ryzality), łączenie cegły z ka-
mieniem, co dawało kontrasty fakturowe i kolorystyczne. Miał 
własną cegielnię, w której wypalał wg swojej receptury ciemną 
cegłę z ceramicznymi guzami i zendrówkami. Najważniejszy ze-
spół jego kamienic znajduje się przy ul. Retoryka w Krakowie: 
Pod śpiewającą żabą, Festina lente, Pod pająkiem, Pod osłem, 
a ponadto wiadukt kolejowy nad ul. Lubicz, szpital Bonifratrów, 
gmach “Sokoła”, we Lwowie m.in. kościół św. Elżbiety.  

11 Teofil Wojciechowski. Kościelne dzieje Bochni w czasach 
staropolskich. Tuchów 2003 s.65.

12 Tereny leżące na zachód i północny zachód od Bochni na-
zywały się vulgariter Kampia (od łac.campus – pole) Campi Ob-
schary nuncupatii czyli Pola Górne (z najwyższym wzniesieniem 
zwanym Kaliszynem lub Srebrną Górą w której wybito szyb 
Campi), w odróżnieniu od Campi Mediocres alias Medii (Pola 
Średnie) i Campi Inferiores (Pola Dolne lub Niżne, rozciągające 
się od Chodenic do Raby, zob. Stanisław Dobranowski, Stanisław 
Kobiela, Miasto Siedmiu Wzgórz [w: “Wiadomości Bocheńskie” 
nr 4/1997 s.18]. Campi Superiores nazywane były w XX wieku 
“kolejką”.

13 Obecnego szlaku, biegnącego ulicą Brodzińskiego, jeszcze 
wtedy nie było. Powstał w latach II wojny światowej.

14 Janina Kęsek, Bocheńskie nazwy – Plac Turka [w: “Wiado-
mości Bocheńskie” nr 2/1990]
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Profanum
Stanowisko Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków 

i Miłośników Ziemi Bocheńskiej w sprawie zmiany patrona Szkoły 
Podstawowej w Żegocinie

30 października 2013 r. Rada Gminy w Żegocinie uchwałą 
nr XXVI/196/13  wyrzuciła dotychczasowego patrona  miejsco-
wej Szkoły Podstawowej  - “Bataliony Chłopskie”  i w miejsce 
niepotrzebnego patrona nadała  Szkole nowego w osobie Świętej 
Kingi. Czyn ten i styl w jakim to się odbyło musi szokować i za-
wstydzać, bo pamięć o żołnierzach Batalionów Chłopskich jest 
żywa w całym powiecie bocheńskim, w Małopolsce i w całym 
kraju. 

Bataliony Chłopskie były zbrojnym ramieniem Stronnictwa 
Ludowego, liczącym 160 000 zaprzysiężonych żołnierzy, którzy 
ofiarnie walczyli o wolną Polskę  wchodząc w struktury Polskie-
go Państwa Podziemnego, największej organizacji partyzanckiej 
w okupowanej Europie. Rodziny walczących w BCH żołnierzy 
i wieś polska zapłaciła za to ogromną cenę: wymordowanie ponad 
1 300 000 ludności wiejskiej i spalenie prawie 1000 wsi w Polsce. 
Partyzanci z oddziałów leśnych walczyli w obronie pacyfikowa-
nej Zamojszczyzny (1942-1943), rozbili więzienia w Krasnym-
stawie, Radomsku, Pińczowie i Siedlcach, toczyli zaciekłe bitwy 
z Niemcami w lasach janowskich i Puszczy Solskiej.  25 lipca 
1944 r. pod kryptonimem „Most III” w niedalekim Radłowie for-
macje BCH  z grupy Rocha i Armii Krajowej doprowadziły do 
udanego przewiezienia samolotem do Anglii głowicy i innych 
części rakiety V-2. To zaledwie ułamek informacji o Batalionach 
Chłopskich.

Na terenie Ziemi Żegocińskiej działał aktywnie oddział  
partyzancki “Odwet” pod kierownictwem Alojzego Świerkota 
ps.”Ryś”,  który w licznych akcjach sabotażowo-dywersyjnych 
współpracował z oddziałami Obwodu ZWZ-AK “Wieloryb” Jó-
zefa Wieciecha “Tamarowa” i Andrzeja Możdżenia “Sybiraka”.  
W zdecydowanej większości żołnierze BCH pozostali wierni 
Rządowi RP w Londynie. Po wojnie na równi z żołnierzami AK 
byli prześladowani, torturowani i mordowani przez NKWD i od-
działy Armii Czerwonej.

Wyrzucenie z miejscowej pamięci zbiorowej organizacji 
zbrojnej, która walczyła o wolną Polskę świadczy o wyjątkowym 
braku szacunku dla naszej przeszłości. Szczególnie przykre jest 
to, że wymiana patrona dotyczy szkoły, a więc placówki uczącej 
i wychowującej dzieci, którym winniśmy wpajać uczucia miłości 
do Ojczyzny i poszanowania oraz pielęgnowania naszej historii 
i patriotycznej tradycji.

Są bowiem t.zw. “szańce pamięci”, których przekraczać nie 
wolno i prawo to nie przysługuje nawet radnym z Żegociny.  
Żołnierze Batalionów Chłopskich już nie żyją, albo są w wieku, 
w którym nie mają siły protestować.  A przecież byli zakorzenieni 
w tutejszym środowisku, być może nawet powiązani rodzinnie 
z dzisiejszymi decydentami, którzy teraz odcięli się od nich i ska-
zali ich na zapomnienie.

Tego rodzaju cywilizacja jest obca naszej kulturze. Nie ulega 
wątpliwości, że to nie młodzież, rodzice, nauczyciele i duchow-
ni za to odpowiadają, ale radni Gminy Żegocina z panem prze-
wodniczącym Rady na czele.  To im miejscowa społeczność dała 
mandat zaufania, iż będą działać dla dobra Gminy, pielęgnować 
patriotyczną i  miejscową tradycję, troszczyć się o edukację mło-
dego pokolenia i dbać o zachowanie najwyższych wartości, do 

jakich należy szacunek dla tych, którzy przelewali krew za Ojczy-
znę.  To do obowiązków Rady należy powstrzymywanie żywio-
łów, które usiłują zniszczyć te wartości. Naszym zdaniem radni 
nie potrafili obronić dobrego wizerunku Gminy i nie wywiązali 
się z powierzonego im mandatu.

Zrobili krzywdę nie tylko pamięci partyzantów-żołnierzy 
BCH, ale  w jeszcze większym zakresie wyrządzili krzywdę pa-
mięci Świętej Kingi, patronki Bochni i bocheńskiej kopalni soli. 
Jej święte imię zostało zredukowane do narzędzia, którym wy-
mieciono ze Szkoły pamięć o Batalionach Chłopskich.

Nie godzi się tak postępować, bo te złe skojarzenia pozostaną 
na długo w pamięci wychowanków Szkoły i zawsze rodzić będą 
sprzężenie zwrotne z negatywnym efektem dla wizerunku Świę-
tej, która z Żegociną nie ma nawet w legendzie żadnych związ-
ków, w przeciwieństwie do poprzedniego patrona osadzonego 
mocno w żegocińskiej okupacyjnej rzeczywistości.  Można było 
nazwać jej imieniem jakiś inny obiekt, może nawet wybudować 
ze składek inicjatorów jej figurę w pobliżu Szkoły, a nie deptać 
– tanim kosztem (?) - patriotycznej tradycji. Koszty moralne pod-
jętej uchwały będą dużo wyższe niż się niektórym wydaje.

Na jednym z portali internetowych ks. Zbigniew Wielgosz 
pisze, że najpierw odbyła się msza święta, na której pobłogosła-
wiony został nowy sztandar szkoły namalowany przez Teresę 
Mrugacz z Bytomska, potem śpiewał chór szkolny, a (cytuję): 
Druga część uroczystości odbyła się już w szkole. Uczniowie za-
prezentowali przedstawienie o św. Kindze, goście mogli obejrzeć 
prace plastyczne uczniów poświęcone (nowej) patronce. Tutaj też 
dokonano urzędowego nadania imienia św. Kingi i przekazania 
sztandaru. Urzędowe nadanie imienia św. Kingi szkole, to nic in-
nego jak podjęcie uchwały Rady Gminy.

Czy ta chronologia i sekwencja wydarzeń żałośnie potwier-
dza, że najpierw stworzono „fakty dokonane”, a potem pod presją 
czasu, „majestatu” gości, a zwłaszcza  wyhaftowanego zapew-
ne kilka miesięcy wcześniej sztandaru podejmowano stosowną 
uchwałę?

Takie przepychanie sprawy wskazuje jak w Żegocinie traktuje 
się gminną władzę samorządową.  To wyjątkowy obraz panują-
cych tam stosunków i zła prognoza na przyszłość, bo można przy-
puszczać, że każdy dostojnik (z bliska czy z daleka) może kiedyś 
żądać tego, na co ma ochotę, a radni nie potrafią mu się oprzeć. 
Czy będą więc wiarygodni w tej i w następnych kadencjach. Czy 
wizerunek Gminy znowu nie ucierpi? Odpowiedzi udzielą na to 
już w jesieni wyborcy.

Zdumiewające jest tłumaczenie nauczycielki pani Bożeny 
Banaś przedstawione na tej „pogrzebowej” uroczystości. Jeden 
z portali internetowych cytuje jego fragment: konieczność zmiany 
patrona pojawiła się kilka lat temu,  ponieważ dotychczasowy był 
za trudny do zrozumienia dla dzieci w wieku 6 - 13 lat. Wynika 
więc, że nauczyciele tej Szkoły przez kilka lat nie umieli wyjaśnić 
dzieciom tragedii II wojny światowej, istoty walki partyzanckiej, 
ofiarności i poświęcenia w walce za Ojczyznę, albo że dzieci były 
tak oporne na przekazywaną wiedzę, że mimo spotkań z komba-
tantami, pogadanek i uroczystości patriotycznych, nic do nich nie 
trafiło.

W tej sprawie powinno zabrać głos kuratorium 
i powiedzieć, co myśli o tak prowadzonej edukacji. Tego 
się domagamy. Bo być może w innych szkołach skala nie-
zrozumienia Kościuszki, Dąbrowskiego, Traugutta, Ar-
mii Krajowej, Kopernika, Konopnickiej czy Reymon-
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ta,  z wyjątkiem świętych i błogosławionych, jest podobna.
(07.01.2014 r.)

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bochniaków

i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

*   *   *
Moda na podejmowanie karkołomnych - bez żadnego przy-

gotowania historycznego - decyzji w sprawie miejscowych im-
ponderabiliów trwa nie tylko w Żegocinie, ale także w Bochni. 
Kilka lat temu miejscowi radni, w dewocyjnym akcie zamieni-
li patronkę bocheńskiej Szkoły Podstawowej nr 4 z Królowej 
Barbary Radziwiłłównej (nazwa od 1901 r.)  na Świętą Barbarę. 
Kultu św. Barbary nigdy w Bochni  nie było i nadal nie ma, bo 
jest kult św. Kingi. Rada Powiatu bocheńskiego kilka lat temu 
chciała prześcignąć w pobożności bocheńską Radę Miejską i zde-

tronizowała Mikołaja Kopernika patrona Szpitala Powiatowego 
i wprowadziła w jego miejsce nową patronkę błogosławioną 
Martę Wiecką. Rzeczywiście w Bochni była ona zakonną pie-
lęgniarką na przełomie XIX/XX wieku, ale nie w tym szpitalu 
lecz w starym szpitalu przy ul. Konstytucji 3 Maja. W budynku, 
w którym znajduje się obecny szpital przy ul. Krakowskiej i któ-
rego teraz jest już patronką  było w owym czasie austriackie ka-
syno, w którym odbywały się  huczne bale, lała się wódka i wino, 
a austriackim oficerom towarzyszyły  kobiety różnych profesji. 
Pisaliśmy jakie ryzyko niesie dla nowej patronki taka decyzja 
Rady („Wiadomości Bocheńskie” nr 2/3/2010), ale nic nie po-
mogło. W majestacie awansu przesunięto instrumentalnie pamięć 
błogosławionej z jednego obiektu na drugi, a następnie budynek 
dawnego szpitala (Pogotowia Ratunkowego)  przy ul. Konstytucji 
3 Maja wystawiono na sprzedaż. Od trzech lat nikt go nie  chce 
kupić, więc stoi pusty.  

Jubileusz Józefa Różyńskiego
Pan Józef Różyński (rocznik 1941) talent muzyczny odzie-

dziczył po ojcu Bolesławie i jego czterech braciach, którzy 
grywali na weselach i festynach organizowanych w Niepoło-
micach i okolicy w słynnej Kapeli Braci Różyńskich. Naukę 
gry na akordeonie pobierał u miejscowego organisty w Zabie-
rzowie Bocheńskim, a później w Państwowej Szkole Muzycz-
nej II stopnia w Krakowie, którą ukończył w 1959 r. Jeszcze 
w przed otrzymaniem dyplomu grał na antenie Polskiego Ra-
dia w audycji „Wiedzą sąsiedzi jak kto siedzi”.  Następnie grał 
pewien czas w kapeli ojca, a potem założył w Niepołomicach 
własną kapelę ludową.  Po przeniesieniu się do Bochni założył 
przy MDK Kapelę Podwórkową „Gazaris” i z nią razem kwe-
stował na budowę szpitala, na chore dzieci i na Dom Dziecka.  
Kapela ta zgłoszona do przeglądów kapel ludowych zaczęła 
zajmować  liczące się miejsca w konkursach m.in. pierwsze 
miejsca na przeglądach w Klikowej koło Tarnowa (1987-
1988), Dębicy (1990) i Dąbrowie Górniczej (1991).

W 1993 r. założył przy MDK Kapelę Ludową „Bochnia-
nie”.  Zbierając materiały do repertuaru jeździł po wsiach, 
rozmawiał ze starymi ludźmi pamiętającymi jeszcze przedwo-
jenne melodie i teksty pieśni  i przyśpiewek ludowych a także 
miejscowe obrzędy, prosił o ich odtworzenie i zapisywał teks-
ty  i nuty, co nie stwarzało mu, jako absolwentowi szkoły muz. 
II stopnia żadnych trudności. Sporo materiału folklorystycz-
nego nagrał także na taśmie magnetofonowej. Dostał  od ojca 
ogromną ilość pieśni i przyśpiewek, które włączył do przy-
gotowywanego repertuaru.  Były tam  krakowiaki, kujawia-
ki, polki, oberki, polonezy, walczyki i mnóstwo przyśpiewek 
ludowych na najrozmaitsze okazje. Ten zgromadzony mate-
riał folklorystyczny pozwolił mu na zbudowanie ciekawego 
i w pełni autentycznego repertuaru koncertowego. Kapela gry-
wała na wielu uroczystościach i imprezach w Bochni i okolicy 
a także dalej  jako zespół  Miejskiego Domu Kultury w Boch-
ni, a wszystkie występy cieszyły się niesłabnącym zaintere-
sowaniem. W konkursach i festiwalach zajmowała  zawsze 
wysokie lokaty. W ogólnopolskim konkursie muzyki tradycyj-
nej „Rozstaje 2001” w Krakowie zdobyłą Grand Prix, a jury 
przyznając to najwyższe odznaczenie doceniło obok wysokie-
go poziomu artystycznego szczególną wartość i autentyczność 

prezentowanych utworów uratowanych z miejscowego folklo-
ru przed zagubieniem.

Kapela prezentowała folklor podbocheńskich wsi na kon-
certach na Słowacji, w Czechach, na Węgrzech, dwukrotnie 
we Francji, Niemczech, na Ukrainie. Wydała dwie kasety 
magnetofonowe „Złote przeboje muzyki ludowej” oraz płytę 
CD „Na bocheńską nutę”. W 1996 r. pan Różyński wspólnie 
z panią Serwinowską  założyli przy Miejskim Domu Kultury 
w Bochni zespoły pieśni i tańca „Bochnianie” i „Mali Bochnia-
nie”, które na przestrzeni kilku zaledwie lat zdobyły pięć razy 
pierwsze miejsca i 18 razy wyróżnienia i nagrody.  W 2010 r. 
Miejski Dom Kultury w uzgodnieniu z władzami samorządo-
wymi rozwiązał kapelę i oba zespoły pieśni i tańca.

Pod koniec  2010 r. pan Józef Różyński założył przy  Cen-
trum Kultury w Łapanowie Kapelę Ludową „Łapanowianie”. 
Dzięki życzliwej atmosferze dla rozwoju twórczości artystycz-
nej w Łapanowie stworzonej przez Wójta Gminy pana Jana 
Kuliga i dyrektora Centrum Kultury pana Michała Paszko-
ta  Kapela pana Różyńskiego  z miejsca zaczęła odnosić li-
czące się sukcesy. O jednym z takich na Międzynarodowym 

Wicemimister Kultury i Sztuki odznacza Jubilata
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Festiwalu Folklorystycznym w Balatonszarszo na Węgrzech 
pisaliśmy w nr 2/2011 Wiadomości Bocheńskich, w czasie 
którego Kapela dwukrotnie śpiewała węgierskie czardasze, 
a potem wśród niemilknących braw bisowała polską piosenkę 
„Szła dzieweczka”. W kapeli wystąpili obok Jubilata pan Jerzy 
Grzesik (skrzypce),  Wiesław Kłuś (trąbka), Bartłomiej Sacha 
(klarnet) i Grzegorz Kapcia (kontrabas).

Występy krajowe i zagraniczne Kapeli to niezwykle piękna 
i szlachetna forma promocji własnego regionu. Za zasługi na 
tym polu Minister Kultury i Sztuki przyznał panu Józefowi 
Różyńskiemu medal zasłużonego dla kultury „Gloria Artis”. 
Uroczystego wręczenia medalu dokonał Wiceminister Kultury 
i Sztuki pan Piotr Żukowski.

Serdecznie gratulujemy Jubilatowi i Gminie, że posiada tak 
wspaniałą kapelę. Cieszymy się, że na Ziemi Bocheńskiej jest 
środowisko, które widzi i docenia twórczość ludową, stwarza 
warunki dla rozwoju rodzimej twórczości, gdyż jest do świet-
na droga do najwyższej klasy promocji gminy. dzięki takim 
entuzjastom jak członkowie kapeli i jej kierownik.

W atmosferze tego pięknego jubileuszu musimy jednak 
zadać pytanie dlaczego Kapela „Bochnianie” nie mogła na-
dal grać w Bochni i dla Bochni, kto jest odpowiedzialny za 

zamknięcie przed nią w 2010 r. drzwi Miejskiego Domu Kul-
tury w Bochni, dlaczego żaden radny nie ujął się za nimi, co 
robiła w tym czasie Komisja Kultury Rady Miejskiej, gdzie są 
instrumenty i stroje tej kapeli i zespołu pieśni i tańca i jakie są 
zamiary obecnego kierownictwa MDK w zakresie promowa-
nia kultury ludowej i Bochni na tym polu.  

Redakcja

Wywiad z Marią Serafińską-Domańską 
kustoszem Muzeum Pamiątek po Janie Matejce w Wiśniczu. 

Wiśnickie wątki w biografii Jana Matejki wynikały z jego 
rodzinnych powiązań i przyjaźni z rodziną Serafińskich. Częste 
pobyty w Wiśniczu, wiśnickie początki wielu dzieł, czynią Wiś-
nicz obok Krakowa ważnym dla niego miejscem; zaświadcza 
o tym on sam w swoich listach, relacjach; rysunkami. Są też i fo-
tografie. Gościnny dom nazywany Koryznówką nadal pozostaje 
w rodzinie Serafińskich i dzisiaj mieszka w nim przedstawiciel-
ka czwartego już pokolenia - Maria Serafińska-Domańska. Przed 
30-tu laty z zachowanych pamiątek po artyście i jego rodzinie, 
w frontowych pokojach domu, stworzyła Muzeum Pamiątek po 
Janie Matejce – obejmie oddział  Muzeum Okręgowego w Tar-
nowie. Muzeum, w malowniczym dworku z ogrodem, nieopodal 
wielkiego zamczyska Kmitów i Lubomirskich, przyciąga wielu 
- a przede wszystkim ludzi ciekawych życia i sztuki autora skar-
bu, jakim jest matejkowska, malarska wizja narodowej historii. 

Wszystko, co dotyczy pamięci Jana Matejki i jego obrazów, 
jest w sercu pani kustosz i mobilizuje, a jej czynna natura za-
pewnia powodzenie w działaniach, których było wiele.

Asumpt do naszej rozmowy dało najnowsze przedsięwzię-
cie Marii Serafińskiej-Domańskiej. 18 października 2013 roku 
w Wiśniczu odsłonięto tablicę upamiętniającą losy trzech obra-
zów Matejki, które pod koniec wojny tu właśnie trafiły. Opo-
wieść to niezwykła – „opowiada” o wędrówce zagrabionych płó-
cien do III Rzeszy, ale dziwnym zrządzeniem w 1944 r. trafiają 
do miejsca ważnego w życiu Matejki - na wiśnickie wzgórze, 
lecz nie do Koryznówki, tylko do wiśnickiego więzienia (sic!).  
Pisała o tym przed laty w naszym piśmie M. Serafińska-Domań-
ska (nr 1/1998 art. „Uwięzione obrazy”). Temat utraconych lub 
zaginionych na Wschodzie  w czasie wojny polskich dzieł sztuki 
wymaga w dalszym ciągu  zbadania i szerszego omówienia.

Ewelina Mroczek

Od lewej: prof Czesław Dźwigaj, Przemysław Mrozowski dyrektor 
Zamku Królewskiego w Warszawie, Maria Serafińska-Domańska.

,,Kapela Łapanowianie” na Węgrzech - 2011

Wiadomości Bocheńskie:  Na rynku wiśnickim stoi pomnik 
Jana Matejki; zbiorami i żywym słowem świadectwo o Nim sta-
nowi muzeum w Koryznówce. Kiedy powstała myśl , aby opo-
wieść o artyście w Wiśniczu rozszerzyć kolejnym znakiem, tym 
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razem w postaci tablicy o wojennych losach dzieł: „Rejtan”, 
„Unia lubelska” i „Batory pod Pskowem”?

M. Serafińska-Domańska:  20 lat temu, dla uczczenia set-
nej rocznicy śmierci Jana Matejki, z inicjatywy i pod redakcją 
Krystyny Sroczyńskiej ukazała się niezwykle cenna, pomni-
kowa pozycja wydawnicza: „Jan Matejko – katalog obrazów 
olejnych”. W katalogu tym zostały zebrane szczegółowe infor-
macje o wszystkich obrazach artysty, okolicznościach ich nama-
lowania, późniejszych losach, udziałach w wystawach i bardzo 
obszerna bibliografia. Katalog zawiera imponujący i dogłębny 
zasób wiedzy o olejnych dziełach artysty opracowany przez 
pracowników muzeów, które w swoich zbiorach posiadają jego 
dzieła. I otóż czytając historię obrazu „Rejtan czyli upadek Pol-
ski”, ku swojemu ogromnemu zdumieniu przeczytałam infor-
mację, że obraz ten w pierwszych dniach wojny, we wrześniu 
1939 r. został ewakuowany z Warszawy wraz z innymi dziełami 
sztuki na wschód, do pałacu Radziwiłłów w Ołyce i tam ukryty. 
Następnie przejęty przez Niemców znalazł się we Lwowie, skąd 
z kolei w czasie ewakuacji miasta w 1944r., przewieziony został 
wraz z innymi dziełami sztuki do … Wiśnicza!  W Wiśniczu, 
w dawnym klasztorze, a w czasie wojny niemieckim więzieniu, 
obok „Rejtana” znalazły się także inne wielkie płótna matejkow-

skie: „Batory pod Pskowem i Unia Lubelska. A więc dzieła, któ-
re tak bardzo związane z historią Polski a przez rodzinne związ-
ki Jana Matejki z Wiśniczem i Koryznówką trafiły po latach tu 
jako niemiecki łup wojenny. 

Potwierdzenie tych rewelacyjnych informacji znalazłam 
w opracowywanych przeze mnie wspomnieniach Mariana Droż-
dża, wiśniczanina, bystrego obserwatora, a wówczas strażnika 
w niemieckim więzieniu w Wiśniczu. I właściwie od dwudzie-
stu lat nie opuszczała mnie myśl, że wydarzenie, które nazwa-
łam: wiśnickim okupacyjnym epizodem w dziejach obrazów 
Jana Matejki, należałoby wpisać w sposób trwały w naszą świa-
domość historyczną, w sposób trwalszy niż publikacja artykułu 
w prasie. 

Mówi się tablica, lecz przecież jej kształt, wykonanie w kon-
wencji interesującego , przykuwającego uwagę artystycznego 
dzieła to wyzwanie. Trwałe, bo spiżowe, upamiętnienie okupa-
cyjnych losów matejkowskich płócien to Pani pomysł i niełatwa 
droga do celu. Kto pomógł w jego realizacji? Kogo należałoby 
wymienić? A może były przeszkody? 

Przeszkód nie napotkałam, przeciwnie, dla tej idei była wiel-
ka przychylność, życzliwość i zrozumienie z różnych stron, tak-
że władz miasta i konserwatora zabytków. Wiosną 2013 roku 
z pomysłem umieszczenia tablicy na murze Zakładu Karnego 
w Wiśniczu podzieliłam się z artystą rzeźbiarzem prof. Czesła-
wem Dźwigajem, który zareagował natychmiast, spontanicznie 
i w krótkim czasie przedstawił jej projekt, deklarując bezin-
teresowne  wykonanie tablicy w darze dla Wiśnicza. To jemu 
zawdzięczamy imponującą artystycznie formę i kształt tablicy 
odsłoniętej w ramach obchodów Roku Matejkowskiego w 120. 
rocznicę śmierci Jana Matejki. Podziw budzą trzy zminiaturyzo-
wane płaskorzeźby obrazów wzbogacające treść tablicy. Korzy-
stając z okazji pragnę w imieniu społeczności naszego miasta 

Odsłanięcie tablicy na murze Zakładu Karnego w Wiśniczu
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Władysław Kupiszewski

Warto przeczytać
Nakładem Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników 

Ziemi Bocheńskiej ukazała się bardzo ciekawa i pożyteczna 
książka Janiny Kęsek ,,Bochnia i obwód bocheński w latach 
1863-1864. W 150 rocznicę Powstania Styczniowego”.

Dotyczy ona udziału Polaków, w tym wypadku miesz-
kańców Bochni i obwodu bocheńskiego, (to jest powiatów: 
bocheńskiego, wiśnickiego, dobczyckiego, wielickiego, pod-
górskiego, niepołomickiego, brzeskiego, radłowskiego i woj-
nickiego) w Powstaniu Styczniowym.

Książka zawiera dwie części. W pierwszej autorka ukazała 
ogólnie sytuację przedpowstaniową w Polsce, w tym szcze-
gółowiej na terenie opisywanym. Ukazała… przygotowania 
ludności do powstania zarówno w sensie oświatowym, bu-
dzenia świadomości narodowej, jak i gromadzenia środków 
materialnych (broni, żywności, leków itp.), następnie przed-
stawiła wybuch i przebieg powstania i wreszcie upadek i re-
presje popowstaniowe ze strony zaborców. Swoje rozważania 
oparła na bogatym materiale, jaki uzyskała w poszukiwaniach 
archiwalnych w Bochni, Krakowie i w niektórych parafiach 
na opisywanym terenie. Wykorzystała także dotychczasową 
literaturę przedmiotu.

Część drugą stanowi Słownik biograficzny uczestników 
powstania Styczniowego ze wszystkich dziewięciu powiatów 
obwodu bocheńskiego. Poszczególne biogramy ( w liczbie 
351) zawierają wszelkie wiadomości o uczestnikach powsta-
nia, jakie Autorce udało się zdobyć. 

Dużym walorem podnoszącym wartość książki jest także 
opracowanie graficzne. Bogactwo i różnorodność materiału 
ilustracyjnego ( np. fotografie osób, świątyń, innych budowli, 
obiektów i rzeczy) podnosi wartość estetyczną książki.

Omawiana praca jest nie tylko ważnym i potrzebnym do-
kumentem historycznym, ale i wyekponowaniem pięknego 
świadectwa bochniaków ( w szerokim rozumieniu), ich udzia-
łu w zrywie narodowym, jakim było Powstanie Styczniowe, 
jest świadectwem ich patriotyzmu. Ważne to jest zwłaszcza 
dziś, kiedy coraz częściej tu i tam rozmywa się, a nawet za-
przecza takim wartościom jak patriotyzm, wiara, honor. Wy-
eksponowanie w postaci biogramów uczestników powstania 
jest nie tylko ukazaniem pewnej rzeczywistości historycznej, 
pewnej prawdy historycznej, ale i złożeniem hołdu tym, którzy 
walczyli i oddali życie za wolność naszej Ojczyzny.

Janina Kęsek, Bochnia i obwód bocheński w latach 1863-1864 
w150 rocznicę Powstania Styczniowego, Bochnia 2013, s. 285

Od redakcji: Prof. dr hab. Władysław Kupiszewski jest 
profesorem Uniwersytetu Warszawskiego od 1974 r. a od 
1982 r. członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. 

wyrazić artyście prof. Czesławowi Dźwigajowi serdeczne po-
dziękowania. 

Ogromne podziękowania należą się także dyrektorowi wiś-
nickiego Zakładu Karnego ppłk Włodzimierzowi Więckow-
skiemu, który nie szczędził sił, aby przygotować odpowiednie 
tło dla pięknej tablicy. A nie było to łatwe biorąc pod uwagę, 
że mury byłego klasztoru to wiekowy zabytek, na którym czas 
i zmiany zarządzających tym obiektem odcisnęły piętno. Po-
nadto dyr. W. Więckowski zaangażował się w przygotowanie 
uroczystości odsłonięcia tablicy umożliwiając gościom zwie-
dzenie już odnowionych części tego historycznego obiektu, co 
wymagało specjalnej mobilizacji całej załogi czynnego zakładu 
penitencjarnego. 

Dzień 18 października 2013 r. w Wiśniczu miał dwie odsłony, 
chyba można tak powiedzieć. 

Tak, druga odsłona to konferencja, która odbyła się następnie 
na wiśnickim Zamku. I tu zaistniały sprzyjające okoliczności. 
Otóż muzeum Zamek Królewski w Warszawie, gdzie ekspono-
wane  są płótna Jana Matejki, w 2013 r. przystąpił do  ponownej 
ich konserwacji. Pierwszą, zaraz po wojnie, przeprowadził prof. 
Bogdan Marconi. Zastępca Dyrektora do Spraw Naukowych 
Zamku Królewskiego w Warszawie Przemysław Mrozowski 
wraz z delegacją konserwatorów przyjęli nasze zaproszenie do 
wzięcia udziału w uroczystości odsłonięcia tablicy, a także przy-
gotowali dwa referaty:

• Anna Karolina Zalewska: Losy obrazów Jana Matejki pod-
czas II wojny światowej i po jej zakończeniu

• Marcin Kozarzewski : Obrazy Jana Matejki „Rejtan” i „Ba-
tory pod Pskowem” - problemy konserwatorskie. 

Była to fascynująca, bogato ilustrowana opowieść o docie-
raniu do wielu nieznanych dokumentów o okupacyjnych losach 
i wędrówce obrazów Matejki, które trafiły również do Wiśnicza. 
Wędrówka odbywała się w warunkach wojennych nie tylko za-
przeczających podstawowym wymogom konserwatorskim, ale 
wręcz właściwie unicestwiających ich malarską warstwę przez 
złożenie płócien bez rolowania, jak kopertę, na 16 części. Drugi 
referat traktował o żmudnych i drobiazgowych pracach konser-
watorów malarstwa nad przywróceniem pierwotnej świetności 
tym obrazom. 

To była piękna uroczystość z ogromnym ładunkiem poznania 
i patriotyzmu, doceniona nie tylko przez mieszkańców miasta, 
lecz również przez przedstawicieli środowisk muzealnych, insty-
tucji odpowiedzialnych za sprawy kultury w naszym kraju. Czy 
czuje się Pani usatysfakcjonowana?

Tak, muszę przyznać się nawet do wzruszenia. Dziękuję za 
przychylną ocenę tego wydarzenia. Najbardziej jednak cieszy 
mnie fakt, że zgodnie z wizją i niegdysiejszymi zamierzeniami 
nieżyjącego już prof. Alfreda Majewskiego, konserwatora za-
bytków zwłaszcza zamków w Małopolsce, uroczystość odbyła 
się na wzgórzu wiśnickim traktowanym przez niego całościowo, 
jako zespół zabytków architektury. 

Dziękuję. Pełna uznania chcę podkreślić, że umacnianie toż-
samości, kulturalne wzbogacanie chronią przed anonimowością, 
nobilitują i nie mogą być obojętnym żadnej społeczności. 

 rozmawiała
E. Mroczek
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BOCHNIANA
Nowy przewodnik po „Wiadomościach Bocheńskich”
W 2013 r. pani Mariola Wikiera obroniła na Wydziale 

Filologicznym Instytutu Informacji Naukowej i Bibliote-
koznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie pracę magisterską pt. „Za-
wartość czasopisma „Wiadomości 
Bocheńskie w latach 1988-2012”, 
pod kierunkiem prof. UP dr hab. 
Marii Pidłypczak-Majerowicz.
     W pierwszej części pracy 
Autorka przedstawia genezę po-
wstania czasopisma w pierwszych 
latach transformacji ustrojowej 
i wskazuje, że wśród gazet lokal-
nych wychodzących w Bochni jest 
to najdłużej ukazująca się gazeta 
i wpisana jest do rejestru polskich czasopism. Już w  pierw-
szych 10-ciu latach pismo to urosło do rangi pisma regional-
nego. Początkowo pisane na maszynie, powielane na ksero-
grafie, na papierze złej jakości i słabo widocznym drukiem 
przeistoczyło się szybko w chętnie czytane źródło informacji 
o regionie i jego przeszłości.  Jego zawartość merytoryczna 
była przeciwieństwem strony technicznej.

Gazeta szybko udowodniła, że może stanowić świetną 
platformę wymiany myśli, a poprzez publikowanie wspo-
mnień rozsianych po całym świecie Bochniaków, listy od 
czytelników, analizy i rozważania historyczne identyfikuje 
i integruje to środowisko. Jest więc ona mocno osadzona 
w bocheńskiej rzeczywistości. Poprzez prezentowanie te-
matyki historycznej przyrodniczej, sportowej, religijnej, 
folkloru, muzyki, sztuki, literatury, miejscowej poezji daje 
konkretną odpowiedź na pytanie czym jest regionalizm i po-
jęcie „małej ojczyzny”. Odzwieciedla bowiem ambicje miej-
scowego środowiska, możliwości promocji miasta i regionu 
z wykorzystaniem walorów krajobrazowych i historycznych, 
wskazuje na potrzebę ochrony tradycyjnych wartości  i jest 
strażnikiem miejscowej tradycji i harmonijnego jej funkcjo-
nowania w świadomości środowiska. Autorka podkreśla, 
że pismo analizuje bocheńską rzeczywistość, a jeśli trzeba, 
bezlitośnie krytykuje samorządowe i nie tylko samorządowe 
pomysły różnych instytucji i organów decyzyjnych. 

Pani Mariola Wikiera w części drugiej pokazuje w inte-
resujący sposób tematykę kwartalnika. Podzieliła ją na kilka 
działów tematycznych. Obszerny dział historyczny obejmu-
je: tematykę I  i II wojny światowej i wydarzeń jakie rozgry-
wały się w tym czasie w Bochni i na terenie Ziemi Bocheń-
skiej  oraz epizody z dziejów Polski.  Zgrupowała tutaj m.in. 
wspomnienia i artykuły o okupacji rosyjskiej Bochni w listo-
padzie i grudniu 1914 r. wspomnienia z I i II Brygady Legio-
nów Polskich, artykuły o wojnie obronnej 1939 r., zbiorowej 
egzekucji na Uzborni, o zbrodni katyńskiej i ponarskiej (Bo-
cheńska Lista Katyńska), o Bochniakach w obozach jenie-
ckich, o okupacyjnej codzienności w Bochni, o konspiracji 
antyhitlerowskiej (TAP, ZWZ-AK, Konfederacja Tatrzań-
ska), o tragedii „Liberatora” w Nieszkowicach Wielkich, 
o podziemnym magazynie broni w Rzeźnicy,o grabieży dzieł 

sztuki, o bocheńskich i wiśnickich Żydach, o udziale Boch-
nian w walkach na frontach zachodnich, o gen. Leopoldzie 
Okulickim). Następnie pokazuje sporą ilość artykułów na 
temat Ziemi Bocheńskiej w latach stalinowskich (Bochnian-
ki w aresztach i więzieniach UB, Żona „Ognia” w Boch-
ni, Likwidacja ZWZ-AK w Bochni) i w okresie Polskiego 
Października 1956 r. Interesująca jest także grupa artykułów 
pokazujących epizody z dziejów Polski rozgrywające się na 
terenie Bochni i Ziemi Bocheńskiej. Inspiracją do ich na-
pisania było jakieś nieznane, albo mało znane wydarzenie 
z dziejów naszego narodu rozgrywające się w Bochni lub 
na terenie Ziemi Bocheńskiej. Czasem wiąże się ono z jakąś 
ważną postacią historyczną, np. przybycie do Bochni cara 
Piotra Wielkiego, przejazd przez Bochnię do Wiśnicza Ka-
rola Gustawa w pościgu za insygniami koronnymi, ucieczka 
Witolda Pileckiego z KL Auschwitz do Bochni i Wiśnicza, 
udział Adama Dedio żołnierz wyklętego w oddziale „Dzika” 
w Lipnicy itp.

Autorka zwróciła uwagę na artykuły, które obalają róż-
ne narosłe przez lata bocheńskie mity i legendy np. o rze-
komej akcji partyzantów GL na trzy pociągi niemieckie 
w Rzezawie w 1943 r., o rzekomej działalności w Bochni 
w grudniu 1939 r. organizacji „Orzeł Biały”, o okolicznoś-
ciach debiutu Heleny Modrzejewskiej w Bochni w 1861 r.
     Następne działy to etnografia, tematyka religijna, ur-
banistyczna, architektoniczna, turystyczna, sportowa, przy-
rodniczo-ekologiczna, rocznicowa, poświęcona życiu kultu-
ralno-artystycznemu Bochni na przestrzeni lat, roli książki, 
szkolnictwu i edukacji Bochnian, promocji miasta i powiatu. 
Można w nich odszukać ogromną ilość informacji nie tyl-
ko o zapomnianych postaciach i organizacjach społecznych 
(o chórze „Lutnia” o chórze Koronacyjnym”, o bocheńskim 
harcerstwie i „Sokole”, o bocheńskim handlu i jarmarkach 
w XX wieku, o secesyjnej Bochni, o początkach sportu 
w 1945 r. o zdobywcach Tatr - ks. Grzegorzku i ks. Gadow-
skim – o koncertach ks Ricci i Franciszki Platówny w Boch-
ni, czy tajemniczym grobowcu w zakrystii w Chełmie), ale 
także o postaciach współcześnie żyjących związanych ze 
Stowarzyszeniem Bochniaków jak np. prof. prof.: Jerzy Kat-
lewicz, Roman Stopa, Władysław Stawiarski, ks. Jan Łach, 
Wacław Korta, Antoni Siewiński, Janusz Sondel, Urszula 
Wińska, Olga Chylowa. Sporo miejsca w każdym numerze 
zajmuje „Kronika” kulturalna zawierająca cenne informacje 
o działalności Muzeum im. St. Fischera, bocheńskiego Ar-
chiwum i Stowarzyszenia. 

Szczególnie mocno Autorka podkreśliła dział „Boch-
niana” zawierający omówienia i recenzje publikacji, które 
ukazują się aktualnie na rynku księgarskim a poświęcone są 
Bochni, Ziemi Bocheńskiej i ludziom z tym regionem zwią-
zanym.  Jest to nie tylko wskazówka, ale konkretna pomoc 
dla miejscowych bibliotek, aby mogły powiększać swoje 
działy biblioteczne poświęcone temu tematowi.

Słusznie Autorka zwróciła uwagę na tematykę poświęco-
ną przemianom w Bochni, związanym z transformacją ustro-
jową. Jest to jej zdaniem kapitalny materiał historyczny po-
kazujący na przykładzie Bochni jak transformacja ustrojowa 
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dokonywała się na dole, z jakim trudem nowe (myślenie) 
wypierało stare, z jakich doświadczeń można było skorzy-
stać (np. cykl artykułów mec.Wacława De Laveaux na temat 
psychologii gospodarczej miast) i jak powinno się walczyć 
z produktami różnych pseudoprofesjonalistów (z zewnątrz) 
od strategii czy promocji miasta. (np. artykuły Strategia 
miasta na wesoło, Co jedzą bocheńscy radni).

Autorka nie ominęła także związków Stowarzyszenia 
Bochniaków z ruchem regionalnym w skali małopolskiej 
(np. konferencja „Małopolska jako region”, Małopolski 
Ośrodek Regionalnych Towarzystw Kultury, Głos Bochnia-
ków na konferencji w Białymstoku).

Omówiła także dział wywiady w ciekawymi ludźmi, 
prowadzony przez wiele lat przez panią Wandę Liguzińską 
z cyklu „Poznajmy się bliżej”, dział : „varia” 

Z benedyktyńską dokładnością przedstawiła wszystkie 
artykuły w poszczególnych działach tematycznych podając 
liczbę porządkową, nazwisko autora i tytuł artykułu oraz nu-
mer kwartalnika w którym artykuł ten się znajduje, wykaz 
osobowy redakcji czasopisma na przestrzeni lat 1988-2012 
i na końcu indeks osobowy autorów i artykułów, których na 
przestrzeni lat 1988-2012 opublikowano łącznie 1580.

Praca magisterska pani Marioli Wikiera jest wartościo-
wym i ważnym  opracowaniem naukowym. W atrakcyjny 
i pełni wiarygodny sposób pokazała ona dynamizm twórczy 
działalności jednej z polskich organizacji społecznych, z ro-
dowodem sięgającym 1936 roku. Losy wielu postaci przed-
stawianych na łamach kwartalnika łączą się bardzo spój-
nie z działalnością Stowarzyszenia, które w  latach PRL-u  
przetrwało nie okazując serwilizmu nikomu, ani wtedy ani 
teraz. 

Redakcja

Album o Krystynie Jarczewskiej
Staraniem Grona Przyjaciół pod redakcją Marii Sera-

fińskiej-Domańskiej ukazała się pod koniec 2013 r. staran-
nie wydana i pięknie ilustrowana książeczka, zatytułowana 
„Krystyna Jarczewska” poświęcona pamięci przedwcześnie 
i nagle  zmarłej wspaniałej nauczycielki  Liceum Plastycz-
nego im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu. Składa się ona 
z impresji przyjaciół bohaterki książki i jej uczniów, które 
dają portret wybitnej postaci, utalentowanej artystki, zna-
nego w miejscowym środowisku profesora ceramiki, odda-
nej całym sercem młodzieży, pełnej optymizmu, uśmiechu 
i chęci niesienia bezinteresownej pomocy bliźnim. W ho-
milii wygłoszonej podczas Mszy św. pogrzebowej  29 maja 
2013 r. ks. Andrzej Romanowski, katecheta wiśnickiego 
Liceum Plastycznego powiedział, że  potrafiła odnaleźć lu-

dzi potrzebujących i spieszyła im z wszechstronną  pomocą. 
Dla biednych dzieci, dla starszych i niepełnosprawnych nie 
szczędziła czasu, serca i swoich pieniędzy. Nie dbała o włas-
ne potrzeby, pomagała innym. Udzielała także pomocy dzie-
ciom z Czarnobyla i polskim powodzianom z 1997 r. Umiała 
także, jako związkowiec, walczyć o dobro oświaty i wyso-
ki poziom kształcenia młodzieży. Wzorem św. Franciszka 
z Asyżu troszczyła się o przyrodę i zwierzęta.

Za całokształt swojej pracy zawodowej i społecznej 
wyróżniona została  3 maja 1997 r. statuetką „Herkulesa 
Wiśnickiego”. O pani Krysi, współzałożycielce i prezesie 
Stowarzyszenia Związku Artystów Pedagogów Ceramiki 
i Rzeźby pisze prezes Związku Dariusz Osiński i jej kole-
żanki Ewa Rosiek-Buszko z Krakowa i Maria  Piśko z Jaro-
sławia, wspominają ją także uczniowie Liceum: pełna życia, 
kochająca pomagać ludziom i zwierzętom… niesamowita 
nauczycielka, której dewizą było dążyć do celu i nie pod-
dawać się…oddawała swoją pensje dla dzieci z biednych 
rodzin…Z krótkiej notki biograficznej dowiadujemy się, 
że Krystyna Jarczewska urodziła się w 1951 r. w Zalesiu 
koło Jarocina. Studia na Wydziale Ceramiki i Szkła w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu 
ukończyła w 1976 r. i w tym samym roku podjęła pracę 
w Liceum Plastycznym im. Jana Matejki w Nowym Wiś-
niczu  jako nauczycielka ceramiki. Zajmowała się także 
tkaniną artystyczną. W 1981 r. otrzymała  wyróżnienie za 
Rzeźbę Roku Polski Południowej, w 2001 Medal Komisji 
Edukacji Narodowej i wiele innych odznaczeń resortowych 
i od organizacji związkowych (NSZZ Solidarność) i  chary-
tatywnych. Jej prace znajdują się w kilku muzeach, a także 
w Bibliotece Watykańskiej.

S.K.
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Wystawa fotograficzna w “Domu Bochniaków (grudzień 
2012-marzec 2013)

4 grudnia 2012 r. w “Domu Bochniaków” nastąpiło otwarcie 
wystawy fotograficznej poświeconej działalności Bocheńskiej 
Powstańczej Ławy Obwodowej i mieszkańcom obwodu bocheń-
skiego zaangażowanych w działalność powstańczą (16 plansz na 
stendach). Współorganizatorem był Oddział Bocheński Narodo-
wego Archiwum w Krakowie. Finansowej pomocy udzielił Urząd  
Miejski w Bochni. Wystawę zwiedziło 1130 osób, Odbywały się 
lekcje historyczne dla klas gimnazjalnych i licealnych na te-
maty przedstawione na wystawie.  Wystawa była prezentowana 
także w Wieliczce, Wiśniczu, Grobli i Mikluszowicach.

Wspólne śpiewanie pieśni powstańczych
4 grudnia 2012 r. odbyło się w “Domu Bochniaków” wspólne 

śpiewanie pieśni powstańczych  z udziałem mieszkańców Boch-
ni i gości obecnych na wernisażu. Stowarzyszenie przygotowało 
i rozdało 100 egz. śpiewnika pieśni powstańczych. Wystąpiły 
m.in. grupy śpiewacze Stowarzyszenia Bochniaków, Towa-
rzystwa Miłośników Wiśnicza i Gimnazjum nr 1 im. św. Kingi 
w Bochni. 

Wydawnictwo “Bochnia i obwód bocheński w latach 1863-
1864. W 150 rocznicę Powstania Styczniowego”

Przy finansowej pomocy Starostwa Powiatowego w Bochni, 
Gminy Miasta Bochni, Stalproduktu S.A. Gminy Drwinia  i pani 
Teresy Włodarczyk Stowarzyszenie wydało książkę autorstwa Ja-
niny Kęsek p.t. Bochnia i obwód bocheński w latach 1863-1864. 
W 150 rocznicę Powstania Styczniowego (285 stron druku, zawie-
ra liczne przypisy, około 100 fotografii i 351 not biograficznych 
ludzi zaangażowanych w ten czyn zbrojny pochodzących z ob-
wodu bocheńskiego). Książkę przesłano do większych bibliotek 
w Polsce. Ponadto zakupiły ją: Biblioteka Kongresu USA, Bi-
blioteka Polonii w Toronto, Instytut Herdera w Niemczech, Bi-
blioteka Uniwersytetu w Princeton. Obecnie realizujemy kolejne 
zamówienia zagraniczne. Książkę można nabyć w bocheńskich 
księgarniach i w “Domu Bochniaków”.

Spotkania z autorką książki Janiną Kęsek 
Spotkania autorskie odbyły się: 27 czerwca 2013 r. w “Domu 

Bochniaków” w Bochni, 28 sierpnia 2013 r. w ratuszu w Wielicz-
ce, w siedzibie Towarzystwa Miłośników Wiśnicza w  Nowym 
Wiśniczu, a w listopadzie 2013 r. w szkole Grobli. Autorka pre-
zentowała książkę w grudniu 2013 r. na Targach Książki Histo-
rycznej w Warszawie i w  Pałacu Pod Blachą w Warszawie. Na 
pocz.2014 r. planowane są spotkania autorskie w Mikluszowicach 
i Szczurowej (Dwór Dołęga).

Uroczysta msza święta za poległych powstańców        
22 września 2013 r. r. wieczorem odbyła się w kościele pa-

rafialnym pw. Św. Pawła Apostoła w Bochni o godzinie 18.30  
uroczysta msza święta żałobna zamówiona przez Stowarzyszenie 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej za poległych po-

Kalendarium 

obchodów 150 rocznicy Powstania Styczniowego  

organizowanych przez Stowarzyszenie Bochniaków 

i Miłośników Ziemi Bocheńskiej w Bochni 

wstańców, za Wiarę i Ojczyznę. Po mszy od ołtarza przemówił 
poseł na Sejm RP prof. Bednarski.

Odsłonięcie i poświęcenie pomnika w hołdzie powstańcom 
z 1863-1864 r. Apel poległych.

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheń-
skiej ufundowało pomnik w hołdzie powstańcom 1863-1864, 
zaprojektowany i wybudowany prze artystę rzeźbiarza i kamie-
niarza Lubosza Karwata. Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia 
pomnika zorganizowana przez Starostę Bocheńskiego, Burmi-
strza Bochni i nasze Stowarzyszenie odbyła się  11.10.2013 r. na 
cmentarzu św. Rozalii w Bochni. Pieśni patriotyczne zaśpiewała 
grupa młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 w Bochni, a sygnały po-
wstańcze grali na rogach myśliwi z Kół Łowieckich z Niepoło-
mic i Damienicach. Poświęcenia pomnika dokonał ks. prałat Jan 
Nowakowski, który następnie przemówił do zebranych. Wartę 
honorową zaciągnęli górnicy bocheńskiej kopalni soli i zespół re-
konstrukcji historycznej “Najemnicy Bocheńscy” pod kierunkiem 
pana Krzysztofa Kasprzyka. Stowarzyszenie przygotowało apel 
poległych powstańców pochodzących z obwodu bocheńskiego. 
Odczytał  go przy biciu werbli pan Tomasz Żurawski z grupy re-
konstrukcyjnej ,,Najemnicy Bocheńscy”. 

Koncert i wykład prof. Andrzeja A. Zięby 
11 października 2013 r. po zakończeniu uroczystości po po-

mnikiem odbył się w “Domu Bochniaków” koncert w wykonaniu 
młodzieży z Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Bochni, a na-
stępnie wykład prof. dr hab. Andrzeja A. Zięby p.t.” Powstanie 
styczniowe – refleksje nierocznicowe”

Konkurs wiedzy o Powstaniu Styczniowym
Od września do listopada 2013 r. odbywał się powiatowy 

konkurs wiedzy o powstaniu styczniowym dla młodzieży gim-
nazjów i liceów z powiatu bocheńskiego, zorganizowany stara-
niem Oddziału Bocheńskiego Civitas Christiana i Stowarzyszenie 
Bochniaków pod patronatem Starostwa Powiatowego w Bochni 
(eliminacje, półfinały, finał). Finał odbył się w Oratorium św. 
Kingi, przy licznie wypełnionej sali.  Jury (Ewelina Mroczek, 
Janina Kęsek, Stanisław Kobiela) wyłoniło finalistów w klasie 
gimnazjów, a następnie finalistów w klasie liceów.  Finał  pro-
wadził pan Ireneusz Sobas. Poziom finalistów był niezwykle 
wyrównany, odpowiedzi były w zdecydowanej większości pra-
widłowe, a pytanie nie były łatwe. Wyniki konkursu znajdują się 
na stronach internetowych Czasu Bocheńskiego i Stowarzyszenia 
Bochniaków.

Sesja naukowa o powstaniu styczniowym 
Stowarzyszenie  Civitas Christiana zorganizowało w Boch-

ni (w sali św. Józefa) sesję naukową p.t. “Powstanie styczniowe 
i obwód bocheński w powstaniu”  Wykłady wygłosili: Ewelina 
Mroczek., Janina Kęsek, Stanisław Kobiela, Stanisław Mróz.

Konserwacja pomnika Leona Strumiłły-Zgierskiego na 
bocheńskim cmentarzu

Stowarzyszenie nasze przeprowadziło na bocheńskim cmen-
tarzu pełną konserwację pomnika majora Leona Strumiłły-Zgier-
skiego (1837-1910) rodem ze Żmudzi w guberni kowieńskiej, ab-
solwenta Akademii Artyleryjskiej w Petersburgu, b. majora armii 
carskiej, który przeszedł na stronę powstania i walczył w oddziale 
Sierakowskiego, ks. Mackiewicza i Laskowskiego. Wobec gro-
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żącej mu kary śmierci przedostał się do Galicji, osiadł w Boch-
ni i pracował w architekturze powiatowej w Bochni, a potem 
w Miejskiej Kasie Oszczędności. Zmarł w Bochni i spoczywa 
obok żony Heleny i dwojga dzieci zmarłych w młodości 6-letniej 
Leoni i 21 letniego syna Jana. Na konserwację Stowarzyszenie 
wydało środki z ubiegłorocznej kwesty.

Konserwację przeprowadzili państwo Paulina i Jarosław Li-
sowie z Krakowa. Wykonana praca, odebrana 2 grudnia 2013 r. 
w obecności przedstawiciela Urzędu Konserwatorskiego w Tar-
nowie Marię Wojtal, została oceniona bardzo dobrze.

Ryngrafy powstańcze
Z inicjatywy kol. Stanisława Mroza Stowarzyszenie wykona-

ło 11 ryngrafów w kolorze mosiądzu, które umieszczone zosta-
ły przed dniem Wszystkich Świętych na grobach weteranów na 
cmentarzu komunalnym w Bochni przy ul. Orackiej. Dzięki temu 
powstał szczególny szlak powstańczy na cmentarzu.  

APEL POLEGŁYCH
Stajemy dziś, z pochyloną głową, pełni zadumy i skupienia, 

do uroczystego apelu poległych w walce, pomordowanych w car-
skich więzieniach  i zaginionych w śniegach Sybiru

Ich zasługą – walka o niepodległość
Ich majątkiem - życie i honor
Ich winą – POLSKOŚĆ,
Ich karą – cierpienie i śmierć
Ich katem – zaborca rosyjski, austriacki i pruski
Wzywam Was wszystkich Powstańcy z 1863 i 1864 roku
STAŃCIE DO APELU! (werble)
 Studenci-Żołnierze Oddziału Apolinarego Kurowskiego 

i Żuawów Śmierci  Franciszka Rochebruna polegli w bitwie mie-
chowskiej 17 lutego 1863 r.

Chwałkowski Józef z  Łapczycy
Giebułtowski Stefan z Wiśnicza
Kulma Jan z Dobczyc
Kwiatkowski Andrzej z Bochni
Sołtysek z Chełmu  nad Rabą
WZYWAM WAS DO APELU!
POLEGLI NA POLU CHWAŁY! (chór a następnie werble)
Pułkowniku Marcinie Borelowski “Lelewelu”, naczelniku 

wojenny województwa podlaskiego, poległy 6 września 1864 
roku pod Batożem

WZYWAM CIĘ DO APELU!
POLEGŁ NA POLU CHWAŁY! (chór i werble)
Żołnierze oddziałów powstańczych: Francesco Nullo i Ko-

morowskiego, polegli w bitwach pod Starą Wsią, Krzykawką 
i Jawornikiem i zmarli od śmiertelnych ran

Czyżewicz z Uścia Solnego,
Ławiński Jan z Bochni, 
Paleczek Franciszek ze Szczurowej, 
Taborski Stanisław  
Zoll Ludwiku –  z  oddziału Rębajły i Hauke – Bosaka
WZYWAM WAS DO APELU!
POLEGLI NA POLU CHWAŁY! (chór – werble)
Zastrzeleni przy próbie przekroczenia granicy lub podczas 

rewizji
Czermak Emanuel z Niepołomic 
Pikulski Maciej 
Szczepański Michał z Uścia Solnego 
Wimmer Józef 
WZYWAM WAS DO APELU!
POLEGLI NA POLU CHWAŁY! (chór – werble)
Powstańcy – sybiracy, którzy zmarli na nieludzkiej ziemi, 

z dala od ojczystego domu

Hozer Leon z Bochni - żołnierzu oddziału Dionizego Cza-
chowskiego Irzyczek Jan z Brzeska - żołnierzu oddziału Dionize-
go Czachowskiego  Murczyński Roman z Wiśnicza  Kieroński 
Wincenty z Zabawy k/Radłowa, zmarły w drodze powrotnej 
z Syberii

STAŃCIE DO APELU!
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI! (chór – werble)
 Powstańcy rodem z Będzieżyna, Bochni, Cichawy,  Dołu-

szyc, Grajowa, Niepołomic, Ostrowa, Słotwiny, Wiśnicza Wiś-
niowej, Wieliczki,  którzy nie powróciliście z pól walki, więzień 
i habsburskiej wyprawy do Meksyku                                                                

Bednarczyk Antoni, Bratyński Sebastian
Chudoba Józef, Kaliński Józef
Lauer Tomasz, Midowicz Adam
Mierzyński Franciszek, Modelski Eugeniusz
Piotrowicz Jakub, Podoski Hilary
Podoski Józef, Rudek Franciszek 
Rudkowicz Józef, Rzepka Michał
Seeling von Saulenfels Alfred
Treszka  Anton, Trzos Jakub
Wilkosz Władysław, Włodarczyk Jan
Wołowicz Adam
STAŃCIE DO APELU!
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!          (chór – werble) 

W 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego pamięć 
o walce i poświeceniu Was wszystkich przeniesiemy w następne 
pokolenia. Niech ten pomnik będzie symbolem Pamięci. 
Bochnia 11 października 2013 r.

KRONIKA
MUZEUM IM.S.FISCHERA

Czwartkowe Spotkania Muzealne
5 września Iwona Zawidzka Trasa Pamięci – w 70 roczni-

cę eksterminacji Żydów z bocheńskiego getta. Przed spotkaniem 
zapalony został znicz pod pomnikiem upamiętniającym ofiary 
Holokaustu z Bochni i okolic. Spotkanie w muzeum uświetnił  
koncert zespołu Di Galitzyaner Klezmorim z Krakowa

3 października  dr Jerzy Polak b. dyrektor Muzeum Okrę-
gowego w Bielsku-Białej wygłosi wykład Ksiądz Stanisław 

Stojałowski, trybun ludowy, poseł i obrońca polskości w Gali-
cji i na Śląsku Cieszyńskim

7 listopada dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie 
dr Tadeusz Skoczek zaprezentował temat Polonia Restituta. Pol-
skie dążenia do niepodległości i suwerenności

12 grudnia Andrzej Pacuła przedstawił ciekawe spojrzenie na 
miasto w tym na Bochnię w wykładzie Teatr miasta, dialog i mo-
nolog w przestrzeni publicznej 

Ponadto 12 września miało miejsce specjalne spotkanie 
czwartkowe podczas którego Ireneusz Poniński zaprezentował 
Ciekawe sceny z żywota świętego Stanisława Biskupa Męczenni-
ka w farze bocheńskiej



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  45ZIMA 2014

WB nr 4 (99)

W ramach cyklu „Oblicza medycyna” prof. dr hab. Andrzej Elża-
nowski z Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 26 września  wygłosił 
wykład Zwierzęta w medycynie. Był to już XIII wykład z tego cyklu

6 grudnia po raz XIII zorganizowany był w muzeum Bocheń-
ski dzień św. Mikołaja. Organizatorami spotkania byli: Urząd m. 
Bochnia i Muzeum w Bochni im. St. Fischera. Na program spot-
kania złożyło się:

- nadanie wyróżnienia „Benefactor Musaei 2013”. W tym 
roku otrzymała go p. Stefania Zydroniowa, ofiarodawczyni ry-
sunków Franciszka Mollo

- piosenki skomponowane przez prof. Andrzeja Zaryckiego 
do słów Andrzeja Pacuły i Henryka Rejmera, w wykonaniu Ad-
rianny Zborowskiej, przy fortepianie Walentyn Dubrowskij

- muzyczna historia rodziny Chodorowskich, kapelmistrzów 
orkiestry dętej Kopalni Soli w Bochni, w świetle ciekawego za-
bytku z 1889 roku

- wizyta św. Mikołaja i obdarowanie publiczności piernika-
mi i kalendarzami z herbem Bochni w tle

STOWARZYSZENIE BOCHNIAKÓW 

I MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BOCHEŃSKIEJ

Kwesta na cmentarzu
Tradycyjnie już, w dniach od 1 do 3 listopada na cmentarzu 

przy ul. Orackiej wolontariusze zbierali datki na ratowanie za-
bytkowych grobów naszego cmentarza. Przy bramach wejścio-
wych od strony ul. Orackiej, ul. Polnej i ul. Karosek kwestowali 
członkowie naszego Stowarzyszenia: Grażyna Adamiec, Zofia 
Dębska, Janina Kęsek, Dorota Korta,  Maria Korody-Chrzan, 
Halina Latos, Ewelina Mroczek, Krystyna Nosek-Sobota, Anna 
Rakoczy, Andrzej Całka, Mieczysław Dębski, Bogdan Dźwigaj, 
Stanisław Kobiela, Kazimierz Kozłowski, Jan Paluch, Stanisław 
Rakoczy, ratownicy Stacji Ratownictwa Górniczego i górnicy 
Kopalni Soli w Bochni:Alicja Czelińska, Łukasz Chojnacki, 
Piotr Gajek, Mirosław Imiołek, Krzysztof Przybyłko, Wacław 
Surma, nauczyciele i uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego 
im. króla Kazimierza Wielkiego w Bochni: profesorowie: Łu-
kasz Cybura, Teresa Chełmecka, Halina Grech, Elżbieta Jędros, 
Edyta Kaczmarczyk Halina Kamionka, Anna Kłusek, Jolanta 
Kruk, Anna Kukuła, Urszula Mazur, Marek Mucha, Monika 
Pachuta- Nosal, Anna Pasula, Renta Paprota, Jerzy Pączek, 
Dorota Pilch, Barbara Ptak, Elżbieta Rydz, Maciej Tabor, Be-
ata Truś,Jan Witek, Uczniowie: Kl. 1b: Klaudia Nalepa, Anna 
Trylińska, Patrycja Kaszowska, Zofia Szewczyk, Kl. 1c, Patry-
cja Wrochniak, Dawid Skoczek, Filip Płacheta, Kl. 1e, Karina 
Wieciech, Paulina Bugaj, Wiktoria Wojnicka, Kl. 1f: Natalia 
Drzazga, Agnieszka Wrona, Magdalena Szydłowska, Aleksan-
dra Kural, Natalia Puzia, Anita Dziadowiec, Aleksandra Przy-
byłko, Kl. 1g: Patrycja Maślak, Joanna Jędros, Aleksandra Lon-
ga, Dominika Komasa, Kinga Puzia, Kl. 1h: Mateusz Kołodziej, 
Piotr Rosiek, Kl. 2a:, Maciej Mucha, Jakub Szewczyk, Joanna 
Ból, Klaudia Kuchno, Kl. 2c, Maria Truś, Anna Kuflik, Alek-
sandra Mazanek, Przemysław Witek, Anna Moroz, Anna Łąc-
ka, Magdalena Panna, Monika Jawień, Joanna Porwisz. Sylwia 
Szewczyk, Regina Migdał, Gabriela Bant, Karolina Kociołek, 
Kl. 2f: Kinga Tworzydło, Marta Ujejska, Tomasz Synowiec, Kl. 
3a: Dominika Jewuła, Joanna Dumańska Angelika Kluba, Da-
ria Mochel, Kl. 3h: Gabriela Seredyńska, Małgorzata Kumor, 
Kl. 3i: Renata Stachowicz, Kinga Gaworczyk, Kamila Janioł 
oraz przedstawiciel przewodników Uzdrowiska Kopalnia Soli 
w Bochni Stanisław Mróz. Uwagę przechodzących przyciągał 

nasz kolega Jarosław Przybyło w mundurze legionisty z I wojny 
światowej.  Zebrano kwotę 8043,56 zł. Za pomoc w organizacji 
i przeprowadzeniu kwesty pragniemy wyrazić serdeczne podzię-
kowania wszystkim wolontariuszom. Przede wszystkim prag-
niemy wyrazić gorące podziękowania wszystkim darczyńcom.  
Fundusz odnowy zabytkowej części bocheńskiego cmentarza 
można nadal wesprzeć poprzez wpłatę na konto: KBS-Bochnia 
60859100070081001110540001 z dopiskiem „odnowa cmenta-
rza”. Za datki zebrane podczas kwesty w 2012 roku odnowiony 
został grób Leona Strumiłły-Zgierskiego, uczestnika powstania 
styczniowego w 1863 r.

 
„Masz rywalkę Polskę” Korespondencja więzienna Wła-

dysława Gałki 1949-1956.
12 listopada 2013 r. w Domu Bochniaków odbyła się pre-

zentacja wydanego przez IPN albumu „Masz rywalkę Polskę” 
Korespondencja więzienna Władysława Gałki 1946-1956. 

Spotkanie prowadził Roman Graczyk z IPN w Krakowie. 
Autorka albumu, Maria Kamykowska, córka Władysława Gał-
ki, dzieliła się z zebranymi wspomnieniami o swoim ojcu, cy-
towała również obszerne fragmenty listów ojca kierowanych do 
rodziny podczas jego pobytu w więzieniu. Dr Wojciech Frazik, 
współautor, historyk IPN przedstawiał realia więzienne lat pięć-
dziesiątych oraz postawę bohatera albumu w okresie pozbawie-
nia wolności.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie rodziny bohatera, za-
proszeni goście, wśród których wymienić należy ks. bp Wiesła-
wa Lechowicza oraz burmistrza Bochni Stefana Kolawińskiego, 
Przybyli również przedstawiciele samorządów powiatu bocheń-
skiego oraz mieszkańcy Bochni i młodzież. Podczas spotkania 
można było nabyć album oraz uzyskać dedykację autorki. Pre-
zentację albumu zakończyła ciekawa dyskusja oraz rozmowy 
kuluarowe prowadzone w miłej atmosferze.

Legiony, to żołnierska nuta 
Na żołnierską nutę odbyło się wspólne śpiewanie piosenek 

i pieśni legionowych w Domu Bochniaków, w dniu 14 listopada 
2013r. Na tę okazję przygotowany został śpiewnik, a wyboru 
piosenek i pieśni dokonali prowadzący spotkanie Danuta Dą-
browska i Bogdan Dźwigaj.

Spotkanie z prof. dr hab. Januszem Sondlem 
26 listopada w Domu Bochniaków, Rynek 2, odbyło się 

spotkanie autorskie z prof. dr hab. Januszem Sondlem, autorem 
„Słownika Historii i Tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego”. 
(Stanisław Mróz)

Targi Książki Historycznej w Warszawie 
Od 28 listopada do 1 grudnia 2013 r. Stowarzyszenie Boch-

niaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej po raz pierwszy 
uczestniczyło w XXII Targach Książki Historycznej  organizo-
wanych przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej 
i Wydawnictwo Bellona S.A. w Warszawie. Targi odbywały 
się w Arkadach Kubickiego pod Zamkiem Królewskim. Na 
stoisku zbiorczym prezentowaliśmy dwie pozycje książkowe: 
Janina Kęsek,” Bochnia i obwód bocheński w latach 1863-
1864. W 150 rocznicę Powstania Styczniowego”, Bochnia 2013, 
Wojciech Krajewski „Powietrzna walka nad Bochnią”, Bochnia 
2006.  Jako materiały promocyjne rozdawane były gratis ostat-
nie numery „Wiadomości Bocheńskich”. Nasze wydawnictwa 
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budziły zainteresowanie, a „Wiadomości Bocheńskie” roze-
szły się już w pierwszym dniu Targów. W piątek 29 listopada 
o godz. 11 odbyło się spotkanie autorskie z Janiną Kęsek, w Sali 
Kobiercowej Pałacu pod Blachą. W spotkaniu uczestniczyli 
m. in. członkowie Stowarzyszenia Rodzina Ponarska z Gdań-
ska i z Olsztyna oraz prof. Władysław Kupiszewski z Oddziału 
Warszawskiego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Zie-
mi Bocheńskiej.  (Janina Kęsek)

Droga bocheńskiej kopalni soli do UNESCO
Schody Tesch w Nowych Górach bocheńskiej kopalni soli 

prawie w całości wyciosane są w soli tzw. caliźnie. Przez wie-
ki wiele stopni pokruszyło się, wyłamało. Kto po nich chodził, 
wie, że zdradliwe są, nierówne. Kto nieuważny, łatwo może po-
tknąć się, upaść. Nie dziwi więc, że właśnie Schody Tesch stały 
się motywem przewodnim prezentacji pt. „Droga bocheńskiej 
kopalni soli do UNESCO”, przedstawionej przez pana Krzysz-
tofa Ziębę, prezesa kopalni soli Bochnia spółka z o.o. w Domu 
Bochniaków, w dniu 10 grudnia 2013 r.

Zaiste droga do UNESCO była wyboista, kręta i często jak 
w sensacyjnym filmie, pełna dramatycznych zwrotów akcji. 
O tej drodze opowiedział licznie zgromadzonym słuchaczom 
prezes Krzysztof Zięba. Starania o dokonanie wpisu na listę 
UNESCO trwały wiele lat z dużym zaangażowaniem wielu lu-
dzi i środowisk poczynając od wpisania Kopalni bocheńskiej 
w 1981 roku na listę zabytków krajowych. W 2000 r. uznana 
ona została przez Prezydenta R.P. za pomnik historii narodu pol-
skiego.  (Stanisław Mróz)

Profanum
7 stycznia 2014 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia Bochnia-

ków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej zajął krytyczne stanowi-
sko w sprawie zmiany patrona szkoły podstawowej w Żegoci-
nie w wyniku której Rada Gminy w Żegocinie usunęła z nazwy 
Szkoły jej patrona – Bataliony Chłopskie.  Stanowisko Stowa-
rzyszenia zamieściliśmy na naszym portalu www.bochniacy.pl 
oraz w tym numerze.

Turniej brydżowy 
o puchar prezesa Stowarzyszenia Bochniaków
16 grudnia 2013 r. zakończył się długofalowy turniej bry-

dżowy o puchar prezesa Stowarzyszenia Bochniaków i Mi-
łośników Ziemi Bocheńskiej (trwający od 7 stycznia 2013 r.). 
Sekcja brydżowa Stowarzyszenia rozegrała 40 meczów 
brydżowych. Wyłoniono 10 finalistów. Trzej pierwsi: Je-
rzy Bursztyn, Andrzej Liwoch i Tadeusz Brzeski otrzymali 

puchary ufundowane przez Stowarzyszenia. Pozostali fina-
liści to: Leszek Matusik, Wacław Wyżga, Józef Nastałek, 
Krzysztof Bielczyk, Wioletta Matusik, Andrzej Sadowski, 
Honoriusz Piech. Uroczyste spotkanie z szampanem odbyło 
się 13 stycznia 2014 w r. w Domu Bochniaków.

Przeproszenie
 Redakcja „Wiadomości Bocheńskich” serdecznie prze-

prasza panią Felicję Wieczorek za brak niektórych  znaków 
interpunkcyjnych  w  jej  artykule „Górali, czy ci nie żal” 
w nr 3/2013 W.B. oraz prof. dr hab. Jana Pinowskiego za 
brak informacji, że był on autorem zdjęć do książki Arkade-
go Fiedlera „Spotkałem  nawet szczęśliwych Indian” – w nr 
3/2013 W.B.

Nekrolog
Z wielkim żalem pożegnaliśmy kol. Jerzego Ludwikow-

skiego, wieloletniego lekarza internistę, żołnierza NOW-AK 
ps.”Kmicic”, „Stefan” (1927-2013) i działacza Oddziału 
Bocheńskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Kra-
jowej. W konspiracji działał od 1942 r. najpierw w drużynie 
ZHP w Wiśniczu, potem w akcji „Burza”, w OP „Szczerbiec” 
uczestnik akcji na Feldkasse w Nowym Wiśniczu 5 stycznia 
1945 r. Był Honorowym Obywatelem Wiśnicza i odznaczony 
był „Herkulesem Wiśnickim”. Był absolwentem Liceum im. 
Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni i Collegium Medicum. 
Kpt. rez., członkiem Towarzystwa Miłośników Wiśnicza.

Opłatek 2014
19 stycznia odbyło sie w Domu Bochniaków spotkanie 

opłatkowe Bochniaków z udziałem ks. inf. Zdzisława Sadko, 
burmistrza Bochni Stefana Kolawińskiego, przewodniczącego 
RM Kazimierza Ścisło i prezesów oddziałów Stowarzyszenia.
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