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2 maja b.r. zmarł w wieku 84 lat dr Józef Piotrowicz, wybit-

ny historyk i znawca dziejów górnictwa solnego w Polsce i Eu-

ropie, członek honorowy Stowarzyszenia Bochniaków i Miło-

śników Ziemi Bocheńskiej, st. kustosz i długoletni kierownik 

Działu Historycznego Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. 

 Dotychczas niepublikowany tekst artykułu został opracowany 

przez dr Józefa Piotrowicza w 2010 r. w związku z przygoto-

wywaniem dokumentacji do wpisania kopalni bocheńskiej na 

Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego 

UNESCO. Jest zwięzłą syntezą dziejów najstarszej w Polsce 

kopalni soli, obejmującą okres od XIII w. do I rozbioru Polski, 

popartą wieloletnimi badaniami źródłowymi autora oraz jego 

wiedzą w zakresie europejskiego górnictwa solnego.

Powstanie i specyfika złoża solnego w Bochni 
Sól kamienna wydobywana przez ponad siedem stuleci 

w Bochni jest ściśle związana z historią geologiczną Karpat, 

a w szczególności - rowu przedgórskiego wypełnionego przed 

13,5 milionami lat wodami morza Badenu (górny miocen). Osa-

dy tego morza zalegały na obszarze nazwanym Zapadliskiem 

Przedkarpackim. Tereny solonośne Bochni i Wieliczki stanowią 

niewielki fragment południowo – zachodniej części Zapadliska. 

Wśród przeważnie ilastych, mulistych i piaszczystych osadów 

formacji solonośnej znajdują się utwory zawierające sól ka-

mienną oraz anhydryt i gips. Utwory te powstały na drodze kry-

stalizacji soli rozpuszczonych w wodzie morskiej. 

W wyniku intensywnych procesów tektonicznych (ruchy 

górotwórcze Karpat) osady formacji solonośnej zostały przesu-

nięte z pierwotnych pozycji, przy jednoczesnym silnym zabu-

rzeniu ich warstwowej budowy. Kształtowanie odsłoniętej po-

wierzchni złóż i tworzenie pokrywającej je zwietrzeliny, zwanej 

czapą iłowo – gipsową przebiegało intensywnie, aż do okresu 

czwartorzędu. Wówczas osady epoki lodowcowej (plejstocen) 

pokryły rejon Bochni i Wieliczki płaszczem złożonym głównie 

z glin lessowatych. Płaszcz ten, składający się między innymi 

Józef Piotrowicz

Żupa bocheńska w okresie staropolskim (do 1772 r.)

z półpłynnej warstwy - kurzawki, utrudniał drążenie szybów 

i stanowił przez stulecia dla człowieka największą przeszkodę 

w wydobywaniu soli kamiennej metodami górniczymi.

W odróżnieniu od poziomego zalegania złoża solnego 

w Wieliczce, bocheńskie złoże charakteryzuje się ostrym upa-

dem w głąb ziemi. Miało to ogromny wpływ na głębokość obu 

kopalń, kształt ich wyrobisk oraz odmienne problemy eksplo-

atacyjne i techniczne.

Pradzieje warzelnictwa soli w rejonie Bochni
Badania archeologiczne pozwoliły stwierdzić, że obszar 

przyległy do obecnej Bochni od zachodu i południowego zacho-

du charakteryzuje się dużą ilością stanowisk osadniczych. Naj-

starsze z nich pochodzą z neolitu (młodszej epoki kamiennej) 

– analogicznie do sytuacji osadniczej w rejonie Wieliczki. Ten 

sam teren w pobliżu Bochni był gęsto zaludniony także w okre-

sie wczesnego średniowiecza. Uważa się, że tamtejsze osadnic-

two stymulowała lokalna produkcja soli warzonej, wykorzystu-

jąca miejscowe powierzchniowe źródła solankowe. Najstarsze 
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Grupa ukrzyżowania w kaplicy św. Kingi



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  3LATO 2014

WB nr 2 (101)

wzmianki historyczne o warzeniu soli w rejonie Bochni pocho-

dzą z XII w. W latach 1125/26 wspomniano produkcję warzon-

ki w Łapczycy i Kolanowie, w 1136 r. – w Babicy (zapewne 

osadzie położonej niegdyś nad rzeczką Babicą, przepływającą 

przez Bochnię), a w 1198 r. – w Bochni.

Początki kopalni soli w Bochni 
i utworzenie żupy bocheńskiej
W XIII w. – za panowania księcia Bolesława Wstydliwego 

w Małopolsce - natrafiono w Bochni na sól kamienną w toku 

prac nad pogłębieniem studni solankowej w rejonie wież pro-

dukcyjnych tamtejszej warzelni nad Babicą. W ten sposób 

wspomniana studnia przeistoczyła się w pierwszy szyb górniczy 

miejscowej kopalni. Szyb nazwano Gazaris (tj. Wieżny). Zanim 

doszło do wybierki soli pokładowej, drewniana konstrukcja po-

głębianej studni szybu uległa poważnej awarii. Z jej usunięciem 

poradzili sobie dopiero obcy fachowcy, wezwani przez księcia 

Bolesława w 1249 r. Byli nimi francuscy zakonnicy z cyster-

skiego klasztoru w Wąchocku – filii opactwa w Morimond we 

Francji, które na dużą skalę wytwarzało w Burgundii i Lotaryn-

gii sól warzoną – m. in. z solanek ze studni głębinowych. 

Znalezienie soli twardej w Bochni odnotowały średnio-

wieczne kroniki pod rokiem 1251. W rzeczywistości data ta do-

tyczy już podjęcia tam regularnej eksploatacji soli pokładowej 

przez górników. Najprawdopodobniej pionierami podziemnej 

rozbudowy w Bochni byli górnicy z upadających podówczas 

kopalń złota w rejonie Złotoryi i Lwówka na Śląsku. 

Szybki rozwój lokalnej wytwórczości soli wymagał utwo-

rzenia prężnego zaplecza rzemieślniczo – handlowego dla 

książęcego przedsiębiorstwa salinarnego. Toteż niebawem - 

w 1253 r. – Bochnia otrzymała prawo miejskie. Zasadźcami 

lokowanego miasta była spółka mieszczan śląskich, której 

przewodził Mikołaj, syn Volkmara – rodem z Legnicy. Wie-

ści o odkryciu w Bochni cennej kopaliny – nieznanej dotąd 

w Polsce – spowodowały, że napłynęli tam tłumnie koloni-

ści ze Śląska, a wśród nich – górnicy. Wydaje się, że zwer-

bował ich wspomniany Mikołaj z Legnicy, co książę Bole-

sław wynagrodził nadaniem mu wójtostwa bocheńskiego. 

Następstwem uruchomienia wydobycia soli kamiennej 

stało się utworzenie w Bochni – przez Bolesława Wstydli-

wego – odrębnego książęcego przedsiębiorstwa salinarne-

go zajmującego się produkcją i zbytem soli z miejscowej 

kopalni i warzelni. Już w 1253 r. nosiło ono nazwę żupa, 

a jej zwierzchnikiem był żupnik – bezpośrednio podległy 

księciu.

W organizacyjno – prawnej strukturze żupy bocheńskiej 

zaznaczyły się wyraźne wpływy węgierskie, mianowicie 

w recepcji z Węgier istniejącej tam zasady wyłączności 

uprawnień władcy (czyli regale) do solonośnych terenów, 

miejsc eksploatacji soli, a także - do produktów solnych 

i obrotu nimi. W ten sposób jedynie w górnictwie solnym 

Królestwa Węgier, i potem Małopolski, nie znalazła zasto-

sowania zasada wolności górniczej – powszechna w całym 

górnictwie kruszcowym średniowiecznej Europy. Warowa-

ła ona górnikom prawo własności eksploatowanej działki 

górniczej oraz wyrąbanego tam kruszcu, podczas gdy w bo-

cheńskiej kopalni pierwsi uprzywilejowani kopacze (stolnicy) 

mieli tylko dziedziczne prawo do podziemnej pracy przy wyrę-

bie soli w miejscach wyznaczonych im przez urzędników żupy. 

Zarobek tych kopaczy stanowiła płaca akordowa, obliczana 

poszczególnym stolnikom według ilości i wielkości bałwanów 

(miarowych bloków solnych), jakie wyprodukowali.

Najstarsza polska legenda górnicza o pierścieniu księżnej 

Kingi (małżonki Bolesława Wstydliwego, a córki Beli IV – 

króla Węgier) przypisuje jej odkrycie soli kamiennej w Bochni. 

Wykluczywszy dosłowność przekazu legendy, ogrom zasług 

Kingi należy wiązać zapewne z wprowadzeniem – do ustrojo-

wej koncepcji górnictwa w Bochni – węgierskiego wzoru regale 

solnego. Powstanie tam zalążkowej formy wyodrębnionej pań-

stwowej gospodarki solnej spowodowało, że niebawem zyski 

z produkcji i handlu solą stały się głównym źródłem pienięż-

nych wpływów do kasy książęcej Bolesława Wstydliwego. 

Jeszcze w XIII w. zgłębiono w Bochni kolejny szyb Sutoris 

(tj. Szewczy), co wydatnie zwiększyło podaż soli bocheńskiej 

w kraju i za granicą. Toteż już w drugiej połowie XIII w. utrwa-

liły się na ponad 500 lat główne szlaki handlowe tej soli: wodny 

w dół Wisły aż po Mazowsze, i lądowy przez Stary Sącz na 

Spisz w północnych Węgrzech (obecna Słowacja).

W 1278 r. Bolesław Wstydliwy przeprowadził kasatę wszel-

kich nadań i przywilejów solnych, jakie dotąd obciążały zarów-

no bocheńską żupę, jak i prastare książęce centrum warzelnicze 

w Wieliczce. A kiedy już po śmierci tego władcy (w 1279 r.) 

rozpoczęto w Wieliczce systematyczne wydobywanie soli ka-

miennej, powstała tam – na wzór Bochni – żupa wielicka, jako 

przedsiębiorstwo książęce górniczo – warzelniczej produkcji 

soli. Żupnik wielicki jest wspomniany źródłowo po raz pierw-

szy w 1285 r. 

Podstawowym produktem solnym kopalni bocheńskiej były 

bałwany. W europejskim górnictwie solnym wytwarzano je je-

dynie w Małopolsce: najpierw w Bochni (najpóźniej od 1278 r.), 

a potem również w Wieliczce (od osiemdziesiątych lat XIII w.). 

Rychło po utworzeniu żupy wielickiej doszło do jej połączenia 

z żupą bocheńską. W 1290 r. Przemysł II – książę wielkopolski 

i krakowski, określił je jako „całą żupę w Krakowie”, czyli jako 

bocheńsko – wielickie żupy solne w dzielnicy krakowskiej. Nie-

bawem ich nazwa oficjalna ustaliła się jako „żupy krakowskie” 

i utrzymywała się aż do końca epoki staropolskiej.

Kopalnia bocheńska jako część składowa żup krakow-
skich
W utworzonym w końcu XIII w. w Małopolsce jednolitym 

przedsiębiorstwie państwowym – żupach krakowskich, produ-

kujących sól kamienną i warzoną w Bochni oraz w Wieliczce 

– naczelną władzą był żupnik krakowski, rezydujący na zamku 

żupnym w Wieliczce. Taki stan rzeczy utrzymywał się aż do 

1772 r. Żupnikami stawali się bądź wyznaczeni przez władcę 

na administratorów jego zaufani ludzie, bądź też dzierżawcy 

żup, którzy dzierżawili je na ogół przez kilka lat, za czynsz 

w wysokości uzgodnionej z władcą. Żupnikowi krakowskiemu 

podlegali podżupek bocheński (urzędujący w zamku żupnym 

w Bochni) i wielicki.

Urząd bachmistrza (góromistrza) – prywatnego przedsię-

biorcy, który na własny koszt i ryzyko poszukiwał cennych 

kopalin w głębi ziemi przy pomocy zwerbowanych górników 

– był powszechny w całym górnictwie średniowiecznej Euro-

py. Ponieważ jednak w małopolskim górnictwie istniała zasada 

pełnego regale solnego, bachmistrz po pomyślnym osiągnięciu 

złoża solnego szybem przekazywał go władcy, który przyzna-

wał wówczas twórcy szybu wieczysty czynsz, zwany barkracht 

(inaczej bergrecht). Osobne, stałe świadczenie (tzw. toporowe) 
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przysługiwało bachmistrzowi za pozyskanie fachowców górni-

czych do drążenia chodników i wyrębu soli w polu górniczym 

zgłębionego szybu.

W początkach drugiej połowy XIV w. król Kazimierz Wiel-

ki ustanowił urzędy bachmistrzów: wielickiego (w 1355 r.) i bo-

cheńskiego (w 1368 r.), zapewne po połączeniu się już – w obu 

kopalniach - pól górniczych poszczególnych szybów. Odtąd 

obaj bachmistrzowie odpowiadali bezpośrednio przed królem za 

rozwój przestrzenny i bezpieczeństwo powierzonych im kopalń. 

Z ramienia władcy nad przestrzeganiem jego interesów i ła-

dem w żupach czuwał trzeci reprezentant zwierzchności żupnej: 

podkomorzy krakowski. Już w XIII w. jego uprawnienia pozwa-

lały mu karać nawet żupnika za zaniedbanie obowiązków. Jedną 

z powinności podkomorzego krakowskiego było przewodnicze-

nie corocznym wyborom starszych bractwa kopaczy do urzędu 

podkomorskiego – odrębnego dla żupy bocheńskiej i wielickiej. 

Napędową siłą szybkich postępów w rozwoju żup krakow-

skich w średniowieczu było bogate mieszczaństwo, lokujące 

chętnie swe kapitały w górnictwie solnym – zwłaszcza jako 

inwestorzy większości szybów w Bochni. Brak informacji 

źródłowych uniemożliwia dokładne ustalenie ich ilości, chro-

nologii powstania, a także ich lokalizacji. Wiadomo wszakże, 

iż w XIV w. powstały w Bochni szyby: Kożuszka (przed 1341 

r.), Regis (z czasów Kazimierza Wielkiego?), Krakowski (przed 

1368 r.) oraz Findera (przed 1396 r.) i Wojewodzia Góra (chy-

ba z końca stulecia). W następnym stuleciu zgłębiono szyby: 

Bochnera (zwany potem Kierat) i Targ – oba z początku XV 

w., Florencję (zwaną potem Floris) – z około 1430 r. i Nowy 

(w latach 1492 – 1501). Wiadomo, że w 1518 r. w Bochni było 

czynnych 6 szybów: Gazaris, Sutoris, Regis, Bochner, Flo-

ris i Nowy. Jako ostatni w epoce staropolskiej zgłębiono szyb 

Fajgla (zwany później Campi) w latach 1556 – 1568, położo-

ny na zachód od Bochni. Z czasem stał się on głównym szy-

bem wydobywczym kopalni bocheńskiej. Intensywny rozwój 

górnictwa solnego w Bochni a podobnie również w Wieliczce, 

zwrócił uwagę kupców i bankierów dalekiej Italii na żupy kra-

kowskie. Jednym z nich był Paulin Cavallo z Genui – żupnik 

bocheński w latach 1344 – 1358, inicjator fundacji przytułku 

dla okaleczałych górników w Bochni, powstałego w 1357 r. Po 

nim długoletnim żupnikiem krakowskim był Gotfryd Fattinanti 

z Genui, zaś za panowania króla Władysława Jagiełły – żupnik 

- dzierżawca Piotr Bicarani z Wenecji i kolejni dzierżawcy żup 

przybyli z Florencji: Antoni (który zgłębił szyb Florencja) oraz 

Leonardo Ricci – krewniacy Medyceuszów. Najwyższe urzędy 

żupne piastowali Włosi także za następnych władców w okresie 

od XV w. do początków XVII w.

Obecności Włochów w polskiej gospodarce solnej należy 

przypisać wczesne wprowadzenie – zapewne już w czasach kró-

la Kazimierza Wielkiego – szczegółowej rachunkowości żup-

nej. Przodowali oni bowiem w ówczesnej Europie w zakresie 

buchalterii kupieckiej, która ułatwiła im zawiadywanie produk-

cyjno – handlową działalnością wielkiego, scentralizowanego 

przedsiębiorstwa. Rachunki żupy bocheńskiej z przełomu XIV/

XV w. są najstarszymi ze znanych zabytków buchalterii pań-

stwowej w Polsce.

Od zarania dziejów żup krakowskich wiodącą rolę w ich 

dwoistej, warzelniczo – górniczej, produkcji soli odgrywało 

górnictwo. W Bochni, a później w Wieliczce, pierwsi górnicy 

wywodzili się najprawdopodobniej ze zniemczonego już Ślą-

ska. Sprowadzili ich do obu miejscowości mieszczańscy przed-

siębiorcy, inwestujący w górnictwo. Wspomniano, że wdroże-

nie systematycznej eksploatacji soli kamiennej w kopalni bo-

cheńskiej było dziełem stolników czyli kopaczy, wyposażonych 

w przywilej wieczystego prawa do wyrębu soli, nienaruszający 

regałowych uprawnień władcy do soli. Identyczną praktykę 

przejęto niebawem w kopalni wielickiej. 

W 1368 r. król Kazimierz Wielki ustanowił, że maksymalna 

ilość stolnictw w żupach krakowskich wyniesie po 60 w każdej 

z nich, by soli wystarczyło dla przyszłych pokoleń. Jednakże 

150 lat później liczba kopaczy była już dwukrotnie większa. 

Stolnictwa traciły swój pierwotny charakter, gdy przechodziły 

drogą sprzedaży bądź darowizn – w ręce instytucji i osób, któ-

re nie parały się pracą górniczą, ale, wysługując się najemnymi 

kopaczami, inkasowały część ich zarobków tytułem posiadania 

przywileju stolniczego. W początkach XVII w. zlikwidowano 

stolnictwa w kopalni bocheńskiej, a w 1728 r. – w Wieliczce.

Równie stary rodowód jak kopacze mieli w kopalniach żup 

krakowskich pracownicy poziomego i pionowego transportu, 

określani przez stulecia pierwotną nazwą „tragarze”. Byli oni 

pracownikami wolnonajemnymi, pracującymi w zespołach, 

które przetaczały, przeciągały linami, bądź przewoziły urobek 

solny lub budulec do zabezpieczania wyrobisk. Tragarze sta-

nowili najliczniejszą część załogi przedsiębiorstwa. 

W obu żupach istniały warzelnie, które szybko przeszły 

na wytwarzanie warzonki ze słonych wód kopalnianych i brył 

gorszych gatunków soli, rozpuszczanych w wodzie. Rosnące 

koszty produkcji, związane z zapotrzebowaniem na ogromne 

ilości drewna opałowego, spowodowały likwidację warzelni 

w Bochni i w Wieliczce w dwudziestych latach XVIII w. 

Przypuszczalnie już w XIV w. powstawały w obu żupach 

bractwa kopaczy, tragarzy i warzyczy – odpowiedniki cecho-

wych organizacji w miastach. Głównym ich zadaniem była 

opieka nad członkami bractw oraz ochrona przed wyzyskiem 

– nasilającym się szczególnie w okresach zarządzania żupa-

mi przez dzierżawców. Od ostatniej ćwierci XVI w. wrzenie 

w Bochni wyraźnie się nasiliło. Między innymi w 1584 r. 

górnicy zbrojnie napadli tam na zamek żupny, zaś w 1610 r. 

tragarze kopalni bocheńskiej strajkujący z powodu wysokich 

norm pracy, utworzyli fundusz strajkowy – pierwszy społecz-

ny w dziejach polskiego przemysłu.

W 1368 r. król Kazimierz Wielki dokonał – w „Statu-

cie” dla żup krakowskich – kodyfikacji prawa zwyczajowe-

go i praktyk, jakie wykształciły się w tych żupach od XIII w. 

„Statut” ustalił także, że czas pracy rocznej w przedsiębior-

stwie ma trwać od końca września (względnie listopada) do 

Zielonych Świątek. Jakkolwiek już w początkach XVI w. uległ 

on wydłużeniu do prawie całorocznego, wiele regulacji i prze-

pisów „Statutu” Kazimierzowskiego przetrwało aż do 1743 r. 

Czas pracy dziennej (”szychty”) górnika wynosił w kopalni bo-

cheńskiej 6-7 godzin (w XVI w.). W rzeczywistości tracił on 

dodatkowo wiele czasu na uciążliwe dotarcie w głąb kopalni 

i powrót na górę.

 Specyfika zalegania złoża solnego w Bochni spowo-

dowała, że wyrobiska tamtejszej kopalni miały małe powierzch-

nie, lecz znaczną wysokość – inaczej niż w kopalni wielickiej. 

W rezultacie głębokość szybów i międzypoziomowych szybi-

ków była większa w kopalni bocheńskiej. W drugiej połowie 

XVI w. szyb „Gazaris” liczył 60 m głębokości, „Sutoris” – 65 

m, „Fajgl” (obecny „Campi”) 85,5 m. Tak prace kopackie, jak 

i transport kopaliny były w Bochni znacznie cięższe.
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W pierwszych wiekach funkcjonowania żup krakowskich 

jedyne urządzenia transportowe stanowiły kołowroty ręczne. 

Jeszcze przed połową XV w. pojawiły się nad szybami konne 

kieraty wyciągowe, a od początków XVI w. wykorzystano ko-

nie jako siłę pociągową także pod ziemią (w Bochni do 1963 

r., w Wieliczce do 2002 r.). Zainstalowane tam i wprowadzane 

w ruch przez konie drewniane kieraty były w stanie wydobyć 

na powierzchnię w XVII w. – ponad dwutonowe bałwany soli. 

Załoga obu żup – w przybliżeniu po 200 ludzi w każdej 

z nich, około 1368 r. – liczyła 150 lat później niespełna 1000 

ludzi, z czego najwyżej połowa pracowała w Bochni. Kie-

dy w drugiej połowie XVI w. stan liczebny zatrudnionych 

w żupach przekroczył 1200 osób, jedynie co czwarty z nich był 

zatrudniony w żupie bocheńskiej. Podobnie przedstawiały się 

proporcje w XVIII w. – w czasach saskich.

Trudno – nawet w przybliżeniu – określić ilość soli wypro-

dukowanej w żupach krakowskich pod koniec epoki piastow-

skiej. Z pewnością wydobyto i wywarzono łącznie ponad 5 tys. 

ton soli, ale raczej nie 2-krotie więcej, skoro w latach 1512/13 

– czyli półtora wieku później odnotowano 12 tys. ton soli jako 

łączną produkcję tych żup. Mimo zahamowań produkcji (głów-

nie w następstwie wojen i klęsk elementarnych) jej zwyżkowy 

trend utrzymywał się w okresach długotrwałej pomyślności 

przedsiębiorstwa – jak np. od ostatniego ćwierćwiecza XVI w. 

do połowy XVII w. Było ono wówczas w stanie wytwarzać na-

wet ponad 30 tys. ton. Szczytową produkcję osiągnęły kopalnie 

królewskich żup w 1760 r.

Udział soli bocheńskiej w globalnej produkcji żup krakow-

skich dorównywał ilością soli wielickiej do początków XVI w. 

Jeszcze w 1527 r. wynosił 43% tej produkcji, ale później stop-

niowo malał, zatrzymując się na ogół na poziomie 33% - 25% 

łącznej wytwórczości żup. 

Intensyfikacji produkcji nie towarzyszyła troska o zabez-

pieczanie kopalń prze ich ruiną. Po raz pierwszy już w 1428 r. 

doszło do interwencji z tego powodu, i to samego króla Włady-

sława Jagiełły, który osobiście wraz ze swoją radą skontrolował 

stan zagrożonych wyrobisk w Bochni. Od drugiej połowy XVI 

w., gdy podziemne prace zabezpieczające nie nadążały już za 

intensywną eksploatacją złoża, wdrożono w żupach praktykę 

ich okresowej, szczegółowej kontroli przez komisje wysyłane 

z polecenia władcy. Ten organ państwowej kontroli funkcjono-

wał w Polsce aż do pierwszego rozbioru, i to tylko w sektorze 

produkcji soli.

Wysuwane wielokrotnie na sejmikach i sejmach żądania 

szlachty, by sprawować ścisły nadzór nad gospodarką żupną, 

wynikały z przejęcia przez nią – od połowy XV w. – dominu-

jącej roli w państwie. Jednym z jej największych przywilejów 

ekonomicznych było uzyskanie za panowania Kazimierza Ja-

giellończyka – królewskiego zobowiązania, że szlachta ziem 

koronnych będzie corocznie w okresie Suchych Dni zaopa-

trywana w sól dla swych folwarków – zakupywaną zawsze po 

niezmiennej cenie. W początkach XVI w. król Zygmunt Stary 

zobowiązał się, że będzie ją dostarczał szlachcie statkami wiśla-

nymi na koszt żup krakowskich.

 Niewątpliwie jeszcze w czasach piastowskich dokonał się 

podział krajowych i zagranicznych rynków zbytu na strefy za-

sięgu soli bocheńskiej i wielickiej. Wiadomo też, że na żupie 

bocheńskiej ciążył obowiązek – poświadczony w 1394 r. – do-

starczania soli do królewskich grodów, m. in. Biecza, Wiślicy, 

Sandomierza, Radonia i Solca. 

Do istniejących od średniowiecza składów soli bocheńskiej 

w Bochni, Nowym Sączu, Uściu Solnym, Wiślicy i Sandomie-

rzu doszły następne w czasach nowożytnych, tzw. „komory ma-

zowieckie”: w Warszawie, Zakroczymiu, Płocku i Nieszawie. 

Natomiast poza granicami kraju tradycyjnym rynkiem zbytu 

tej soli był Spisz. Przedstawiony zasięg soli z żupy w Bochni 

utrzymał się bez większych zmian do 1772 r. – daty aneksji żup 

krakowskich przez Austrię. 

Społeczeństwo polskie uzmysławiało sobie przez stulecia 

wyjątkową rolę soli w dziejach gospodarczych kraju. Znalazło 

to swój wyraz w popularnym niegdyś staropolskim porzekadle: 

„Bez Bochni i Wieliczki nie warta Polska łojowej świczki”.

Józef Piotrowicz

Zdjęcia ze zbiorów Kopalni Soli w Bochni

Stanisława Szewczyk

Okupacyjne wspomnienia
 Kiedy wybuchła II wojna światowa miałam 14 lat. 

Mieszkałam w Kolanowie przy głównej drodze prowadzą-

cej z Krakowa do Tarnowa i dalej w kierunku na wschód, 

nazwaną „gościńcem”. Dzisiaj jest to ul. Brodzińskiego. Oj-

ciec mój Stanisław Bacik był stolarzem i pracował w warsz-

tatach kolejowych w Tarnowie. Mama Maria Bacik zajmo-

wała się domem. Miałam o rok młodszego brata Leopolda. 

Skończyłam drugą klasę gimnazjum i otrzymałam promo-

cję do klasy trzeciej. Wychowawczynią w mojej klasie była 

prof. Golemowa. Rok szkolny się jednak nie rozpoczął. Już 

w sierpniu 1939 r. razem z bratem wróciliśmy z Bohumi-

na w Czechosłowacji, gdzie spędzaliśmy wakacje u rodziny 

ojca. Rodzice kazali nam wrócić wcześniej, gdyż obawiali 

się wybuchu wojny, ale my nie zdawaliśmy sobie sprawy 

z powagi sytuacji. Nie rozumieliśmy niepokoju naszych ro-

dziców, dla nas wojna zadawała się być bardzo ciekawym 

wydarzeniem. Przecież w końcu „dołożymy” tym Niemcom, 

i „ nie damy nawet guzika od kamizelki” powtarzaliśmy ra-

zem z innymi rówieśnikami. Wkrótce okazało się jak bardzo 

nasze wyobrażenia były złudne.

Uciekinierzy

Z początkiem września 1939 r. z dnia na dzień coraz 

więcej ludzi uciekało przed nadchodzącą wojną. Kierowali 

się na wschód Polski myśląc, że wojna tam nie dotrze. Dro-

gą biegnącą koło naszego domu przemieszczały się tłumy 

uciekinierów. Zmęczeni, głodni z tobołkami na plecach, na 

wózkach dziecinnych i rowerach uciekali przed Niemcami. 

Było bardzo gorąco i większość z nich zatrzymywała się 

przy naszej studni aby napić się wody. Na pytania naszych 
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rodziców dokąd się udają odpowiadali, że nie mają dokład-

nego celu, byle jak najdalej uciec przed zbliżającą się woj-

ną. Stopniowo dołączali do nich nasi miejscowi mężczyźni. 

Po kilku dniach poszedł także mój ojciec.

 

Pierwsze straty

W domach pozostały tylko same kobiety, dzieci i kilku 

starszych mężczyzn. Któregoś dnia usłyszeliśmy pojedyn-

cze a potem coraz częstsze strzały. Zbliżał się front. Pamię-

tam, że tego dnia rano razem z bratem wynosiliśmy z domu 

najpotrzebniejsze rzeczy i pakowaliśmy do walizek. Mama 

decydowała co mamy ze sobą zabrać. Do walizek pakowa-

liśmy głównie pościel i ubrania, a brat zabrał jeszcze w fu-

terale swoje ulubione skrzypce. Wszystko zanieśliśmy do 

domu naszego wujka Henryka, który mieszkał przy bocznej 

drodze (obecnie ul. Nowy Świat). Myśleliśmy, że tam bę-

dzie bezpieczniej. Ale potem okazało się, że front wojenny 

przeszedł właśnie tą boczna drogą i wszystkie nasze rzeczy 

spaliły się łącznie z domami i całym dobytkiem naszych 

wujków.

W stodole pana Piechnika

Po południu, usłyszeliśmy pierwsze strzały. Schronili-

śmy się razem z innymi sąsiadami w podpiwniczonej stodo-

le pana Piechnika. Właśnie wtedy pomiędzy jedną strzelani-

ną a drugą wyszła z tej stodoły moja mama, aby zobaczyć 

co się dzieje. Długo jej nie było, a potem wróciła ze straszną 

wieścią: palą się zabudowania pana Pachu-

ty i dom naszego wujka Henryka. Zdarzenia 

te opisał bardzo dokładnie Władysław Kłuś 

w swoich opowiadaniach - Kolanów 1939 r. 

WB Nr 4(91) z 2011r i WB NR 1(92) z 2012r. 

więc nie będę ich powtarzać. Wszystkie opisa-

ne w tych artykułach wydarzenia zdarzyły się 

naprawdę i tak je też zapamiętałam. Pod koniec 

września z uciekinierki wrócił do domu mój oj-

ciec. Stopniowo wracali też i inni. Widziałam 

z okna domu małe grupy ludzi podążające dro-

gą w kierunku Krakowa.

Zarządzenia okupanta

Rozpoczęła się okupacja hitlerowska. 

Wtedy jeszcze nie do końca zdawaliśmy so-

bie sprawę jak dramatyczny to będzie okres, 

okrutny czas strachu, głodu, cierpienia i walki 

o przetrwanie. W mieście wisiały flagi ze swastyką. Z herbu 

Bochni zniknął biały orzeł, pozostawiono tylko narzędzia 

górnicze. Wkrótce okupant wydał rozporządzenia zakazu-

jące prawie wszystkiego. Wprowadzono kartki przydzia-

ły na żywność, obowiązywał zakaz handlu żywnością pod 

karą wysłania do obozu. Gospodarze zobowiązani zostali 

do oddawania kontyngentów na rzecz władz niemieckich. 

Chleb przydzielany był tylko na kartki. Przydziały były tak 

małe, że nie starczało na wyżywienie nawet jednej osoby. 

Pamiętam że Niemcy nakazali oddać z gospodarstw żarna 

(kamienie do ręcznego mielenia zboża), aby ludzie nie mo-

gli w domach mleć zboża. W domu mojego dziadka – Jana 

Więcka były nieużywane stare i nowe żarna. Rodzina oddała 

stare, a nowe schowano przed Niemcami. Dom znajdował 

się niedaleko, przy obecnej ulicy Czerwieniec.

Aby przeżyć 

Na tych dwóch kamieniach przez całą okupację męż-

czyźni z naszej rodziny w wielkiej tajemnicy mielili zboże, 

a my jako dzieci musieliśmy pilnować, żeby nie usłyszał 

tego charakterystycznego głosu mielenia przejeżdżający na 

koniach patrol niemiecki. Brakowało żywności i moja mama 

razem z dwoma sąsiadkami chodziła pieszo ponad 50 kilo-

metrów do gospodarzy za Wisłę w okolice Nowego Brze-

ska. Na plecach w worku dźwigała prawie 20 kg. zboża aby 

nakarmić rodzinę. Z tego zboża potem robiło się na wodzie 

prażuchy i tym zapychało się głód. Całą wojnę marzyłam, 

aby najeść się chleba do syta.

Niezwykłe spotkanie

 Pamiętam ten straszny dzień egzekucji na Uzborni. Cała 

Bochnia ją przeżywała, a przygnębienie było ogólne. Około 

godziny 17-tej poszłam do ustępu, który stał obok naszego 

starego domu niedaleko gościńca. Po otwarciu drzwi prze-

straszyłam się, gdyż w środku stał jakiś człowiek w samym 

tylko ubraniu. Drżał z zimna na całym ciele i wydawało mi 

się, że przez szparę między deskami drewnianej ścianki ob-

serwuje gościniec. Nie zareagował kiedy otworzyłam drzwi, 

ani kiedy odezwałam się do niego. Odniosłam wrażenie, 

że jest w szoku. Wyszłam bez słowa do domu powiedzieć 

o tym dziwnym człowieku. Kiedy przyszła mama, już go nie 

było. Po jakimś czasie dowiedziałam się, że jeden ze ska-

Autorka wspomnień z rodzicami i bratem (1938 r.)  Fot. z albumu rodzinnego
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zańców na Uzborni zbiegł i ucieczka jego udała się. Przy-

puszczam, że ten człowiek, którego wtedy widziałam mógł 

być właśnie tym uciekinierem.

Wynagrodzenie ojca

Niedługo została wznowiona praca na kolei i mój ojciec 

wrócił do pracy w warsztatach kolejowych w Tarnowie. Wy-

nagrodzenie jakie dostawał było tak małe, że za te pieniądze 

mama nie mogła wykupić nawet skromnego przydziału. Premię 

za pracę otrzymywał w naturze – 2 butelki wódki, zawsze 15- 

go każdego miesiąca. Potem mama wymieniała ten alkohol na 

mąkę lub kaszę. Sklepy z żywnością były prawie puste. Można 

było kupić tylko naftę do lamp i piwo a czasem zapałki.

 Nie było też ciepłej odzieży, rękawiczek, skarpetek i opa-

łu. Zima 1939/1940 była bardzo mroźna i ciężka. Odmroziłam 

sobie wówczas ręce, które potem bardzo mnie bolały i swę-

działy. Na szczęście pojawiła się włóczka pochodząca – jak 

mówiono - z rozbitych niemieckich transportów wojennych. 

Była szarobura i twarda a my razem z mamą po nocach robiły-

śmy na drutach z tej włóczki ciepłe rękawiczki i skarpetki dla 

siebie i sąsiadów.

Wywózka na roboty

W 1941 roku rozpoczęłam pracę w sklepie pana Kociołka, 

który znajdował się w rynku koło dzisiejszych arkad. Był to 

sklep pasmanteryjny. W kwietniu 1943 poszłam jak zwykle 

do pracy w sklepie. W sklepie pracowała także żona właści-

ciela i koleżanka Dosia Seruga. Miałam od właściciela klucze 

do sklepu. Wkrótce zjawiło się trzech mundurowych i kazali 

mi wyjść ze sklepu, mówiąc, że jestem wyznaczona do wy-

jazdu na roboty do Niemiec. Odpowiedziałam, że nie mogę 

zostawić sklepu bo w tym dniu jestem sama. W odpowiedzi 

na to zapytali mnie, gdzie mieszka właściciel sklepu i jeden 

z mundurowych poszedł po pana Kociołka na ul. Różaną do 

budynku gdzie mieściła się także piekarnia pana Węgrzyna. 

Po chwili mundurowy i pan Kociołek weszli do sklepu. Odda-

łam właścicielowi klucze i prosiłam by powiadomił moich ro-

dziców. Żandarmi wyprowadzili mnie i szliśmy w dół Bochni 

koło szybu Sutoris, a potem w kierunku obecnej ubezpieczalni 

Floris. Po drodze z ulicy zabrali jeszcze moją znajomą Micha-

się Nitsch. [W budynku tym mieścił się Arbeitsamt – biuro 

pracy – przyp. red.]

 Było tam już kilkanaście dziewcząt. Następnie przejęli nas 

polscy żandarmi i prowadzili koło Plant w kierunku dworca 

kolejowego. Po drodze cały czas myślałam, żeby uciec, ale 

bałam się bo widziałam, że mają karabiny i mogą mnie zabić. 

Dotarliśmy na dworzec kolejowy i tam kazali nam wsiąść do 

pociągu do Krakowa. 

W obozie przejściowym

W Krakowie-Płaszowie wysiedliśmy z wagonów i zapro-

wadzono nas do przejściowego obozu. Obóz znajdował się 

w pobliżu mostu na Wiśle, w piętrowym budynku nieczyn-

nej szkoły. Byłyśmy przetrzymywane w dużej sali na I pię-

trze budynku - razem około 20 osób. Był to obóz kwarantan-

na, w którym zebrane dziewczęta przed wysłaniem do pracy 

przymusowej w Niemczech poddawano badaniom lekarskim, 

dezynfekcji i rejestracji. W obozie przebywałam około dwa 

tygodnie. Spałyśmy na samych deskach, nie było nic do przy-

krycia, ani podłożenia pod głowę. Nie wolno nam było pod-

chodzić do okna.

 Któregoś dnia jeden z pilnujących nas cywilnych strażni-

ków wywołał moje nazwisko i ostrym głosem kazał wyjść na 

korytarz. Byłam bardzo przestraszona myślałam, że zrobiłam 

coś niedozwolonego i teraz spotka mnie za to surowa kara. Ale 

kiedy na korytarzu zostaliśmy sami powiedział do mnie, że 

ma wiadomość od moich rodziców, chce mi pomóc, ale muszę 

wykonywać jego polecenia. Powiedział też, że nikt nie może 

się o tym dowiedzieć i jeżeli stąd wyjdę to muszę się ukrywać 

bo inaczej i on i ja trafimy do obozu w Oświęcimiu. 

 Następnego dnia strażnicy zaprowadzili nas na badania 

lekarskie. Kazano nam się wszystkim rozebrać, kilku lekarzy 

badało stan zdrowia każdej z nas. Potem zmyto nam głowy 

jakimś lepkim, cuchnącym płynem dla dezynfekcji i wypro-

wadzono na ulicę. 

Cudowne ocalenie

 W drodze powrotnej do obozu strażnik, który przekazał mi 

informację od rodziców zrobił zamieszanie i aby zmylić resztę 

obstawy kilkakrotnie na mnie krzyczał, szarpał za rękaw i popy-

chał, abym się nie rozglądała. Tak doszliśmy do bramki gdzie 

pilnujący nas strażnicy przybijali numery na ręce każdej z dziew-

cząt i kazali przechodzić dalej. „Mój” strażnik głośno krzycząc 

na mnie abym się nie rozglądała, popchnął mnie na bok a następ-

nie przepchał przez bramkę tak uniknęłam przybicia numeru na 

ręce. Idąc dalej ulicą jeszcze pokrzykiwał na mnie, aż w końcu 

doszliśmy do zakrętu, przy którym stała kamienica - jak się póź-

niej okazało - z dwustronnym przejściem na druga ulicę. Będąc 

na wprost wejścia do kamienicy ponownie zrobił zamieszanie, 

wepchnął mnie do korytarza i w końcu kazał uciekać. 

 Po drugiej stronie korytarza czekał na mnie ojciec. Razem 

na piechotę doszliśmy do centrum Krakowa. Ojciec zaprowa-

dził mnie do znajomych, do pana Jana Migdała, który mieszkał 

razem z córką w Krakowie niedaleko Placu Szczepańskiego 

i tam prowadził sklep z farbami. Pan Migdał ukrył mnie w swo-

im mieszkaniu. Potem dowiedziałam się jeszcze, że to dzięki 

pomocy Pana Migdała rodzice dowiedzieli się gdzie byłam 

przetrzymywana, pomógł znaleźć i nawiązał kontakt z osobą, 

która umożliwiła mi ucieczkę z obozu oraz pożyczył pieniądze 

na moje wykupienie. Była to niemała suma pieniędzy bo mat-

ka spłacała ją bardzo długo. Pan Migdał był dobrym znajomym 

mojej mamy, ale też osobą bardzo życzliwą i pomocną. Poży-

czając pieniądze powiedział mamie, żeby się nie spieszyła z od-

dawaniem, kiedy będzie miała to odda. Matka była mu wdzięcz-

na do końca życia za okazaną pomoc. 

Autorka wspomnień i jej brat Leopold Bacik. Fot. z albumu rodzinnego
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Powrót do domu

 Po dwóch tygodniach pobytu w Krakowie rodzice zde-

cydowali, żebym zaryzykowała powrót do domu. W pociągu 

z Krakowa udało się mi uniknąć kontroli i tak dojechałam 

do stacji Stanisławice. Potem wsiadłam na prom przez rzekę 

Rabę i przejechałam na drugą stronę rzeki. Przeszłam pie-

szo do Chodenic i tam ukryłam się w krzakach czekając aż 

zapadnie zmrok. Kiedy zrobiło się całkiem ciemno pieszo 

polami doszłam do Kolanowa i do domu. 

 Do końca wojny tj. około dwa lata ukrywałam się. Poza 

najbliższą rodziną nikt nie wiedział, że nie wyjechałam na 

roboty do Niemiec. W domu miałam kryjówkę w małym 

ciemnym pomieszczeniu bez okna, które było odgrodzone 

od kuchni deskami. Większość czasu tam spędziłam, nie 

wychodząc w obawie aby nikt mnie nie zauważył. W tym 

czasie w naszym domu ukrywał się również przed Niemca-

mi o dwa lata ode mnie starszy przyrodni brat mojej mamy 

Tadziu Więcek. Nie nocował w swoim domu w obawie 

przed aresztowaniem. 

Brat Poldziu

Mój brat Poldziu [Leopold Bacik-przyp.redakcji] w la-

tach 1941 do 1942 r pracował jako ekspedient w sklepie że-

laznym Pana Jana Sądla mieszczącym się w Bochni - obec-

nie przy ul Kazimierza Wielkiego - w budynku przylegają-

cym do budynku magistratu. Firma nazywała się „Handel 

Żelaza Jan Sądel - Paweł Kostucha”. Brat miał wówczas 16 

lat i również został wyznaczony do wyjazdu na roboty do 

Niemiec. Polscy żandarmi zaczęli chodzić za nim do sklepu. 

 Pan Sądel jednak zawsze sprytnie go ukrywał na zaple-

czu. Kiedy pierwszy raz przyszli, brata nie było w sklepie. 

Potem przyszli jeszcze trzy razy. Brat chował się w maga-

zynie między sprzętem rolniczym a w tym czasie właściciel 

sklepu Pan Sądel zajmował rozmową policjantów i zawsze 

starał się ich jakoś udobruchać a może nawet przekupić – 

częstował jedzeniem i wódką. Pracując w sklepie brat rów-

nocześnie uczęszczał do szkoły zawodowo – dokształcającej 

w Wieliczce Oddział w Bochnia, następnie od października 

1942 r. do maja 1944 r. odbywał praktykę w Krakowie w Fir-

mie „Elektro – Volta” i równocześnie uczęszczał do szkoły 

rzemieślniczo – zawodowej w Krakowie.

Baudienst - obóz pracy

Po pewnym czasie Niemcy przestali wysyłać na przymu-

sowe roboty, bo ludzie potrzebni byli do kopania okopów. 

W tym czasie koło lasu w Kolanowie budowane były 2 schro-

ny betonowe przymusowo przez mieszkańców Kolanowa pod 

nadzorem Niemców. Ludzie mówili, że Niemcy przygotowują 

się na atak nadchodzących wojsk rosyjskich. Pod koniec oku-

pacji brat codziennie rano musiał stawić się w oznaczonym 

miejscu i wraz z całą grupą mężczyzn pod eskortą żandarmów 

maszerowali w kierunku Brzeźnicy i Wójtostwa. Tam przez 

około pół roku kopali okopy. W tym czasie brat kilkakrotnie 

przenosił broń z firmy pana Sądla dla naszych partyzantów 

do Chodenic. Jednego razu kiedy niósł torbę z bronią na po-

lnej drodze prowadzącej do Chodenic pojawił się konny patrol 

niemiecki. Brat zdążył ukryć w zbożu torbę z bronią. Został 

zatrzymany i wylegitymowany ale ponieważ nie miał nic przy 

sobie i powiedział, że idzie do rodziny w Chodenicach, Nie-

miec przepuścił go i odjechał. Dopiero kiedy patrol się oddalił, 

brat wrócił po ukrytą torbę z bronią i dostarczył ją na umówio-

ne miejsce.

Tajne komplety

W czasie okupacji mój brat Leopold chodził także na tajne 

nauczanie. Uczył go pan Trojan oraz dwóch innych nauczycie-

li, z których jeden został aresztowany, trafił do obozu i zginął. 

Dzięki pracy, odwadze i poświęceniu tych nauczycieli brat po 

wojnie ukończył gimnazjum, zdał egzaminy na wyższą uczel-

nię i rozpoczął studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. 

Sowieccy oswobodziciele

 W styczniu 1945 r wojsko radzieckie wkroczyło do mia-

sta. Dowództwo zatrzymało się w sąsiednim domu. Niem-

cy uciekli, więc uważaliśmy Rosjan za naszych wybawców. 

Nasze radosne uczucia prysły jednak tak szybko jak bańka 

mydlana. Pod nasz dom zajechał samochód ciężarowy pełen 

żołnierzy. Było ich może kilkunastu. Wyskoczyli z samocho-

du i rzucili się w naszym kierunku. Zdążyliśmy zaryglować 

drzwi, ale chociaż rygiel był mocny i ojciec z całych sił trzy-

mał drzwi, pod naporem tej bandy zawiasy zaczęły trzeszczeć. 

W końcu je wyłamali, byli agresywni, strzelili w kierunku mo-

jego ojca. To była prawdziwa wrzeszcząca dzicz. 

 Ten dzień zapamiętałam bardzo dokładnie. Mam jeszcze 

w uszach krzyk mamy skierowany do nas: dzieci uciekajcie 

przez okno. Razem z bratem wyskoczyliśmy przez okno i po-

biegliśmy do dowództwa, aby prosić o ratunek. Brat biegł 

szybciej, a ja za nim. Nie pamiętam czy zdążył im coś powie-

dzieć, czy oficerowie zareagowali na strzał, bo z pistoletami 

biegli w kierunku naszego domu. Na ich widok żołnierze wy-

cofali się, wsiedli na samochód i odjechali. 

 Innym razem grupa Rosjan weszła do domu i rozsiadła się 

w naszej kuchni. Tym razem byli spokojni. Z zaciekawieniem 

oglądali blaszane kolorowe pudełka na herbatę. Jeden z żoł-

nierzy zdjął wojskowe buty, wykręcił mokre onuce a były tak 

mokre, że po kuchni popłynął potok wody i założył je z po-

wrotem. Był to styczeń i na zewnątrz duży mróz. Rosjanie 

zjawili się od strony Krakowa i prawdopodobnie przeprawili 

się przez Rabę. Po ich odejściu z kuchni zniknęły te kolorowe 

pudełka, a ze strychu wszystkie pary skarpetek, które tam su-

szyły się rozwieszone na sznurku.

 Któregoś dnia znowu zjawili się rosyjscy żołnierze i przy-

prowadzili ze sobą jakiegoś cywila. Był to młody mężczyzna 

mówiący po polsku. Pamiętam zdenerwowanie moich rodzi-

ców, bo ten człowiek uznany został za szpiega, wyprowadzony 

z naszego domu i rozstrzelany w pobliskiej stodole. Usłysze-

liśmy strzał. Potem wchodząc z kuchni zauważyłam w koryta-

rzu, że jego zwłoki, leżały przykryte ciemnym kocem wysta-

wały tylko buty. Przerażona uciekłam i schowałam się w po-

koju. Po jakimś czasie przyszedł ojciec i powiedział, że mogę 

wyjść. W tym samym dniu ciało tego zastrzelonego człowieka 

zostało zabrane przez Rosjan.

20 stycznia 1945 r. zakończyła się okupacja hitlerowska 

w Bochni. Zaczęłam wychodzić na ulice między ludzi. Pamię-

tam nabożeństwo w kościele św. Mikołaja w Bochni odpra-

wione z okazji odzyskania niepodległości. Ludzie modlili 

się i głośno śpiewali pieśń „ Matko Boska Pani Bocheńska”. 

Niektórzy płakali, ja też płakałam. Myśleliśmy, że przyszła 

prawdziwa wolność.

Stanisława Szewczyk
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 Największa powódź w międzywojennej Polsce, o nieno-

towanej dotąd skali, wystąpiła w połowie lipca 1934 r. w do-

rzeczu Skawy, Raby, Dunajca i Wisłoki. Poprzedziły ją in-

tensywne opady deszczu, które rozpoczęły się w piątek 

13 lipca 1934 r. i trwały bez przerwy do 17 lipca. Wyso-

kość opadów wynosiła 50 mm w ciągu doby, a 16 lipca 

na Hali Gąsienicowej zanotowano rekordową wysokość 

255 mm.opadów deszczu. Suma dwudniowych opadów 

w Szczyrzycu wyniosła 287.2 mm, w Trzemeszu 243,4 

mm, w Bochni 94,6 mm. Rzeki wezbrały do ogromnych 

rozmiarów. Wodowskaz w Proszówkach wskazywał stan 

wody w Rabie 9.58 m. 17 lipca Raba zatopiła powiat my-

ślenicki i nizinę nadwiślańską. Na lewym brzegu Raby 

wielka fala dotarła do Drwinki i Wisły, a na prawym po-

łączyła się z Uszwicą w powiecie bocheńskim i brzeskim. 

 W Narodowym Archiwum w Krakowie Oddział w Bochni 

Władysław Kopacz (Środa Śląska)

Powódź 1934
W 80 rocznicę tragedii

* * *

 Po upalnym lecie 1934 r. nadeszła katastrofalna w skutkach 

ulewa deszczowa, akurat w same żniwa. Deszcz padał przez 

cztery dni i noce bardzo obficie, jakby było oberwanie chmury, 

bez najmniejszego wiaterku. Zaczęło się w sobotę po południu 

i przez całą noc i w niedzielę – lało jak z przysłowiowego „ce-

bra”. Ulewa nie ustała ani w poniedziałek, ani we wtorek, aż do-

piero w środę około południa przestał deszcz padać i przejaśniło 

się, wyszło słońce i znowu grzało.

 Obfite opady deszczu były tak duże, że już późnym wieczo-

rem w sobotę zauważyliśmy, że nasz potok wezbrał dość groź-

nie. W niedzielę już nie można było na Czerwieńcu suchą nogą 

przejść przez most, bo woda topiła dom Ząbika. Nasz Potok 

w Dołuszycach wystąpił z brzegów i całe łąki zostały zalane. Do 

gościńca z domu mieliśmy tylko piętnaście kroków przez łąkę, 

ale też brodziliśmy powyżej kostek w wodzie. Dochodziliśmy 

zatem do gościńca na bosaka i dopiero na gościńcu wdziewało 

się obuwie.

 W poniedziałek wszystkie malutkie strumyki z pól i z lasu 

topiły łąki. Aż do Pogwizdowa gościniec był zalany, a jeszcze 

gorzej było ze strumykami, które spływały do wzbierające na 

Czerwieńcu - rogatce Bochni - rzeczki Babicy. Woda wylewająca 

się z niej sięgała pół metra wysokości. Boczny most na dopływie 

Babicy z łąk kurowskich i Zalesia, a także ulicy Gipsowej, dość 

groźnie podniósł drewnianą konstrukcję, która lada chwila mo-

gła pójść z wodą. Uratowano ją, przywiązując linami do drzew.

 Wody ze wszystkich pół, poprzez łąki coraz obficiej płynąc wart-

kim nurtem tutaj się gromadziły: Czerwieniec tonął w wodzie. 

Do miasta nikt wozem już nie przejechał. A pieszo – chyba po 

pas w wodzie. W środę całą grupką chłopców, ruszyliśmy przez 

Las Kolanowski górnym wzniesieniami ku wzgórzu nad kopal-

nią i szybem „Campią”, ażeby tam z góry zobaczyć niespotykane 

i nie widziane to rozlewisko wód powodziowych w dolinie rzeki 

Raby, tam za Chodenicami ku Cikowicom i w dali Puszczy Nie-

połomickiej.

 To co z góry zobaczyliśmy, to istne bardzo płynące… płyną-

ce „morze” brudnych wód o barwie gliniastej. To już przechodzi-

ło naszą wyobraźnię. Idziemy dalej w dół do Chodenic i jeszcze 

po suchym gościńcu do koryta rzeki Raby. Mówię tu suchym, 

chociaż był mokry i błotnisty, ale nie po wodzie. Doszliśmy w po-

bliże mostu kolejowego na Rabie. Ludzi bardzo dużo. Wszyscy 

chcą wiedzieć z bliska. Podchodzimy blisko do mostu, a pod 

nim? – strach to widzieć, myśleć co to jest? Żywioł, i jak okiem 

sięgnąć w górę rzeki, a potem w dół za nurtem wód. Wszystko 

nas przeraża, w głowie się kręci, więc cofnęliśmy się trochę od 

mostu.

 Gdy pierwsze wrażenie i strach nam minął, znów pode-

szliśmy na sam most kolejowy. Widzimy, że woda bardzo 

brudna, mętna niesie całe mendle zbóż, drzewa z korzenia-

mi,. Czasem dostrzegamy płynącą, bardzo nadętą krowę, 

owcę, jakieś kawałki dachu ze słomą. Nagle ktoś krzyczy: ko-

łyska z dzieckiem! Rzeczywiście szybko zbliża się do mostu.

 Ruszyli saperzy wojskowi czym prędzej, ale jej nie dosięgli, bo 

nurt wody był szybszy. Kołyska uderzyła całą siłą w żelazne kraty 

mostu i zagłębiła się pod wiązaniem. Po chwili już dość daleko 

znów ktoś krzyknął, że tam widać tę kołyskę. Ogromny to był 

widok i okropny ból przeszył wszystkich, gdy ta kołyska uderzyła 

w most, a saperzy byli blisko, aby ją żerdzią pochwycić i sami 

jakimś nadludzkim szczęściem ledwie wyrwali się z wiru tego 

znajduje się relacja rolnika Henryka Bochenka, który pi-

sze, że „Wisła choć szeroka w swych prymitywnych wałach 

nie mogła powstrzymać wody z bocznych dopływów mimo roz-

paczliwych wysiłków ludności , która ofiarnie broniła zagrożone 

wały. Powódź nastąpiła w nocy – prysły słabiutkie wały i masy 

wód zalały wsie: Wolę Batorską, Zabierzów, Wolę Zabierzowską 

i Chobot. 

Nurtem Wisły płynął dobytek rolników”- pisze inż. Dyrdoń. 

19 lipca fala kulminacyjna Wisły wystąpił na 200 kilometrowym 

odcinku górnej Wisły. Fala powodziowa dotarła do Warsza-

wy 22 lipca 1934 r. W powodzi 1934 r. zginęło 55 osób, znisz-

czonych zostało 22.059 budynków, 167 km. dróg i 78 mostów. 

 Powódź w Bochni w 1934 r. opisał bardzo interesująco pan Wła-

dysław Kopacz w swoich wspomnieniach „Moja młodość 1921-

1938 – wieś Dołuszyce i jej okolice”. Wspomnienia te przekazał 

do zbiorów naszego Stowarzyszenia pan Woytek Kopacz, syn 

pana Władysława, mieszkający w Środzie Śląskiej. Za jego zgodą 

publikujemy poniżej przebieg tych dramatycznych wydarzeń.
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żywiołu wody powodziowej. Dziecko utonęło. W jakiś czas po 

powodzi znaleziono je na łąkach aż za Krzyżanowicami*.

 W kilku chłopców wzięliśmy sobie za punkt honoru, ażeby 

przejść przez most na drugą stronę brzegu rzeki Raby do Cikowic 

i porozmawiać z kolegami ze szkolnej ławy, naszej klasy. Prze-

szliśmy, ale co chwilę fale wód oblewały nam nogi i traciliśmy 

z oczu deski na przęsłach mostu, gdzie winniśmy postawić na-

stępny krok.

 Pociągi z Krakowa dojeżdżały tylko do Stanisławic i trochę 

bliżej do Cikowic. Wszyscy podróżni musieli z wagonów wysia-

dać i pieszo około jednego kilometra podejść do mostu ku Boch-

ni. A co dalej? Albo zawracali z powrotem albo co odważniejsi 

i samotnie przechodzili po moście, do następnego pociągu, który 

podjechał bliżej z Bochni ku Rabie. To samo działo się z podróż-

nymi jadącym ze Lwowa do Krakowa czy Katowic. Wysiadali 

z pociągu na wysokości Chodenic i znów przy pomocy żołnierzy 

Wojska Polskiego z tobołkami, walizkami odważniejsi podejmo-

wali to ryzyko.

 Ciekawy był fakt, że pewien Żydek z bardzo liczną rodzi-

ną i wielu pakunkami chciał przejść, ale miał pecha, bo nikt nie 

chciał jego rodzinie pomóc. No, bo kto odważyłby się nieść na 

plecach taką starą Żydówkę przez most. Koczował więc tam z ro-

dziną następne noce. I to było ciekawe, że żaden Żyd z Bochni 

nie chciał pomóc im - Żydom z Katowic. Nawet nie pomógł za 

pieniądze. Paraliżował bowiem strach przed żywiołem wód po-

wodziowych. Tutaj nikt nikogo nie przekupił. Ot sprawiedliwość.

 Przejście po tej żelaznej kratownicy mostu nie było łatwe. 

Wojsko położyło tylko po dwie deseczki i były dość luźno poło-

żone. W każdej sekundzie nieostrożności można było wpaść pod 

most, w tę liczącą 17,5 metrową głębię.

 Wody powodziowe podchodziły chwilami aż pod szyny ko-

lejowe... Byliśmy w butach gumowych, a choćby i boso, to nam 

nic nie szkodziło. W bucikach damskich na wyższym obcasie, nie 

było żadnej możliwości pewnie postawić nogi. Wojsko wzbrania-

ło kobietom przychodzić most. Nie wolno było także brać dzieci 

na ręce. Tylko co odważniejsi i silniejsi, doświadczeni saperzy 

pokonywali most z dziećmi na rękach. Dzieci miały zawiązane 

oczy, aby nie widziały tego żywiołu i nie siały krzykiem paniki. 

 Widziałem taką scenkę. Saper niesie na rękach małą 

dziewczynkę. Wtem fala uderza w jego nogi prawie do kolan, 

a z przodu podnosi się deska.... Przed nimi głębia toni. Od-

ważny był, bo stanął i ani kroku dalej. Inni żołnierze udzielili 

mu natychmiastowej pomocy. Donieśli szybko następne de-

ski, gdy była krytyczna chwila Kilka sekund później poszedłby 

pod most razem z dzieckiem. Wojsko zabrania teraz przecho-

dzić przez most, ale my musimy wracać do domu. Co robić? 

 Władek Nosek bierze sporą deskę, ktoś podaje mu 

sznurek, ażeby wiązał deski do mostu. Robi to zgrab-

nie. Kładziemy się na deskach i podajemy mu gęsie-

go drut do wiązania kolejnych desek. Przed nami i pod 

nami dziura... Wojsko daje znaki, żeby cofnąć się z mostu. 

 Trąbią na alarm, bo znowu idzie wielka fala. A tu ta dziura... Nie 

ma desek...przęseł mostu nie widać, bo pod wodą. Z tyłu ktoś po-

pycha mi kolejną deskę i drut owinięty wokół niej. Podsuwam ją 

Władkowi Noskowi, akurat na sekundę przed uderzeniem tej fali 

w most. Trzyma ją mocno, nie daje się zmyć z mostu. Ja mam peł-

ne uszy wody, cały jestem mokry w szalonych bryzgach brudnej 

wody… Brat Tosiek także, ale z mostu nie cofamy się. Robimy 

głęboki oddech. Główna fala przeszłą nad nami. Znowu układa-

my stare deski jak możemy od strony Krakowa, a od Bochni żoł-

nierze idą nam na pomoc, bo uzupełniają tę dziurę deskami. Peł-

zniemy dalej i po godzinie jesteśmy już na końcu mostu. Gdy do-

cieramy do celu żołnierze meldują oficerowi wykonanie zadania.

 Porucznik podchodzi do nas. Pewnie chciał nas zganić, ale po 

jego minie widzę, że nie ma takiego zamiaru. Ściska nasze gło-

wy i mówi, że zachowaliśmy się bohatersko. Dodaje, że gdy fala 

wody nas nakryła stracili nas z oczu. Nawet bali się, że popłynęli-

śmy z prądem tego kolosalnego nurtu. Mieliśmy zupełnie mokre 

ubrania. Ale to jeszcze nie było nic strasznego – odpowiadamy. 

Trwoga nastąpiła, gdy most razem z nami zaczął drgać i zatrząsł 

się dość niebezpiecznie. 

 Żołnierze nakazali natychmiast cofnąć się ludziom bli-

żej Chodenic. Ruszyły masy ludzkie biegiem ku Bochni. 

Z drugiej strony Raby mieszkańcy Cikowic torem kolejo-

wym cofnęli się do Stanisławic. Innej drogi nie mieli. Po-

nad wodą widać było tylko niektóre kominy, dach kościółka 

z wieżyczką, czubki drzew. Gdy staliśmy na tamtym brze-

gu nie spotkaliśmy żadnego z naszych szkolnych kolegów. 

 Dochodziła godzina piąta po południu. Już nikt nie próbował 

przechodzić przez most, bo wojsko pilnowało. Siąpił znów mały 

deszczyk. Przemoknięci do suchej nitki, ale zadowoleni po po-

chwale z ust oficera Wojska Polskiego, wróciliśmy do naszych 

domów, tak jak poprzednio okrężną drogą.

 Wieczorem poszliśmy pod las za nasza łąką porządnie się 

wykąpać. Tam woda była czyściutka jak łza i trochę cieplejsza 

niż w Rabie. Za naszym przykładem poszli nasi sąsiedzi i kto żyw 

kąpał się, bo była to jedyna okazja...tyle wody. Mogliśmy podglą-

dać czy ktoś kąpie się na golasa, a były tam też panienki.

 Następnego dnia poszliśmy do lasu w znajome grzybowiska 

i tu spotkało nas rozczarowanie. Grzybów nie było. Poszliśmy 

dalej. Wszędzie mokro, ale w miejscach, w którym nie spodzie-

waliśmy się czegoś znaleźć rosły prawdziwki, czasem kozaczek 

czerwony, lisóweczka, a w domu czekał na nas smaczny obiad.

Do szkoły nie chodziliśmy, bo były jeszcze wakacje a potem 

niesamowite błota. Każdą wolną chwilę wykorzystywaliśmy, 

ażeby sobie połazić po łąkach, drożyskach leśnych, groblach nad 

Potokiem, zobaczyć skutki powodzi. Niestety po tych ulewnych 

deszczach, grzybów w lesie było o wiele mniej i to nas martwiło, 

bo grzybów na zimę nie nasuszyliśmy, ani też nie było co sprze-

dawać na bieżąco.

Modelarstwo lotnicze, którym tak pasjonowaliśmy się zawie-

siliśmy ze względu na słotę i deszczowe dni.

Powoli wody powodziowe opadały. Ze Skałki spoglądaliśmy 

często ku dolinie Raby, bo tam na północy, w Puszczy Niepołomic-
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kiej był silniejszy prąd Wisły, a z prawej od ujścia Dunajca i Raby 

utworzyły potężne jezioro brudnych , brunatnych wód. Jak okiem 

sięgnąć widok na te zalane łąki, pola, wsie i las był ciekawy, A jedno-

cześnie goryczy w ich serca i nasze dolała wiadomość, że dla powo-

dzian nadeszło skądś sześć wagonów zepsutych ogórków i wszystko 

zrzucono z mostu kolejowego do Raby. To była pomoc? Ludziom 

tak dotkniętym nieszczęściem? Kpiny czy głupota mózgów.

Władysław Kopacz

* To dramatyczne wydarzenie długo i szeroko komentowano 

w okolicy. Pojawiło się także inne, bardziej optymistyczne zakoń-

czenie o którym wspomina w 1970 r. inż. Paweł Dyrdoń z Powia-

towego Inspektoratu Wodnych Melioracji w Bochni. W „Kronice 

występowania wód powodziowych od 1813 r.” znalazła się 

niepotwierdzona przez niego żadnym dowodem informacja, że 

w czasie powodzi w 1934 r. zauważono płynący nurtem Wisły 

rozbity drewniany dom, a między jego belkami kołyskę z le-

żącym w niej zawiniątkiem. Mimo niebezpieczeństwa dwóch 

mężczyzn podjechało w prymitywnej łodzi i z kołyski uratowali 

dziecko.

Fotografie ze zbiorów Narodowego Archiwum w Krakowie 

Oddział w Bochni. 

Władysław Kopacz, bochnianin, od 1945 roku mieszkał 

w Środzie Śląskiej. Jest również autorem wspomnień z lat woj-

ny i lat powojennych Terra incognita -WB 4/2012

Artykuł pod tym tytułem publikowaliśmy na łamach “Wia-

domości Bocheńskich” w 1989 i 1990 r. W ciągu 25 lat wyrosło 

nowe pokolenie Bochnian, których temat walki o niepodległość 

Polski i udziale w niej Bochnian z pewnością zainteresuje. Po-

większyły się także nasze zbiory archiwalne, rzucające nowe 

światło na wiele podniesionych wówczas spraw. 

 W setną rocznicę wybuchu I wojny światowej i powstania 

polskiego wojska – Legionów Polskich – przedstawiamy kilku od-

cinkowy artykuł, który mógłby być scenariuszem interesującego 

serialu telewizyjnego. Pojawiają się bowiem wątki patriotyczne-

go oddziaływania bocheńskiego gimnazjum, gotowości młodych 

ludzi, w większości uczniów i absolwentów tego gimnazjum do 

walki i poświęcenia zdrowia i życia dla Polski, wysiłku organiza-

cyjnego i zbrojnego, przyjaźni i bohaterstwa. Do walki o wolną 

Polskę szły z bocheńskich domów pojedyncze osoby, a w wielu 

przypadkach bracia (Muchowie, Jędrychowscy, Rutkowscy, Śló-

sarczykowie, Siemieńscy, Porębscy, Papeciowie, Hojarscy) nie-

jednokrotnie razem, albo na przestrzeni roku czy dwóch w miarę 

uzyskiwania pełnoletności. 

Te wszystkie wątki spina złotą klamrą KANTATA BOCHNIA-

KÓW - hymn Stowarzyszenia z 1938 r. napisany przez Bochniaka, 

profesora gimnazjalnego i legionowego poetę Edmunda Biedera 

do muzyki skomponowanej przez kapelmistrza salinarnego Jana 

Krudowskiego, dwa lata później zamordowanego przez Rosjan 

w 1940 r. w Katyniu

Oto fragment Kanaty:

Gdy Polska rwała swe kajdany

W legiony z Bochni ruszył huf

Na bój za wolność, śmierć i rany

By naród wolnym czuł się znów

 O święć się wiaro coś nie zgasła

 I w słońce wiedziesz mimo burz

 Niech żyją w sercach młode hasła

 Choć mało w życiu bywa róż.

* * *

 Już w pierwszych latach XX wieku było wiadomo, że nad-

ciąga zbrojny konflikt, który obejmie całą Europę i może mieć 

ogromne znaczenie dla Polski. Przegrana przez Rosję wojna z Ja-

Stanisław Kobiela

Bochniacy w legionach (cz.1)
ponią w 1905, rewolucja 1905 r., aneksja Bośni i Hercegowiny 

przez Austro-Węgry w 1908 r. i wojny bałkańskie zapowiadały, 

że zaborcy Polski, a więc Rosja, Prusy i Austria staną do walki 

przeciwko sobie. W przypadku wybuchu wojny żadna ze stron 

nie będzie mogła zlekceważyć 20 milionów Polaków mieszka-

jących na ziemiach polskich i 7 milionów Polaków na emigracji, 

tym bardziej, że warunki geopolityczne wskazywały, iż działa-

nia zbrojne toczyć się będą w większości w środkowej Europie, 

a także na ziemiach polskich. 

 Przewidywał to Józef Piłsudski i słusznie w pracy konspira-

cyjnej kładł ogromny nacisk na budowanie polskich kadr woj-

skowych. Uważał, że Rosja jest największym wrogiem Polski, 

zaś w sojuszu z Austrią widział jedynie cel taktyczny. W czerwcu 

1908 roku utworzył we Lwowie tajny Związek Walki Czynnej, 

organizację szerszą niż bojówki PPS, na czele której stanął mło-

dy inżynier Kazimierz Sosnkowski. Celem Związku miało być 

wywalczenie orężem Niepodległej Polskiej Republiki Demokra-

tycznej. Jedynie pięść uzbrojona może wydrzeć caratowi ustęp-

stwa – mówi deklaracja Związku – a środek ciężkości najlepiej 

przenieść do Galicji.

Prof Edmund Bieder - legioni-

sta I Brygady

Jan Krudowski - legionista 

II Brygady

Twórcy ,,Kantaty Bochniaków”
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Związek Walki Czynnej w Bochni i Brzesku

Tradycje niepodległościowe w Bochni wśród młodzieży 

szkolnej były bardzo silne już od dawna. Dzięki znakomitym 

profesorom, z których wielu miało kwalifikacje do prowadzenia 

wykładów i zajęć uniwersyteckich, programy szkolne realizo-

wane w bocheńskim gimnazjum nasycone były patriotycznymi 

akcentami. Ponadto młodzież rozwijała ożywioną pozaszkolną 

działalność niepodległościową. Udzielała się w pracy Towarzy-

stwa Gimnastyczno-Strzeleckiego “Sokół” założonym 3 listopada 

1891 r., w tajnej organizacji “Przebudzeni” działającej od 1894 r., 

w prawicowym ruchu skupionym 

wokół pisma “Zarzewie”, w “Pro-

mieniu” zbliżonym do frakcji re-

wolucyjnej PPS i w kołach samo-

kształceniowych wpajających ideę 

służby ojczyźnie. W jesieni 1910 r. 

absolwent gimnazjum, a wówczas 

student prawa UJ, Tadeusz Jaku-

bowski przekształcił bocheńską 

“Czytelnie Akademicką” w eks-

pozyturę pracy “promienistej”. 

Pisaliśmy o tym obszernie w Hi-

storii Stowarzyszenia Bochniaków 

(1936-1939) na łamach “Wiado-

mości Bocheńskich” nr 2/1996. 

Od 1910 roku budował on na terenie Bochni i Brzeska struk-

tury Związku Walki Czynnej. Pod jego kierownictwem powstała 

sprawna, tajna organizacja na terenie obu powiatów. Ćwiczenia 

wojskowe prowadziła głównie w starorzeczu Raby, w piwnicach 

niektórych domów, a działalność oświatową w lokalu Towarzy-

stwa “Życie” na Górnym Rynku. Odbywały się także zajęcia 

teoretyczne z zakresu historii wojskowości, geografii i topografii 

militarnej, nauki o broni, balistyce, materiałach wybuchowych, 

służbie wywiadowczej. Uczono także czytania map i planów.

 Kiedy ustawa austriackiego parlamentu zezwoliła na tworze-

nie organizacji strzeleckich najpierw w Tyrolu, obszarze najbar-

dziej wiernym monarchii habsburskiej, a później w Galicji, już 

w 1910 r. powstały dwie legalne organizacje, które mogły prowa-

dzić przysposobienie wojskowe. Towarzystwo “Strzelec” rozwi-

jało działalność w Krakowie pod komendą Józefa Piłsudskiego, 

a na czele Związku Strzeleckiego we Lwowie stanął Władysław 

Sikorski. Chociaż podlegały one oficjalnie Polskiej Federacji 

Strzeleckiej, posiadającej statut zatwierdzony przez c.k. władze 

austriackie, to jednak faktyczną władzę nad nimi sprawował na-

dal tajny Związek Walki Czynnej, który w 1912 r. przekształcił 

się w centralizację organizacji strzeleckich. Komenda Główna 

z komendantem Piłsudskim miała siedzibę we Lwowie, a szefem 

sztabu został Kazimierz Sosnkowski. Podlegały jej Komendy 

Okręgowe w Krakowie, Rzeszowie, Lwowie, Komenda w Króle-

stwie Polskim i w zaborze pruskim (te dwie pozostawały w pełnej 

konspiracji). Organizowały one szkoły podoficerskie i oficerskie. 

W Galicji mogły korzystać ze strzelnic wojskowych, odbywać 

ćwiczenia, kupować broń i amunicję. Działali w nich przedsta-

wiciele wszystkich warstw społecznych i partii politycznych 

z wyjątkiem SDKPiL. W 1911 r. we Lwowie niepodległościowa, 

młodzieżowa organizacja “Zarzewie” utworzyła Polskie Drużyny 

Strzeleckie (PDS), której założycielami byli Mieczysław Neuge-

bauer, Marian Januszajtis, Henryk Bagiński i Eugeniusz Romer. 

PDS organizował także szkoły rekruckie, podoficerskie i podcho-

rążych.

W 1913 r. w atmosferze dużego podniecenia i głębokiego 

patriotyzmu – pisze bocheński pamiętnikarz Leon Piskorz - bo-

cheńska młodzież żyła myślą, że rychło nadejdzie wojna świato-

wa, a w jej wyniku powstanie Niepodległa Polska. Gimnazjum 

bocheńskie było silnym ośrodkiem patriotyzmu i wśród młodzieży 

wzmogły się jeszcze bardziej tradycje wolnościowe1.

Związek Strzelecki w Bochni

6 stycznia 1913 roku w lokalu Towarzystwa “Życie” w Boch-

ni w tzw. “zielonym domku” na Górnym Rynku (obecny budynek 

Cechu Rzemiosł Różnych) Tadeusz Jakubowski utworzył Związek 

Strzelecki i stanął na jego czele. Pod legalnym hasłem tego Związ-

ku działał Związek Walki Czynnej. Dzięki ogromnej energii Ta-

deusza Jakubowskiego powstała organizację liczącą 120 strzelców 

wyszkolonych i przygotowanych do walki w każdych warunkach 

wojennych. Do Związku Strzeleckiego wstępowali także harcerze 

z bocheńskiej drużyny skautowskiej (Sylwester Stawarz, Mie-

czysław Golas, Henryk Trzpis - junior, Wojciech Michałowski) 

i członkowie tajnej organizacji “Promienistych”. Nas skautów – 

wspomina Stawarz – utrzymywało w karności przykazanie skauto-

we i hasła filomatów: “Ojczyzna-Nauka-Cnota”.2

Do bocheńskiego Związku Strzeleckiego wstępowała głównie 

młodzież gimnazjalna, a także pozagimnazjalna. W maju 1913 

r. do Związku Strzeleckiego wstąpił 15 letni Leopold Okulicki. 

Działali też w nim obok Tadeusza Jakubowskiego, m.in. Stefan 

i Feliks Jędrychowscy, Zygmunt Mucha i Stanisław Mucha, Ste-

fan i Kazimierz Hojarscy, Marceli i Józef Ślósarczykowie, Jan 

i Józef Papeciowie, Bolesław i Józef Rutkowscy, Józef i Ludwik 

Rajcowie, Edward Karaś, Marian Turkowski, Władysław Frą-

czek, Sylwester Stawarz, Michał Kołodziej, Stefan Osika, które-

go wkrótce objęła mobilizacja do armii austro-węgierskiej. Wielu 

z nich należało także do “Sokoła” (np. Muchowie, Henryk Trzpis, 

bracia Hojarscy).

Tadeusz Jakubowski

Marcelin i Józef 

Ślósarczykowie
Leopold Okulicki

Stefan OsikaStefan Krudowski
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Towarzystwo Gimnastyczno-Strzeleckie “Sokół” w Bochni

Pod wpływem Związku Strzeleckiego i rozwoju sytuacji mię-

dzynarodowej militaryzowała się także działalność Towarzystwa 

Gimnastycznego “Sokół” organizacji sportowej, której hasło 

głosiło “W zdrowym ciele zdrowy duch”. Powstała ona 7 lutego 

1867 r. we Lwowie na wzór czeskiego “Sokoła” i tworzyła gniaz-

da sokole w większych miastach galicyjskich. Podlegały one so-

kolej “Macierzy” we Lwowie. W Bochni organizacja ta powstała 

3 listopada 1891 r. z inicjatywy lekarza dr Czesława Górskiego 

i nosiła nietypową nazwę Towarzystwa Gimnastyczno-Strzelec-

kiego “Sokół” 3. 

 W latach 1912-1914 Sokole Drużyny Polowe (SDP) praco-

wały w trudnych warunkach. Spotykały się bowiem ze sprzeci-

wem i przeszkodami stawianymi przez polityczne kierownictwo 

“Sokoła”, Narodową Demokrację, która przeciwna była działal-

ności wojskowej. Bocheńską Drużynę Sokolą założył już w 1912 

r. profesor gimnazjalny, nauczyciel gimnastyki Stefan Lipiński4. 

Na początku 1914 r. liczba SDP w Galicji wynosiła około 150 

drużyn grupujących 7000 sokołów.

 Mobilizacja do armii austro-węgierskiej w 1914 r. częściowo 

rozbiła te struktury, ponieważ wielu sokołów powołano w szeregi 

c.k. armii. Taki los spotkał prof. Lipińskiego, dlatego komendę 

po nim objął pracownik Rady Powiatu geodeta inż. Jan Słusz-

kiewicz. Prowadził on dalej przygotowanie wojskowe wśród 

członków Sokoła i młodzieży gimnazjalnej, która chętnie w tych 

szkoleniach uczestniczyła. W Państwowym Archiwum w Bochni 

zachował się spis 53-osobowej bocheńskiej drużyny, która w dniu 

25 sierpnia 1914 r. wyruszyła do legionów. Z tej drużyny tylko 

Władysław Siemieński ze względu na wiek pozostał w Bochni 

i działał w PKN. 

 W drużynie sokolej znaleźli się: 36-letni Aleksander Semet-

kowski rachmistrz drużyny, podoficer Piątkiewicz, podoficer Jan 

Łużecki, zastępowy Roman Trojan oraz członkowie drużyny : 

Jan Bereta, Stanisław Bereta, Franciszek Cichra, Adam Czwiert-

nia, Józef Bulaga, Antoni Cichra, Tadeusz Golas, Tadeusz Góral, 

Jan Jarosz, Władysław Jaworski, Jan Kądziela, Zygmunt Ką-

dziela, Leopold Kronenberg, Kazimierz Krzemiński, Stanisław 

Kuchta, Franciszek Łukasik, Stanisław Mucha, Zygmunt Mucha, 

Wojciech Michałowski, Józef Mysza, Józef Niewidok, Kazimierz 

Pietrzycki, Władysław Piotrowicz, Kazimierz Porębski, Stani-

sław Porębski, Franciszek Samoder, Stanisław Skotnicki, Stani-

sław Śliwa, Julian Ślizowski, Tomasz Sroka, Stefan Stawarz, Au-

gust Szaper, Marian Widełka, Henryk Trzpis junior, Władysław 

Tokarz, Stanisław Tomiczek, Czesław Turek, Leon Uznański, Ju-

lian Więcek, Kazimierz Włodarczyk, Zdziechowicz, Kazimierz 

Zechenter, Jan Zimowski, Jan Siemieński, Kazimierz Siemieński, 

Kazimierz Hojarski. W tej grupie było 14 uczniów bocheńskiego 

gimnazjum, 8 studentów lub absolwentów krakowskich uczelni, 

jeden profesor gimnazjalny (Władysław Jaworski), jeden dzien-

nikarz (Leopold Kronenberg), kilku stolarzy, szewców, rolników, 

masarz, ślusarz, robotnik, drogerzysta, szofer i dwóch malarzy 

pokojowych5. 

Bocheńska Drużyna Bartoszowa

Drużyny Bartoszowe utworzone w 1911 r. przez Wawrzyńca 

Dayczaka we Lwowie, z inicjatywy ziemiańskiego ugrupowania 

“Podolaków” rozwijały działalność głównie w środowisku mło-

dzieży akademickiej pochodzenia wiejskiego. Na czele Chorągwi 

Bocheńskiej stanął Ignacy Bobek-Barski urodzony w Nowym 

Sączu w 1893 r. absolwent bocheńskiego gimnazjum z 1910 r. 

Od 1911 r. studiował prawo na Uniwersytecie im. Jana Kazimie-

rza we Lwowie, działał w organizacji niepodległościowej “Zet”, 

w Drużynach Bartoszowych i Drużynie Harcerskiej przy “Sokole

-Macierzy” we Lwowie. Od 3 czerwca 1912 r. był referentem ds. 

Zachodniej Galicji w Radzie Naczelnej tych Drużyn, a następnie 

mianowany został komisarzem Chorągwi Bocheńskiej i Krakow-

skiej. Z tego powodu powrócił do Bochni i przeniósł się na studia 

prawnicze do Krakowa.6. 

Chorągiew Bocheńska obok Sanockiej była najliczniejsza. 

Posiadała drużyny w Bochni, Kłaju (K. Konieczny, Stanisław 

Średniawa, Mikołaj Rejduch, Jan Czubak, Wł. Garścia, A. Ślę-

czek), Grabiu (Maciej Ciuła, St. Nosek, Franciszek Gągol, Karol 

Sendor, Piotr Jachowicz), Bacz-

kowie (Wincenty Jodłowski), 

Łapczycy, Mokrzyskach, Krze-

czowie (Józef Piec, Adam Piec, 

Karol Sowa), Jodłówce, Rzezawie 

(Multan), Trzcianie, Pogwizdo-

wie, Połomiu, Łomnej (naucz. 

Józef Twardosz), Nieszkowicach 

Wielkich (Stanisław Puzia, Teo-

fila Gustowiczówna, Jan Tatara, 

Stanisław Chmielowski, Franci-

szek Ogarek, Jakub Kozioł, ks. 

Franciszek Siedlik)7.

Tak więc w chwili wybuchu 

wojny Bochnia była w stanie do-

starczyć kadr wojskowych do legionów w sile ponad 200 wy-

szkolonych ochotników (120 strzelców, 53 sokołów i 30 barto-

szowców) nie licząc spontanicznie zgłaszającej się młodzieży po-

Aleksander Semetkowski

Jan i Józef Papeciowie Józef Rajca

Stanisław Mucha

Ignacy Bobek-Barski
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zostającej głównie w orbicie zainteresowania niezwykle prężnego 

Związku Strzeleckiego. Wszystkie te organizacje współpracowa-

ły ze sobą i prowadziły od dwóch lat wspólne szkolenia terenowe.

Bocheński Komitet do Walki z Rosją

Nie czekając na powołanie galicyjskich struktur wojskowych, 

ani na inicjatywę Austriaków stacjonujących w Bochni, liczna 

grupa obywateli Bochni i powiatu przewidując zorganizowanie 

się społeczeństwa polskiego do walki z Rosją powołała 7 sierp-

nia 1914 r. Komitet o takiej właśnie nazwie, z przewodniczącym 

Władysławem Siemieńskim na czele. W jego składzie znaleźli 

się: notariusz Antoni Hanusz, weteran z 1863 r. – prezes Rady 

Powiatowej, Ferdynand Maiss - burmistrz Bochni, Eugeniusz 

Warmski - burmistrz Wiśnicza i Władysław Wimmer - burmistrz 

Niepołomic. 

Komitet ogłosił dobrowolne opodatkowanie się społeczeń-

stwa, składanie darów i subwencji na cele militarne i podjęcie 

czynu zbrojnego. Niezwłocznie wydał odezwę do mieszkańców 

miasta i powiatu wzywającą do ochotniczego zaciągu. Rada 

Miejska przekazała 20 000 koron a Powiatowa 25 000 koron. 

Apel został życzliwie przyjęty w społeczeństwie. O hojności 

świadczą zgromadzone sumy z podatku, dary od mieszkańców 

i towarzystw z całego powiatu m.in. z “Sokoła”, TSL, Ochot-

niczej Straży Ogniowej i Stowarzyszenia Rękodzielników. Na 

następnym zebraniu zdecydowano przekazać 50% zebranych 

środków na Polski Skarb Wojskowy, powołać sekcję mundurową 

i przygotowywać warunki do wymarszu z Bochni organizujących 

się oddziałów wojskowych8.

Powiatowy Komitet Narodowy (PKN) w Bochni

16 sierpnia 1914 r. wszystkie galicyjskie ugrupowania po-

lityczne powołały Naczelny Komitet Narodowy. Miał on być 

najwyższą władzą wojskową, polityczną i skarbową dla Pola-

ków mieszkających w Galicji. Na jego czele stanął Juliusz Leo. 

Kolejno prezesami organizacji byli Władysław Leopold Jawor-

ski, Leon Biliński. Realizując proaustriacką politykę zmierzał on 

do utworzenia monarchii trialistycznej: Austro-Węgiersko-Pol-

skiej. Z jego inicjatywy, rozkazem c.k. Komendy Naczelnej Ar-

mii Austriackiej z 27 sierpnia 1914 r. utworzono u boku armii 

austriackiej Legiony Polskie. Zakładano, że będą one pełniły 

funkcje wywiadowcze, dywersyjne, a może tylko pospolitego ru-

szenia. Miały powstać dwie formacje: Legion Wschodni z miej-

scem koncentracji we Lwowie i Legion Zachodni w Krakowie. 

Miały one liczyć po dwa pułki piechoty, a w każdym z nich po 

1000 legionistów i 2 lub 3 szwadrony artylerii pułkowej. Rozkaz 

ten był tylko formalnością i akceptował podjęte wcześniej przez 

Józefa Piłsudskiego działania na Oleandrach w Krakowie i przy-

gotowywania we Lwowie. 

Od lewej: Fraciszek Wszołek, Wojciech Zięba 

i Franciszek Matysik z Drużyny Bartowszowej z Rzezawy

Władysław Wimmer, Władysław Siemieński i Ferdynand Maiss

Tyraliera Drużyn Bartoszowych Chorągwi Bocheńskiej 

w czasie ćwiczeń w sierpniu 1914 roku

Józef Kurowski,      Władysław Kiernik,       Józef Kantor

Władysław Kowalski, hr. Juliusz Dębicki,     Czesław Górski

27 sierpnia 1914 r. na ogólnym zebraniu powiatowym 

w Bochni z udziałem ok. 300 osób, z udziałem przedstawicieli 

gmin, duchowieństwa, reprezentacji instytucji i licznych stowa-

rzyszeń Komitet do Walki z Rosją przekształcił się w 18-osobo-

wy Powiatowy Komitet Narodowy jako powiatowa agenda Na-

czelnego Komitetu Narodowego. Można sobie wyobrazić w ja-
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kiej atmosferze i napięciu, z powodu klęsk ponoszonych przez 

Austrio-Węgry obradowała tak liczna grupa ludzi w największej 

sali budynku Rady Powiatowej. Na czele bocheńskiego PKN sta-

nął Antoni Hanusz, zastępcą przewodniczącego został Ferdynand 

Maiss, sekretarzem - Władysław Kiernik, a skarbnikiem - Włady-

sław Siemieński. W składzie bocheńskiego PKN-u znaleźni się 

m.in.: Adam Ruebenbauer poseł do austriackiej Rady Państwa, 

Józef Kurowski dyrektor bocheńskiego Gimnazjum, ksiądz An-

drzej Biliński katecheta Szkoły Żeńskiej Wydziałowej im. bł. 

Kingi i Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego im. Klemen-

tyny z Tańskich Hoffmanowej w Bochni, będący także prezesem 

Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich “Praca” w Boch-

ni, właściciele ziemscy Stanisław Macudziński z Kopalin i Mie-

czysław Ruebenbauer oraz emerytowany pułkownik Jan Byrnas 

z Wiśnicza. Powołano także organ wykonawczy którym kierować 

miał komisarz wojskowy Władysław Kiernik – działacz miejsco-

wego TSL i PSL, a jego zastępcą został dyrektor gimnazjum Jó-

zef Kurowski. Komisariat wojskowy (komenda placu) mieścił się 

w budynku Rady Powiatowej przy ul. Kazimierza Wielkiego9.

PKN powołał sekcje: skarbową, administracyjną i wojskową. 

Ta ostatnia dzieliła się na dział werbunkowy, techniczno-bojowy, 

ewidencyjny prowiantowy, intendentury i sanitarny. Płk Jan By-

rnas kierujący działem werbunkowym wydawał odezwy, miano-

wał pełnomocników w gminach i parafiach i zorganizował ko-

misje poborowe, które przebadały kilkuset ochotników. W dziale 

techniczno-bojowym instruktorzy prof. gim. Józef Kantor i hr. 

Juliusz Dębicki gromadzili uzbrojenie i szkolili ochotników. 

Dział ewidencyjny pod kierunkiem Józefa Kurowskiego sporzą-

dzał wykazy członków organizacji wojskowych i nowych zwer-

bowanych ochotników. Dział prowiantowy na czele którego stał 

nauczyciel Wojciech Kowalski magazynował płody rolne i zabez-

pieczał wyżywienie dla ponad 260 strzelców (koszty wyżywienia 

i zaprowiantowania wyniosły 3014 koron). W intendenturze za-

rządzanej przez Mariana Kępę, kierownika Szkoły Wydziałowej 

Żeńskiej działała szwalnia, w której m.in. pracowała nauczycielka 

Antonina Żwirnerówna i pracownia obuwia wojskowego. Dział 

ten umundurował 450 ochotników z Bochni kosztem 25 254 ko-

ron. W dziale sanitarnym pracowali miejscowi lekarze: Czesław 

Górski, Józef Fraenkel i Stanisław Hyżycki oraz farmaceuci: 

Franciszek Gőttinger, Jan Michnik i Karol Szymanowicz. Dział 

ten nie rozwinął jednak szerszej działalności i nie zorganizował 

stałego szpitala wojskowego10

Mobilizacja

W działalności bocheńskiego PKN-u nie można pominąć 

niezwykłej aktywności polskich organizacji wojskowych dzia-

łających w Bochni i powiecie, a przede wszystkim Związku 

Strzeleckiego. To one głównie przyczyniły się do tego, że Zie-

mia Bocheńska jako jedna z pierwszych zasiliła w 1914 r. szere-

gi Legionów Polskich. Być może PKN w Bochni umundurował 

nowych ochotników pozyskanych w wyniku prowadzonego wer-

bunku, natomiast wyćwiczona kadra strzelców, sokołów, a nawet 

najuboższych bartoszowców nie potrzebowała ani mundurów, 

gdyż miała własne. Zbędne było też wojskowe przeszkolenie. 

Wszystkie te organizacje współpracowały ze sobą co najmniej 

od dwóch lat i miały za sobą wspólne przeszkolenie terenowe. 

“Strzelcy” sami kupowali szare mundury i czapki zwane macie-

jówkami. W całej Galicji 40% strzelców posiadało własne umun-

durowanie. Broń kupowali legalnie w Galicji, ale z powodu braku 

pieniędzy w niewielkiej ilości. Dobrze umundurowani i uzbrojeni 

byli członkowie “Sokoła”. Stu Bartoszowców miało mundury, 

a w szkoleniach używało czterech manlicherów wzór 98, kilku-

nastu karabinów WerndlaM1873/77, rewolwerów, strzelb i flowe-

rów. 

Związek Strzelecki utworzył jeszcze przed powołaniem bo-

cheńskiego PKN-u punkt mobilizacyjny w swoim lokalu przy ul. 

Białej (w budynku obecnego Cechu Rzemiosł Różnych), w któ-

rym aktywnie działali: komendant Związku Tadeusz Jakubowski 

i bracia Feliks i Stefan Jędrychowscy. 

W budynku “Sokoła” przy obecnej ulicy Parkowej mobiliza-

cja odbyła się dużo wcześniej i 25 sierpnia 1914 r. a więc dwa 

dni przed powołaniem bocheńskiego PKN-u 53-osobowa Sokola 

Drużyna Polowa pod komendą Jana Słuszkiewicza wyruszyła na 

krakowskie Oleandry. Bocheński historyk wojskowości Ryszard 

Rybka podaje, że weszła ona w skład 6 i częściowo 5 kompanii 

II batalionu 2 pp LP i w szeregach tych kompanii brała udział 

w walkach w Karpatach, na Bukowinie, w Besarabii, a później 

na Wołyniu. Spośród 53 członków Drużyny Bocheńskiej czterech 

poległo, zaś 25 zostało oficeramij11. 

 Także przed powołaniem bocheń-

skiego PKN-u wyruszyła do Krakowa 

bocheńska Drużyna Bartoszowa, pod ko-

mendą Ignacego Bobka-Barskiego. Razem 

z chorągwią krakowską, którą dowodził 

także Ignacy Bobek-Barski obie liczyły 

180 bartoszowców. Zgłosili się na kra-

kowskich błoniach w celu złożenia przy-

sięgi na wolną Polskę Domagaliśmy się 

– wspomina Barski - aby w rocie przysięgi 

była zapisana walka przeciw wszystkim 

zaborcom o niepodległą Polskę. Gdy nie 

uwzględniono naszych żądań odmówiliśmy 

złożenia przysięgi, nie poszliśmy na błonia 

lecz ruszyliśmy do Lwowa do Legionu 

Wschodniego12.

Do komisji poborowej Związku Strze-

leckiego w Bochni gromadnie zgłaszała 

się młodzież z bocheńskiego Gimnazjum. 

Zrywali oni kontakt z nudną łaciną, greką 

i matematyką – pisze Sylwester Stawarz - 

usprawiedliwiając się, że “z tego się nie strzela”. Niewielu z nich 

kalkulowało, że i tak za parę miesięcy staną na k.u.k. Assentie-

rung. Nie była to tylko ochota na “wojaczkę”. W każdym z nich 

dominowała chęć walki o Ojczyznę zakorzeniona przez profe-
sorów bocheńskiego gimnazjum. Gotowi byli walczyć, cierpieć, 
a także umierać za Polskę. Nawet interwencja i prośby ks. Nalepy 
nie mogły powstrzymać uciekających nocą z bursy gimnazjalnej 
jego podopiecznych. Uciekali przez okno nawet z pierwszego 
piętra, po rynnie. Pożegnania innych gimnazjalistów z rodzicami 
przebiegały na ogół dość spokojnie. 

To były pierwsze samodzielne decyzje młodych ludzi podyk-
towane miłością do ojczyzny i trudno było się temu przeciwsta-
wić. Tak żegnali się z rodzicami bracia Muchowie, Jędrychowscy, 
Ślósarczykowie czy bracia Rutkowscy. Skaut, Sylwester Stawarz 
spakował swój plecak i włożywszy harcerski mundurek poże-
gnał dom rodzinny, a matka i ojczym – jak napisał - przyjęli jego 
decyzję dziwnie spokojnie. 27 sierpnia został wpisany na listę 
bocheńskiej kompanii strzeleckiej, gdzie spotkał wielu kolegów 
ze swojej klasy, chociaż nie wszystkich. Jeden z najmłodszych 
“Strzelców” 13-letni skaut Mieczysław Golas roznosząc herbatę 

Feliks Jędrychowski

Stefan Jędrychowski
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wśród jadących pociągiem przez Bochnię na front żołnierzy au-
striackich wykradał z wagonów manlichery, a potem dostarczał je 
dla “strzelców”. Działała polowa ”ciepła” kuchnia, którą obsługi-
wały żony profesorów bocheńskiego gimnazjum i panie Wanda 
Kłodnicka, Maria i Jadwiga Lewandowskie, Józefa Skrepińska 
pani Matfi jowa i Szmydtowa w pobliżu dworca kolejowego.

Rozpoczęła się zabawa w wojsko – wspomina Stawarz - po-
budki, zbiórki, apele, marsze w zwartym szyku na obiady do ta-
niej kuchni koło szybu Regis. Kwatera kompanii mieściła się przy 
ulicy Białej. Lekarz stwierdził: słaby, niezdolny do miejscowej 

służby. Ogarnęła mnie czarna rozpacz. Jakżeż to, nie pójdę na 
wojaczkę, do której tak gorąco wzdychałem i którą uważałem za 
swój najświętszy obowiązek. Obecny przy badaniu kolega Stefek 
Jędrychowski należący do starszyzny strzeleckiej rozproszył moje 
zmartwienie twierdząc, że na lekarskie orzeczenie można “gwiz-
dać”, a w szeregach na pewno znajdzie się dla mnie miejsce. Ja-
koż znalazło się. Jedynie młodszego ode mnie o dwa lata kolegę 
Okulickiego przyszłego generała – odesłano wówczas do mamy. 

Legioniści przybierali teraz legionowe pseudonimy. Nie był 
to romantyczny gest, ale konieczność. Stanisław Jankowski pi-
sze, że od legionistów wymagano używania pseudonimów, aby 
rodziny i ich samych chronić przed represjami, gdyby niepomyśl-
nie dla ochotników ułożyły się losy wojny13. Był więc “Warno” 

(Leon Kram), “Puszczyk” (Franciszek Rutkowski), „Prawdzic” 
(Marian Turkowski), “Kordian” (ppor. Karaś), “Topola” (Józef 
Więcek), ,,Orlik” (Stefan Krudowski) (i “Luty-Ruszczyc”, a Le-
opold Okulicki, który do legionów przybył w 1915 r. nosił pseu-
donim “Sęp”14. 

Rozwój wypadków wojennych

 I i IV armia austro-węgierska odniosła pierwsze zwycięstwa 

w lubelskiem pod Kraśnikiem i Komarowem, ale w wyniku kon-

trofensywy dwóch armii rosyjskich i wy-

korzystania luki pomiędzy armią Victora 

Dankla i Moritza Auffenberga III armia 

austriacko-węgierska doznała dotkliwej 

klęski. 3 września 1914 r. Lwów - stolica 

Galicja dostała się w ręce Rosjan. Oblężo-

na została twierdza Przemyśl i Galicja sta-

nęła otworem przed nawałą rosyjską.

 Wielki Książę Mikołaj Mikołajewicz 

już 27 sierpnia 1914 r. wydał odezwę 

w której zapowiedział odrodzoną w jed-

nym ciele Polskę pod berłem cesarza Ro-

sji, swobodnej w swojej wierze, języku 

i samorządzie. W miarę jednak rosyjskich 

sukcesów militarnych minister Makłakow,  

(odpowiednik rzecznika rządu) wyjaśnił, 

że słowa Wielkiego Księcia nie dotyczą 

Kraju Priwislanskiego, ale ziem polskich, 

które Rosjanie zdobędą w wyniku operacji 

wojennych. Hrabia Bobrinskij wchodząc 

3 września triumfalnie na czele rosyjskich 

wojsk do Lwowa oświadczył jasno, że 

Wschodnia Galicja i Łemkowszczyzna są 

odwieczną częścią Wielkiej Rusi, mieszka-

ją tu w większości Rosjanie, a więc będzie 

wprowadzał język rosyjski, rosyjskie prawa 

i ustrój, a sokołów będzie wieszał, gdyż używają kul dum-dum. 

Stało się więc oczywiste, że wojska rosyjskie niosą nową fale nie-

woli i bezwzględna rusyfikację, a kłamstwo o kulach dum-dum 

miało usprawiedliwić zachowanie armii carskiej.

 Naczelna Komenda Armii Austro-Węgierskiej zachowywała 

milczenie w „sprawie polskiej”, nawet zakazano używać w ofi-

cjalnych dokumentach tych dwóch słów, a rota przysięgi przygo-

towana dla legionów nie pozostawiała żadnych złudzeń. Widocz-

ny był wyraźnie lekceważących stosunek do kadry legionowej 

wśród zawodowych oficerów austriackich.

 Niemcy, których okrucieństwa w Kaliszu i Częstochowie 

przeraziły ludzi swoją potwornością, czynili szereg gestów, któ-

re miały im zjednać sympatię Polaków. W Krakowie ich orkie-

stry często grały „Mazurka Dąbrowskiego”. Niemcy stali wtedy 

z odkrytymi głowami a potem wznosili okrzyki „Hoch Polen!” 

W odezwach wojsk niemieckich skierowanych do Polaków 

w Królestwie brzmiały słowa: „wolność Wam niesiemy i niepod-

ległość!”. 

 Niezwyciężone do niedawna armie Dankla i Auffenberga 

haniebnie pobite wycofywały się teraz w popłochu w kierunku 

Bochni i Krakowa. Narodowi Demokraci we Lwowie (ende-

cy), którzy utrudniali tworzenie Legionu Wschodniego, wierząc 

w niepodległości Polski pod opieką cara Rosji, zwątpili cał-

kiem w militarne sukcesy Austrii i wystąpili z NKN-u. Legion 

Wschodni, liczący 5000 legionistów, dobrze przygotowany i wy-

Sylwester Stawarz

autor pamiętnika 

,,Okruchy wspo-

mnienień”

Skaut 

Mieczysław Golas

Pożegnanie Zygmunta i Stanisława Muchów z rodziną - sierpień 1914 rok

Ciepła kuchnia dla żołnierzy na dworcu kolejowym w Bochni 

- wrzesień 1914.
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posażony musiał przedostać się na nowe miejsce koncentracji do 

Mszany Dolnej i tam 21 września 1914 r. rozwiązał się. Ponad 

600 nieletnich legionistów wysłano do domów, 600 urzędników 

wcielono do armii austriackiej, a 2000 do austriackiego pospoli-

tego ruszenia. Tylko 800 legionistów dotarło do Krakowa i aby 

dołączyć do 2 pp L.P. musieli złożyć austriacką przysięgę. 1000 

legionistów zdecydowało się na tułaczkę. Zdemobilizowani żoł-

nierze poczęli napływać do Bochni i Krakowa, wielu wchłonęła 

armia austro-węgierska, a nad częścią Legionu dowództwo objął 

kapitan rezerwy wojska austriackiego Józef Haller pozostający 

pod wpływem ideologii Józefa Piłsudskiego. Komendant Dru-

żyny Bartoszowej Ignacy Bobek-Barski pozostał pewien czas 

w Bochni, ponieważ komisarz wojskowy PKN-u Władysław 

Kiernik wyjeżdżając z Bochni przed nadciągającą rosyjską na-

wałnicą mianował go komendantem placu i zlecił mu zlikwido-

wanie dokumentacji Drużyny Bartoszowej i PKN-u w Bochni. 

Barski zniszczył dokumenty, pieczęcie, wykazy legionistów. 

 Ci którzy przybyli do Bochni zasilili 350-osobowy bocheński 

oddział, który z kompanii zreorganizowany do stanu batalionu li-

czył już 600 legionistów. Dowódcą jego został kpt Kazimierz Fa-

brycy (późniejszy generał dyw.WP). Przez pewien czas batalion 

kwaterował w murach wiśnickiego więzienia. 

19 września 1914 r. 

w Bochni przed złożeniem 

przysięgi na wierność cesa-

rzowi Franciszkowi Józefo-

wi i jego generałom doszło 

do incydentu. Grupa ochot-

ników zamierzała wręczyć 

płk. Zielińskiemu memoriał 

w sprawie treści przysię-

gi domagając się dodania 

słów o polskim charakterze 

legionów. Dowódca pułku 

kazał przejść na bok tym 

którzy nie zamierzali zło-

żyć przysięgi. Jeśli wierzyć 

uczestnikowi tych wydarzeń Antoniemu Majowi prawie wszyscy 

legioniści przeszli na wskazane miejsce. Wówczas płk. Zieliński 

oświadczył, że ci którzy nie złożą przysięgi zostaną wcieleni do 

armii austro-węgierskiej i zapewnił, że dołoży wszelkich starań 

o realizację postulatów legionistów. Dopiero po tym jego apelu 

II batalion złożył przysięgę15. Dowódcą kompanii bocheńskiej 

został młody porucznik Adam Kossakowski. Batalion bocheński 

wyjechał do Krakowa, rozmieszczony na Oleandrach i w parku 

Jordana jako III batalion wszedł w skład 2 pułku piechoty dowo-

dzonego przez starego, doświadczonego pułkownika Zygmunta 

Zielińskiego16. 3 pułkiem piechoty dowodził kpt. Józef Haller. 

Józef Piłsudski ze swoim 1. pułkiem, przekształconym niedługo 

w I Brygadę Legionów Polskich walczył już w rejonie Kielc. Byli 

tam także Bochniacy, głównie studenci z Krakowa, którzy zdążyli 

dołączyć do Brygady przed jej wyjazdem z Krakowa na front, ale 

o nich napiszę w części drugiej.

 Na Oleandrach legioniści z Bochni zostali przezbrojeni 

i dozbrojeni. Stare jednostrzałowe karabiny WerndlaM1873/77 

zamieniono na pięciostrzałowe karabiny Mannlicher-Schőnauer 

wzór 1900bei der griechischenArmee. Miały być one wysłane do 

Grecji, dlatego na kolbach miały pieczęcie: “Królewskie Wojsko 

Greckie”. Z tego powodu słyszymy nieraz skojarzenia legionów 

do królewskiego wojska greckiego. 

 Legioniści 2 i 3 pp nie dołączyli do 1 pp Józefa Piłsudskiego 

w Kieleckiem, co przyjęli z ogromnym żalem. Wypadki wojenne 

na terenie północnych Węgrzech, wejście tam dywizji kozackich 

spowodowały że 1 października 1914 r. pułki te przewieziono 

pociągiem wzdłuż południowych stoków Karpat, przez Cieszyn 

i Koszyce na wschód do miejscowości na Węgrzech Huszt (dzi-

siaj ukr. Chust). 

 Przez trzy dni legioniści nie mieli co jeść, bo zapomniano ich 

zaprowiantować. Zadaniem pułków było wzmocnienie pospoli-

tego ruszenia w tym rejonie i wyparcie dwóch dywizji, kozaków 

kubańskich, które przez przełęcz Użocką 2 października 1914 r. 

wdarły się na terytorium północnych Węgier, zajęły Marmaros-

Sziget i plądrowały ten obszar. Rosyjski manewr miał przynieść 

głównie efekt psychologiczny, bowiem na tym terenie nie było 

regularnego wojska austriacko-węgierskiego. Zakwaterowano 

nas (III batalion kpt.K.Fabrycego – przyp.red.) w miejscowości 

Dolha- pisze bocheński pamiętnikarz Stawarz - w tartaku na Rusi 

Zakarpackiej. Przez kilka dni dreptaliśmy po górach szukając 

przysłowiowego “wiatru w polu”. Dopiero 7 października zna-

leźliśmy się w rejonie Kiralymeső w komitacie Marmarosz-Sziget 

i tam przez tydzień pułk toczył walki z dywizjami kozackimi, które 

w celu plądrowania i zastraszenia ludności rozproszono po całym 

komitacie (powiecie). Naszym celem militarnym było obsadzenie 

z powrotem kolei żelaznej i drogi kołowej do Galicji wiodącej 

przez Kőrozmeső. Teraz po wyparciu Rosjan należało zaskoczyć 

ich w Galicji i przejść przez Karpaty. Miejscowa ludność witała 

legionistów jako wybawców i w każdej wsi słychać było okrzyki 

na ich cześć: EljenLengyel. Po wyparciu Rosjan gen. Panzer-Bal-

tin austriacki dowódca grupy taktycznej, w której walczył 2 i 3 pp 

LP. postanowił zaskoczyć Rosjan w dolinie Bystrzycy. Aby tam 

dotrzeć należało przekroczyć Karpaty, które w tym miejscu były 

wyjątkowo nieprzystępne. 

Droga Legionów

 Leżąca po drugiej stronie Gorganów wieś Rafajłowa była 

bardzo ważnym punktem strategicznym, niejako “wrotami” na 

wschód w kierunku na Stanisławów. Rosjanie nie obawiali się 

żadnej akcji zbrojnej od strony niedostępnych Karpat w paśmie 

Gorganów. W miejscowości Königsfeld (Kiralymező) kończyły 

się ślady ludzkiej pracy i kultury – pisał jeden z pamiętnikarzy – 

a rozpoczynała się kraina stromych skalnych ścian, niebezpiecz-

nych urwisk, ciemnych jarów i rwących, pieniących się między 

skałami potoków, z których najgroźniejszym był Rafajłowiec. 

Były to tereny łowieckie księcia Fűrstenberga.

 Na austriackich mapach zaznaczony był wprawdzie niewielki 

przesmyk pantyrski (niem. Pantyrpass) prowadzący na Przełęcz 

Pantyrską, ale żadnej drogi tam nie było. W 1913 r. przedostał się 

tamtędy zimą, na nartach niewielki oddział żołnierzy, ale przerzu-

cenie na przełęcz 12-tysięcznej dywizji legionowej z kawalerią, 

artylerią, taborami, zapasami amunicji oraz samochodem gen. 

Trzaski-Durskiego wydawało się zupełnie niemożliwe. 

 Okazało się ponadto, że kartografowie źle wyliczyli i ozna-

czyli na mapie ten przesmyk. Nie prowadził on na Przełęcz Pan-

tyrską, bo takiej nie było, lecz na przełęcz Rogodze Wielkie (1130 

m.n.p.m.) oddalonej od szczytu Pantyr o około 4 km. Potwierdza 

to w swoich wspomnieniach gen. Bolesław Roja (wówczas ka-

pitan): Nasi generalsztabowcy wyznaczyli drogę na Panterpass, 

ale nasz inżynier Słuszkiewicz wybudował tę “drogę legionów” 

trochę na zachód od wskazanego przez hucułów “Panterpassu”. 

Prowadził ją ... przez przełęcz Rogodze [Wielkie]. Najbliżej wylo-

Odznaka Legionu Wschodniego
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tu tej przełęczy w miejsco-

wości Kőnigsfeld stacjono-

wały I i IV bataliony 3 pp 

pod komendą kapitana Jó-

zefa Hallera. 12 paździer-

nika 1914 r. te dwa batalio-

ny przeszły w tym miejscu 

Gorgany, wyparły Rosjan 

z Rafajłowej i uchwyciły 

przyczółek do uderzenia 

armii gen. Pflanzer-Balti-

na17.

 Przed legionistami 3 

pp stanęło niezwykle trud-

ne logistyczne i inżynieryj-

ne zadanie wybudowania 

z Doliny Węgierskiej przez 

ten niedostępny teren dro-

gi kołowej umożliwiają-

cej przejście legionistów, 

armii karpackiej i dalsze 

jej zaopatrywanie tą dro-

gą i wspierania siłami zbrojnymi. Dodatkowa trudność polegała 

na tym, aby Rosjanie w Dolinie Bystrzycy nie wiedzieli o budo-

wie drogi, dlatego należało wybudować ją szybko i w tajemni-

cy. Zachowano więc szczególne środki ostrożności. Mieszkańcy 

Kőnigsfeld nic nie wiedzieli o budowie, a grupa zwerbowanych 

robotników leśnych nie mogła w czasie prac opuszczać miejsca 

budowy drogi. Zadanie osłony przeprowadzanej koncentracji po-

wierzono dwóm batalionom kpt.Hallera.

 16 października 1914 r. legioniści rozpoczęli budowę 7 ki-

lometrowej drogi zaprojektowanej i wytyczonej przez inż. Jana 

Słuszkiewicza, tego, który przyprowadził do legionów z Boch-

ni Sokolą Drużynę Polową. Do pomocy przydzielono mu ppor. 

Grzywińskiego i Józefa Wimmera. Pod kierunkiem Słuszkiewi-

cza powstała samodzielna jednostka saperska, którą nazwano 

pododdziałem pionierów. Drogę wyłożono czterometrowymi 

drewnianymi balami, wybudowano 28 mostów i mostków nad 

przepaściami. Rozpiętość ich sięgała nawet do 50 metrów. Zużyto 

5000 m2 drewna. Trasa nazwana Drogą Legionów wiodła prawie 

cały czas pod górę do Holeszlaghaus (Na Pasece), dalej w kierun-

ku wschodnim na przełęcz Rogodze Wielkie, a potem z przełę-

czy droga biegła w dół serpentynami i stanowiła ważne przejście 

z Galicji na Ruś Zakarpacką. Budowę ukończono w rekordo-

wym czasie 

53 godzin 

czyli w cią-

gu niecałych 

trzech dni. 

W dniach 19-

22 paździer-

nika 1914 r. 

przeprawiły 

s ię  p rzez 

przełęcz dwa 

jego pułki, ar-

tyleria i kawaleria, sztab legionowy, a 28 października przeszedł 

ostatni oddział legionowy. Na przełęczy ustawiono duży drew-

niany krzyż legionistów, a pod nim tablicę z wierszem legionisty 

Adam Szani:

Młodzieży Polska, patrz na ten krzyż,

Legiony Polskie dźwignęły go wzwyż,

Przechodząc góry, lasy i wały,

Dla Ciebie: Polsko! I dla twej chwały.

Rafajłowa

 Rejon Rafajłowej został umocniony, przywrócono na nim 

funkcjonowanie cywilnych instytucji, kolei, poczty i telefonu. Był 

to pierwszy skrawek wolnej Polski, nazywany przez legionistów 

Rzeczypospolitą Rafajłowską. Droga legionów połączyła węgier-

skie miasto Kiralymező (niem. Kőnigsfeld) z maleńką huculską 

wioską Rafajłową. Porucznik Słuszkiewicz twórca Drogi Legio-

nów zaprojektował i nadzorował budowę drogi zRafajłowej do 

Tatarowa. Z czasem z samodzielnej jednostki saperskiej powstały 

dwie jednostki. Pierwszą kierował por. Jan Słuszkiewicz z Boch-

ni, a drugą Józef Wimmer z Niepołomic. Z Rafajłowej rozwijała 

się ofensywa Legionów poprzez Sołotwinę, Zieloną, Pasieczną, 

Nadwórną i Pniów na Stanisławów. 

 23 października legioniści opanowali Pasieczną, a 24 paź-

dziernika Pniów. Wśród huku armat, pękających szrapneli, 

grzmotu granatów szły niepowstrzymanie naprzód nasze oddzia-

ły i z marszu zdobyły Nadwórną – wspomina Sylwester Stawarz. 

Wkroczyliśmy tam entuzjastycznie witani przez ludność. Dosłow-

nie 5 minut przed wjazdem szefa sztabu Legionów kapitana Za-

górskiego uciekli kozacy z miasta. Zewsząd dobiegały meldunki 

i krzyki: są jeszcze w browarze, jeszcze siedzą w tartaku. Przez 

ulice przebiegały patrole legionowe goniąc za uciekającym woj-

Jan Słuszkiewicz z Bochni i Józef Wimmer 

z Niepołomic

Krzyż na Przełęczy Legionów
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skiem rosyjskim, które się naszego, tak szybkiego wejścia nie spo-

dziewało.

Bój o Nadwórną ujawnił brak wyszkolenia bojowego legio-

nistów. Marian Januszajtis relacjonował później, że kompanie, 

plutony i sekcje 12 kompanii mieszały się ze sobą, albo posuwały 

w rozmaitych, niezależnych kierunkach przy takim gwarze i krzy-

kach, że od tego samego nieprzyjaciel mógł umrzeć ze strachu.

Bitwa pod Mołotkowem

 Dalszy nacisk legionów doprowadził do ciężkiej i najwięk-

szej bitwy legionów w pierwszym roku wojny – bitwy pod Mo-

łotkowem. 29 października 1914 r. Uczestniczyła w niej cała II 

Brygada a więc 2 i 3 pułk piechoty LP w liczbie 7.300 żołnierzy, 

posiadająca 14 dział przeciwko 16.000 dywizji rosyjskiej z 48 

działami i 32 karabinami maszynowymi, których brygada legio-

nowa w ogóle nie posiadała. Bataliony legionowe zajmowały sta-

nowiska bojowe w nocy z 28 na 29 października. Gen. Attems, 

chociaż wiedział o zbliżaniu się silnej kolumny nieprzyjacielskiej 

udzielił legionistom bardzo skromnego wsparcia (dwa bataliony 

i bateria dział polowych). Bitwa, poprzedzona przygotowaniem 

artyleryjskim legionowej “operetkowej” artylerii, rozpoczęła się 

29 października 1914 r. o godzinie 9.00. Major Fabrycy wysłał 

z bocheńskiej kompanii rozpoznanie bojowe. Patrol ten z do-

wódcą Edmundem Japą z Niepołomic przepadł bez wieści. Może 

wpadł w zasadzkę i został wystrzelany, a może dostał się do nie-

woli. Nasza bocheńska kompania walczyła na lewym skrzydle – 

wspomina Stawarz – Ochranialiśmy skrzydła dziewiątki (9 kom-

panii), która w zażartym boju kilkakrotnie nacierając poniosła 

ciężkie straty 20 zabitych i rannych i chwilowo utraciła zdolność 

bojową. Przez cały dzień trwały ataki i kontrataki. Szalał ogień 

broni ręcznej a od Rosjan broni maszynowej i artylerii Leżeliśmy 

pod gradem kul na zalesionym wzgórzu. Z prawem strony znajdo-

wał się 3 pułk Hallera. Rosjanie otrzymywali wciąż nowe posiłki.

Teren walki zbliżony był do kształtu trójkąta. Był górzysty, 

poprzecinany wąwozami i trudny, ale te okoliczności sprzyjały 

legionistom. Nie funkcjonowała łączność i wszelkie rozkazy trze-

ba było przesyłać przez gońców, którzy musieli pokonywać duże 

odległości, nawet ok. 4 km. Istniejąca i powiększająca stale luka 

pomiędzy IV batalionem kpt. Roi i grupą mjr Hallera utrudniała 

terminowe dostarczanie rozkazów. Położenie lewego skrzydła 

z godziny na godzinę było coraz bardziej zagrożone, a kiedy sta-

ło się groźne, gdyż pojawiło się niebezpieczeństwo oskrzydlenia, 

o godzinie 15.00 wydany został rozkaz odwrotu w góry. Sylwe-

ster Stawarz wspomina, że pod wieczór ranny został w udo Józef 

Frączek z Bochni. Wyniosłem go – pisze Stawarz – z zagrożonego 

terenu i po opatrzeniu zostawiłem w najbliższej chałupie. Wóz sa-

nitarny nie nadjechał w porę i kolega dostał się do niewoli.

Bitwa była przegrana, ale pod osłoną nocy pułki legionowe 

mogły dokonać uporządkowanego odwrotu na Pasieczną. Kon-

centracja legionów nastąpiła w Zielonej, która ze względu na 

ukształtowanie terenu była kluczem do całej sytuacji strategicz-

nej. 

 Bitwa pod Mołotkowem była pierwszym poważnym egza-

minem zdolności bojowej legionów. Okazało się, że legiony były 

zdolne do całodziennego boju z podwójnie przewyższającym 

go wrogiem, sformowanym w regularną i nowocześnie uzbro-

joną armię. Straty Legionów były poważne: 300 zabitych, 800 

rannych. Straty Rosjan: 3000 zabitych i rannych. Straty ich były 

tak wielkie, że przez trzy dni nie byli zdolni do pościgu, ani do 

jakichkolwiek działań zaczepnych.Płk Zieliński po bitwie pisał 

do rodziny, że „legioniści trzymali się nieźle, byli tchórze i wa-

leczni. Najmniej odporni psychicznie umknęli z pola bitwy i wię-

cej do szeregów legionowych nie wrócili”. Po bitwie Józef Haller 

mianowany został podpułkownikiem, Bolesław Roja – majorem, 

Henryk Minkiewicz kapitanem, a ks. Józef Panaś, Bolesław Rut-

kowski i Józef Wimmer – podporuczni-

kami.

 Pierwsza bitwa Legionów wykazała 

katastrofalne braki w uzbrojeniu, zwłasz-

cza brak karabinów maszynowych. Ro-

sjanie mieli 48 armat i 32 karabiny ma-

szynowe. Legiony miały wprawdzie pięć 

baterii artyleryjskich, ale powszechnie 

nazywano je “bateriami samobójców”. 

Były to armatki górskie archaicznego 

typu, nazywane “pukawkami”, gdyż 

strzelały prochem dymnym, ułatwiają-

cym nieprzyjacielowi wykrycie pozycji 

artyleryjskiej. Nośność pocisków wyno-

siła zaledwie 4000 m. Nie miały nowo-

czesnych urządzeń celowniczych, a brak 

telefonów umożliwiał im strzelanie tylko z wysuniętych i otwar-

tych pozycji. Brak amortyzatorów sprężynowych powodował po 

każdym strzale wywracanie się armatki. Andrzej Strug pisał, że 

na ich widok chce się zarówno płakać i śmiać. Jakieś wózeczki na 

małych kółkach z takimi szafeczkami na przodkach. Armacięta – 

jak zabawki.

 Piosenkarz 3 pp Bogusław Szul-Skjőldrona (później podpuł-

kownik zginął w 1920 r.) ułożył do melodii starego kabaretowego 

przeboju “Danse du ventre” z teatrzyku Arnolda Szyfmana pio-

senkę o tej legionowej artylerii:

Jak ciele uwiązana starym powrozem

Skacze jak opętana z tyłu za wozem

Cóż to za kawał grata?

To jest nasza armata!

A z tyłu postępując kanonier składnie

Zbiera, gdy jakaś szprycha z koła wypadnie.

Cóż to za kawał grata?

To jest nasza armata.

Po tej smutnej analizie klęski nasuwa się pytanie. Czy legiony 

odniosły z niej jakieś korzyści? Odpowiedź wydaje się pozytyw-

na. Legiony pokazały Austriakom, że nie są pospolitym rusze-

niem, ale potrafią walczyć z nieprzyjacielem jak równy z rów-

nym. Ponadto utrzymały kluczową sytuację strategiczną w tym 

Artyleria legionowa

Józef Frączek ranny 

w bitwie pod

Mołotkowem
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rejonie i nadal wiązały Rosjan u wylotu przełęczy karpackich. Po 

bitwie nastąpiło chwilowe załamanie. Młody legionowy żołnierz 

wyobrażał sobie, że pójdzie od zwycięstwa do zwycięstwa. Nie 

był nastawiony psychicznie na porażkę.

 Niebawem oddziały legionowe wróciły na znany szlak bo-

jowy. Znajdowały się w ciągłym ruchu na obszarze trudnym do 

walki, gdzie łatwiej było walczyć w mniejszych grupach (bata-

lionach, a nawet kompaniach) co wymagało dużej rzutkości, ini-

cjatywy, samodzielności i zdecydowania zarówno od oficerów 

jak i prostych żołnierzy. Jeden z legionowych pamiętnikarzy 

wspominał, że tutaj musiał być żołnierz wprawiony, wyszko-

lony, bo rozkazy często nie dochodziły, albo docierały spóź-

nione, zaś na akcję wroga należało odpowiedzieć natychmiast. 

Wkrótce ponieśliśmy bolesną stratę – wspomina Sylwester 

Stawarz. 1 pluton pod dowództwem ppor. Karasia “Kordia-

na” wysłany na rozpoznanie do Pasiecznej wpadł w zasadzkę 

i został zniszczony. Uratowało się tylko kilku legionistów m.in. 

Marian Turkowski “Prawdzic”. Do szpitala odszedł też major 

Fabrycy, ponieważ w kieszeni wypalił mu pistolet i zranił go 

podobno w udo. 

Pod koniec listopada 1914 r. oddziały legionowe rozdzie-

lono na dwie grupy. Grupa taktyczna ppłk Hallera w sile 2,5 

batalionu i jednego plutonu kawalerii broniła umocnionych 

pozycji w rejonie Pasiecznej i Rafajłowej, zaś grupa taktyczna 

gen. Trzaski-Durskiego i płk Zielińskiego składająca się z 5 

batalionów piechoty, 2 szwadronów kawalerii i 2 batalionów 

artylerii forsownym marszem udała się z Rafajłowej przez 

Worochtę do oddalonej około 100 km. stolicy Huculszczyzny 

- Żabia nad Czeremoszem. 

Grupa taktyczna kpt. Hallera

Grupa taktyczna ppłk Hallera ryglując przełęcz Rogodze 

Wielkie skutecznie broniła umocnionych pozycji w rejonie 

Zielonej, Pasiecznej i Rafajłowej, sta-

nowiących ważną strategiczną pozycję. 

Chlubnie zapisała się w słynnej bitwie 

o Rafajłową. Po wyjeździe Hallera na 

krótki urlop Rosjanie postanowili wy-

korzystać okazję i zaatakować obsadzo-

ną przez legionistów Rafajłową siłami 

4000 żołnierzy. Sztabskapitan Zolotin 

(Zaljotin) z armii gen. Lawrentija za-

planował atak dwoma batalionami od 

frontu i dwoma półbatalionami z flanki 

od Dołżyńca i Sałatruka, aby odciąć le-

gionistom drogę odwrotu na przełęcz Ro-

godze Wielkie. Miały to być dwie bitwy: 

w Rafajłowej i pod Bertianką. W nocy 

z 23 na 24 grudnia 1914 r. o godz.0,45 

Rosjanie po cichu podeszli pod pierwszą 

linię okopów. Chcieli rozstrzygnąć bitwę 

tylko walką na bagnety. Dlatego nakazali 

żołnierzom pierwszego pododdziału wy-

jąć magazynki z karabinów. Dość szyb-

ko zajęli pierwszą i drugą linię okopów 

i budynek zarządu leśnego. Tymczasem sotnie kozackie, które 

miały uderzyć od flanki ugrzęzły w zaspach i nie dotarły na 

czas bitwy. 

 Rosjanie poczuli się zwycięzcami, nie kontynuowali na-

tarcia i to ich zgubiło. Legioniści pod dowództwem kpt. Min-

kiewicza, słynącego z niebywałej odwagi przegrupowali się 

koło cerkwi i uderzyli na Rosjan. W brawurowej walce na ba-

gnety odbili budynek “Zarządcówki” Na odgłos strzelaniny od 

Sałatruku nadciągnęły kolejne oddziały legionowe. Bolesław 

Roja objął dowództwo. Pozostawił jeden batalion w rezerwie 

koło cerkwi, a do szturmu poszły kompanie 16-ta, 13-ta pod 

dowództwem Węglowskiego, 11-ta dowodzona przez Uda-

łowskiego, a z prawego skrzydła 15 kompania pod dowódz-

twem porucznika Józefa Rutkowskiego z Bochni i porucznika 

Szuli-Skjőldrony. W krwawym ataku na bagnety wyparły one 

z okopów Rosjan, którzy w bezładnej ucieczce wycofali się 

pozostawiając 400 zabitych. W bitwie zginęło czterech lub 

pięciu legionistów wśród nich Błażej Kociołek z Tymowej 

student Szkoły Technicznej w Wiedniu,16. zostało rannych 

a 20 zaginęło18. 

 Grupa taktyczna Hallera, chociaż przemęczona ze stanem 

poniżej 50% walczyła następnie w centrum armii gen. Pflanzer

-Baltina i w ofensywie na Stanisławów, przy dużym mrozie to-

czyła pomyślne boje pod Maksymcem, Pasieczną, Sołotwiną, 

gdzie zginął Eugeniusz Prącik z Bochni odznaczony pośmiert-

nie za męstwo. Dalsze walki toczyły się pod Bohorodczanami 

i Niebyłowem. W walkach tych zginął Karol Barański z Jasie-

nia. W tym czasie odszedł do szpitala w Nagy-Varad Ignacy 

Bobek-Barski – komendant bocheńskiej drużyny bartoszowej.

Grupa taktyczna płk. Zielińskiego

 Tymczasem grupa taktyczna gen. Trzaski-Durskiego i płk 

Zielińskiego walczyła w centrum armii gen. Pflanzer-Baltina 

powstrzymującej ofensywę rosyjską na Huculszczyźnie. Ar-

mia ta liczyła 42 bataliony piechoty, 5 szwadrony ułanów i 4 

baterie artylerii. Siły te – jak ocenia S.Czerep – „ani jakością 

ani liczebnością nie odpowiadały nawet w przybliżeniu czeka-

jącym je zadaniom”. Pojawiła się groźba wtargnięcia Rosjan 

na tereny graniczne pomiędzy Austro-Węgrami a Rumunią. 

Po krótkim odpoczynku w Żabiem – uroczej stolicy Hucul-

szczyny grupa legionowa przerzucona została 8 grudnia 1914 

r. w rejon Őkomező. 10 grudnia toczyła boje pod Rokamező, 

14-15 grudnia pod Csuszką (Tjuską), Cseries - w której ciężko 

ranny został Feliks Jędrychowski z Bochni - i pod Kripstali. 

18 grudnia walczyła o górę Kliwę leżącą między Ökomező 

a Vizköz (Sojma), a następnie po ataku pod Ökomező utrzy-

mała linię frontu. Po zakończeniu tej kampanii oddziały le-

gionowe zostały dozbrojone w ckm-y systemu Schwazelose 

kaliber 8 mm. a 10 stycznia 1915 r. translokowane z przełęczy 

Őkomező w Alpy Rodniańskie. 

 W ciężkich warunkach pogodowych 2 pp przeszedł przez 

przełęcz Prislop-Papfalvę rozdzielającą Alpy Marmaroskie od 

Alp Rodniańskich. Drogę te opisał legionowy pamiętnikarz 

Bertold Merwin19: Idą w górę, aż do samej przełęczy. Im wy-

żej tym śnieg większy, gęstszy, natrętniejszy. Zadymka strasz-

na, chaos białych płatów kłębiących się wśród gęstej mgły 

– świata bożego nie widać. Wali w twarz warstwą stwardnia-

łego, zlodowaciałego śniegu i tak sunie oddział za oddziałem 

na Prislop forsować drogę ku Kirlibabie. Zbocze usiane było 

głazami i zwalonymi drzewami i pokryte grubą warstwą śnie-

gu.Pokrywa śnieżna na przełęczy Prislop sięgała do 2,5 m. 

a 19 stycznia o świcie temperatura dochodziła do -28 stopni 

Celsjusza.Januszajtis poprowadził atak na prawym skrzydle 

przez wzgórze 1276. Na pierwszej linii szedł III batalion 2 pp 

w którym znajdowała się 10. „bocheńska” kompania. O 12.00 

Edward Karaś

Marian Turkowski
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rozpoczęto atak. 

Po czterech godzi-

nach walk wzgó-

rze 1276 zostało 

zdobyte. Znajdu-

jąca się na lewym 

skrzydle na wzgó-

rzach 1365 i 1356 

grupa austro-wę-

gierska nie wsparła 

ataku i nie ruszyła 

się z tych wzgórz. Przez następne dni Rosjanie próbowali bez-

skutecznie odzyskać swoje utracone pozycje. 

W trzydniowej bitwie (18-22 stycznia 1915 r.) o Kirlibabę 

(rum. Carlibaba) leżącą w Dolinie Złotej Bystrzycy grupa płk 

Zielińskiego odniosła zwycięstwo. Zdobycie drogi od Prislopu 

do Kirlibaby, będącej kluczem sytuacyjnym, umożliwiło ko-

lejne zwycięstwa grupy taktycznej płk Zielińskiego: Fundul 

Moldavi (30/31 stycznia 1915 r.) Briazy ( 2 lutego), Kimpo-

lungu (6 lutego) Seletyna (8 lutego) Łopuszny, Berhometu 

(11 lutego), Stanestie (14 lutego) Śniatynia nad Prutem (18 

lutego), gdzie w nurtach Prutu utonął ciężko ranny Walenty 

Słowik z Bochni20, Niżniowa nad Dniestrem (24 lutego) i Tłu-

macza (5 marca). 

 W Bortnikach 9 marca 1915 r. oddziały legionowe dosta-

ły się pod huraganowy ostrzał artylerii rosyjskiej. Rozpoczęła 

się kontrofensywa rosyjska. Ogień artylerii przygwoździł nas 

do śniegu na cały dzień – pisze Sylwester Stawarz. Pułkow-

nik Zieliński nie bacząc na niebezpieczeństwo w największym 

ogniu przechadzał się wzdłuż linii i grożąc potężną dębową 

lagą upominał zagrzebanych w śniegu legionistów: leżeć spo-

kojnie, nie podnosić głowy!”. Szacunek dla groźnej lagi puł-

kownika sprawił, że nikt nie odważył się powstać, by nie obe-

rwać po grzbiecie i tak dotrwaliśmy do wieczora. Dłuższy czas 

skostniałe nogi odmawiały nam posłuszeństwa. 

Ten szlak bojowy był prawdziwą szkołą wytrwałości żoł-

nierzy legionowych, jakiej nigdy jeszcze w ciągu służby wo-

jennej nie przechodzili. Godzinami musieli leżeć bez przerw 

i zluzowania na pozycjach na śniegu, czy to w tyralierze, czy 

na górskich głazach, czy w lesie. Ze względu na bliskość wro-

ga nie mogli palić ognisk, aby się ogrzać lub ugotować ciepłą 

strawę. 

Odpoczynek w Kołomyi
Po sześciu miesiącach ustawicznych walk 11 marca 1915 r. 

obie grupy taktyczne dotarły na jednomiesięczny, zasłużony 

odpoczynek do Kołomyi, miejscowości, w której urodził się 

Tadeusz Jakubowski. Stan oddziałów legionowych zreduko-

wany został o połowę. Ranni i chorzy odtransportowani zostali 

do szpitali węgierskich. 

Tutaj liżemy swoje rany, odmrożenia i ogarniamy się z ro-

bactwa - pisze Antoni Patla z Bochni – Doszło uzupełnienie 

z kadry piotrkowskiej. Są także nieprzewidziana ubytki, ponie-

waż wielu oficerów i podoficerów odchodzi do formującego 

się w Rozprzy 4 pp Legionów. Odeszli najwspanialsi, a na 

ich miejsce przybyły prawie dzieciaki poniżej 18 lat. Do 4 pp 

odeszli bracia Muchowie Zygmunt, Stanisław i Jan, Stefan Ję-

drychowski, Jerzy Kopetschny, inż. Słuszkiewicz Kazimierz 

Hojarski, Kazimierz Siemieński. 

Do mojej kompanii – pisze Antoni Patla – przydzielono 

kilkunastu takich dzieciaków, a do mojego 2 plutonu dostało 

się nierosłe, blade “chuchro” budzące wiele wątpliwości, czy 

jest w stanie wytrzymać nieludzkie trudy żołnierki frontowej. 

Zameldowało się do “chuchro” regulaminowo u plutonowe-

go Kańskiego, ale i bardzo dziarsko, można powiedzieć za-

wadiacko. Był do Leopold Okulicki [z Bochni - przyp. red.]. 

I niebawem okazało się, że ten najmłodszy w naszej kompanii 

[miał 16 lat] niedługo wpisze się na listę najdzielniejszych21.

Stanisław Kobiela
CDN

Fotografi e ze zb. Muzem im. St. Fischera, Narodowego Archiwum 
w Krakowie O/Bochnia, Muzeum Historii Fotografi i w Krakowie, Stowarzy-

szenia Bochniaków i zbiorów prywatnych.
Przypisy
1 Leon Piskorz. Śladami przeszłości- wspomnienia w zbiorach SBiMZB
2 Sylwester Stawarz – Okruchy wspomnień. Rękopis w zbiorach Muzeum 

w Bochni im. St. Fischera, sygn.. MB-H,
3 Fuzja z Towarzystwem Strzeleckim w Bochni
4 Benedykt Wilkowicz. Powstanie i działalność Polskiej Organizacji Wojsko-

wej (POW) na Ziemi Bocheńskiej w latach 1917-1918 [w:] Studia histo-

ryczne, kwartalnik, s. 557-559) wyd. PAN-Oddział w Krakowie. Komisja 

Historyczna rok XXIX 1986, zesz. 4 (115) ö
5 Wykaz ten sporządził w 1933 r. ppłk saperów Jan Słuszkiewicz, zob.także: 

Ryszard Rybka. Bocheńska Polowa Drużyna Sokola, „Wiadomości Bo-

cheńskie” nr 1/2002 s. 23,
6 Ignacy Bobek-Barski. Garść wspomnień. Rękopis w zbiorach Muzeum 

w Bochni im. St. Fischera, sygn. MB-H-96, s.1
7 Jan Bach. Przegląd Drużyn Bartoszowych. „Drużyna Bartoszowa 1908-

1914”. Wyd. Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, Lwów 1939 s. 

248-268
8 Benedykt Wilkowicz, Powstanie i działalność Polskiej Organizacji Wojsko-

wej (POW) na Ziemi Bocheńskiej w latach 1917-1918 [w:] Studia histo-

ryczne, kwartalnik, s. 557-559) wyd. PAN-Oddział w Krakowie. Komisja 

Historyczna rok XXIX 1986, zesz. 4 (115), Teofil Wojciechowski s. 400
9 Wilkowicz op.cit
10 Wilkowicz op.cit s. 558, Władysław Kiernik. Sprawozdanie z okazji uro-

czystości odsłonięcia w Bochni Tarczy Legionów 9 kwietnia 1916 r. zob. 

Jolanta Wojciechowska. Praca PKN w Bochni (1914-1916), „Wiadomości 

Bocheńskie” nr 1/2002,
11 Rybka – op.cit.s.23
12 Barski–rps s.1
13 Stanisław Jankowski. Powrót Generała [w: Wiadomości Oddziału Londyn 

Koła AK. Londyn listopad 1996, s.30).
14 Stawarz, rps,
15 Antoni Maj. Przysięga legionistów w Bochni 1914 r. „Panteon Polski” 1928 

nr 46-47 s.9 i nast. Stanisław Czerep podając pełny tekst roty przysięgi 

(pomijającej sprawę walki o wolność) pisze, że sprawę tę zbagatelizował 

na posiedzeniu NKN 3 września 1914 r. jego prezes Juliusz Leo, w wyniku 

czego NKN przystał na narzucony przez Austriaków tekst roty przysięgi. 

Podczas składania przysięgi przez żołnierzy I i II batalionów 2 pułku je-

den z uczestników odmówił złożenia przysięgi, a incydent ten wywarł duże 

wrażenie, a gdy na zakończenie gen. Baczyński wzniósł okrzyk na cześć 

cesarza w obecności 5000 legionistów, okrzyk ten powtórzyło zaledwie 

kilka głosów, głównie oficerów austriackich, zob. Stanisław Czerep, II Bry-

gada Legionów Polskich, Bellona 1991s.31-32,
16płk Zygmunt Zieliński (1858-1925) syn powstańca 1863 r. Na emeryturę 

przeszedł w 1911 r. 6 sierpnia 1914 r. zgłosił się na ochotnika do Legionów 

Polskich. Prowadził mobilizację krakowskiego „Sokoła”. Zorganizował 

i dowodził 2 pułkiem piechoty Legionów Polskich. 
17W literaturze legionowej można spotkać informację, że dwa bataliony kpt. 

Hallera przeszły do Rafajłowej dopiero po wybudowaniu pierwszych frag-

mentów drogi w najbardziej trudnych miejscach, czyli 18 października 

1914 r. 
18S.Czerep– op.cit.
19Bertold Merwin, Legiony w Karpatach 1915,
20Informacje o poległych, pochodzących z Bochni znaleźć można w ak-

tach zgonu znajdujących się w Parafii pw. św. Mikołaja w Bochni.
21 Antoni Patla, Wspomnienia – w zbiorach SBiMZB

Marian Januszajtis i płk Zygmunt Zieliński
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II wojna światowa rozpoczęła się w Europie we wrześniu 

1939 roku atakiem hitlerowskich Niemiec na Polskę, która sta-

rała się stanąć na nogi po długim okresie zaborów. Młode pań-

stwo nie miało dość sił, by oprzeć się najeźdźcy. Tym bardziej 

że sojusznicy byli daleko, a od wschodu wkroczyła w granice 

Rosja. Okupanci podzielili się zdobyczą, rozdzielał ich Bug. 

Solidarność najeźdźców nie trwała długo. W 1941 roku Niem-

cy ruszyły na Rosję, dochodząc pod Moskwę, w 1943 roku to 

już Rosjanie rozpoczęli marsz na zachód ku Berlinowi. Znowu 

przez polskie ziemie przetaczał się front. 

W tych strasznych i krwawych latach Polacy ginęli słu-

żąc w wojsku i w partyzantce, jako żołnierze i jako cywile, 

w obozach niemieckich i rosyjskich. Gdy Armia Czerwo-

na wypierała znad Wisły Niemców i zmierzała ku Łabie, by 

wraz z zachodnimi aliantami budować jałtański ład w Euro-

pie, w polskich domach i rodzinach zaczynał się czas leczenia 

ran i liczenia strat. Rozproszeni po dalszym i bliższym świecie 

starali się odnaleźć, ale wielu nie powróciło z wojny już nigdy.

Najbardziej dramatyczne były te sytuacje, gdy przy życiu 

pozostały tylko osierocone dzieci. Niekiedy cudem uratowane. 

Takie sytuacje najczęściej miały miejsce na wschodnich tere-

nach Polski, najpierw przyłączonych do Związku Radzieckie-

go, a po przejściu Niemców często opanowanych przez miej-

scowych nacjonalistów. Szczególnie okrutni byli ukraińscy 

banderowcy, którzy mordowali całe polskie wsie, palili domy 

wraz z mieszkańcami. Zrozpaczeni rodzice robili, co mogli, by 

ratować przynajmniej dzieci.

Jednym z takich cudem uratowanych był na przykład 

znany po latach w Bochni taksówkarz Józef Winter. Razem 

z drugim jeszcze małym chłopcem ukryci zostali w małej piw-

niczce pod domem, który podpalony przez bandytów spłonął, 

grzebiąc rodziców. Dzieci przeżyły. Podobnych przypadków 

było wiele.

Jan Łysek (Warszawa)

Był taki dom, był taki ksiądz…
Ocalałe dzieci brał w opiekę, 

kto mógł. Tak było między inny-

mi z Wojtkiem Lipką, który oca-

lał dzięki ciotce zakonnicy. Po 

wojnie kierowała ona w Bochni 

bursą gimnazjalną. Z Wojtkiem 

chodziliśmy do jednej klasy. 

Zapamiętałem, że zawsze był 

cichy i smutny.

Po wojennej burzy sporo 

osieroconych na wschodnich terenach dzieci trafiało na ziemię 

bocheńską do bliższej bądź dalszej rodziny. Jednak wielu nie 

miało żadnych krewnych. Jak się nimi zaopiekować? Jak po-

móc im wydobyć się z rozpaczy? Jak je po prostu nakarmić, 

przyodziać, umieścić pod dachem, dać namiastkę rodziciel-

skiej opieki?

Gdy poszukiwano odpowiedniego miejsca, wybór padł 

między innymi na Proszówki nad Rabą, nieopodal Bochni. 

Znajdował się tam stary drewniany dworek, w którym już 

przed wojną mieszkały zakonnice. Zajmowały się wtedy na 

różne pożyteczne sposoby okolicznymi dziećmi. Skromne to 

było lokum, ale w ciężkich czasach dobre było i to.

Do tego dworku 4 czerwca 1945 roku trafiła skierowana 

przez Caritas siostra zakonna Adela Banach z trzydzieścior-

giem dzieci. Były to sieroty wojenne, często rodzeństwo, 

przesiedlone z kresów wschodnich, z miejscowości, których 

nazwy budzą straszne wspomnienia. Przełożoną tego spo-

niewieranego przez los stadka została siostra Hermana, która 

przyjechała z dziećmi z Krzemieńca Wołyńskiego.

Mieszkańców szybko przybywało. Dworek z trudem ich 

mieścił. Chłopcy sypiali nawet w piwnicy. Los czasem bywa 

jednak łaskawy, zwłaszcza gdy zainspiruje dobrych, pomysło-

wych ludzi.

W Krzyżanowicach nad Rabą, przysiółku Proszówek, obok 

kościoła parafialnego stał, i stoi do dziś, okazały jak na owe 

czasy, zbudowany na krótko przed wojną, budynek uniwersy-

tetu powszechnego. Historii jego powstania warto poświęcić 

kilka zdań.

W okresie międzywojennym we wsiach wyżej rozwiniętych 

zdobywały uznanie uniwersytety ludowe (powszechne), których 

idea dotarła do Polski z Danii. Jej twórcą był wybitny pedagog 

Nikolai Grundtvig. Istotą programu były kilkumiesięczne kursy 

stacjonarne dla młodzieży chłopskiej. Miały charakter ogólno-

oświatowy, co wobec niskiego poziomu wykształcenia na ów-

czesnej wsi w naszym kraju miało duże znaczenie.

W latach poprzedzających wojnę proboszczem w Krzyża-

nowicach był ksiądz Wojciech Biernat, człowiek energiczny 

i przedsiębiorczy. To z jego inicjatywy rozbudowano w 1938 

roku istniejący już dom parafialny z przeznaczeniem na uniwer-

sytet ludowy. Do wybuchu wojny odbyły się tam dwa kursy.

Kiedy we dworze w Proszówkach w żaden sposób nie 

dało się pomieścić wciąż przybywających sierot, kogoś olśni-

ło. Przecież w sąsiednich Krzyżanowicach koło kościoła stoi 

duży murowany dom! Obecnie nie wykorzystywany. A przed 

Zjazd wychowanków 23.08.1997. Od lewej: Krystyna Hara-

burda, Henryk Rosiek, Krystyna Puła, Zdzisław Haraburda, 

Karolina Siwek i Maria Maliszczak.

Ks. Józef Skwirut proboszcz 

w Krzyżanowicach
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wojną już tam mieszkali słuchacze kursów uniwersyte-

tu ludowego.

No i stało się. Dobrze się stało. Zaangażowała się 

Caritas, pomogli okoliczni mieszkańcy. Szybko przy-

stosowano obiekt do zamieszkania przez pięćdziesię-

cioro dzieci i kilkuosobową grupę zakonnic opiekunek. 

Postacią wręcz opatrznościową okazał się kipiący 

energią ksiądz Józef Skwirut, ówczesny miejscowy 

proboszcz. Należało przygotować dwie sypialnie, dla 

dziewcząt i dla chłopców, świetlicę do nauki, kuchnię, 

stołówkę w piwnicy. Opiekujące się dziećmi zakonni-

ce ulokowano na poddaszu. Pomieszczenia trzeba było 

jakoś oporządzić, wyposażyć w niezbędny sprzęt. We 

wszystkim doradzał i pomagał ksiądz Skwirut. Do po-

mocy mobilizował sąsiadów, z których każdy, jak to na 

wsi, coś z rzemiosła potrafił.

Proboszcza Skwiruta parafianie lubili i cenili nie tyl-

ko za sposób, w jaki wypełniał swoje kapłańskie obo-

wiązki. A czynił to w sposób godny, ale i przyjazny ludziom. 

Nie karcił z ambony za ludzkie ułomności. Perswadował, cier-

pliwie wyjaśniał. Jak życzliwy przyjaciel, a nie surowy i pew-

ny siebie sędzia. Kiedy obchodził po kolędzie swoich parafian, 

wręczane mu w jednym domu tradycyjne datki zostawiał w in-

nym, gdzie bieda piszczała.

Dzielił się z ludźmi wszystkim, co miał. Tak było i w sie-

rocińcu. On to swoim sposobem bycia, ciepłem i życzliwością 

wyprowadzał dzieci z choroby sierocej. Był naturalny, praw-

dziwie ojcowski, serdeczny. Budował w podopiecznych prze-

konanie, że mimo rodzinnych dramatów można i trzeba żyć, 

a życiem się cieszyć. Ceniły go za to wsparcie i szanowały 

zakonnice, opiekunki dzieci.

Praca księdza Skwiruta z dziećmi nie ograniczała się do 

terenu sierocińca. Grał z chłopcami w piłkę. Kupił dwa kajaki 

i uczył ich na Rabie posługiwać się tym sprzętem. Prowadził 

często wycieczki krajoznawcze. Uczył też dzieci pracy w polu, 

na chleb , jak kiedyś mawiano. Do parafii należał spory ka-

wałek ziemi, która uprawiano. Gdy nadchodziły żniwa czy sia-

nokosy, ksiądz szedł z kosą, a za nim młodzież. Podopiecznych 

cieszyło to zajęcie, czuli się potrzebni.

Oczywiście musiał być też czas na szkolną naukę. Zadania 

nauczycielek w miarę swoich sił pełniły opiekunki, walnie wspie-

rane przez ciało pedagogiczne z pobliskiej szkoły w Krzyżano-

wicach.

Ksiądz Skwirut bywał u dzieci, kiedy tylko mógł, dbając też 

o wpojenie im zasad dekalogu wpisanego w katechizm, którego 

je uczył. Pilnie śledził codzienne życie tej zróżnicowanej groma-

dy. I nieustannie z tymi dziećmi rozmawiał. Rozmawiał, a rzadko 

pouczał. W tym względzie znakomicie uzupełniał poczynania 

sióstr wychowawczyń, które przecież miały na głowie podstawo-

we kwestie utrzymania wielkiego domu z liczną czeredą dzieci 

będących w burzliwym okresie dorastania.

Trzeba było tę gromadę przyodziać, nakarmić, dopilnować, 

by czuli się i żyli jak jedna wielka rodzina. I to się udawało… Do 

dziś niegdysiejsi wychowankowie czują się jak bracia i siostry.

„Kochane mateczki” – tak zwracały się dzieci do swoich 

opiekunek, sióstr zakonnych. Tak mówią do dziś, kiedy je wspo-

minają. Jedna z nich, studwuletnia siostra Amelia Sząsor, do dziś 

mieszka w Krakowie.

Podrastające dzieci, wymagające dalszego kształcenia, przy-

gotowania do zawodu, wyruszały w świat. Często z wielkim ża-

lem rozstawały się ze swoim domem w Krzyżanowicach. Płakali 

wychowankowie, płakały siostry mateczki. 

Młodzi ludzie zostali jednak dobrze przygotowani do samo-

dzielnego marszu w życie pod względem psychicznym i umy-

słowym. Byli odporni na przeciwności losu. Pokończyli szkoły, 

znaczna część – studia. Założyli własne szczęśliwe rodziny. Mają 

komu opowiadać o swoim nie zawsze szczęśliwym dzieciństwie.

Dom dziecka Caritas w Krzyżanowicach działał do 1963 

roku. Obecnie jego wychowankowie co pewien czas spotykają 

się w Krzyżanowicach, zwoływani przez jednego z nich, uro-

czego i pełnego słońca, Zdzisława Haraburdę. Nawet naturalne 

rodziny nie zawsze zbierają się w tak serdecznej atmosferze.

Kto mimo przeciwności losu przygotował ich do życia 

i zaszczepił w nich optymizm? Przede wszystkim ksiądz Józef 

Skwirut. W dowód wdzięczności wychowankowie domu dziec-

ka spowodowali, że na dziedzińcu przed kościołem w Krzyża-

nowicach, gdzie był proboszczem, stanął poświęcony jego pa-

mięci obelisk.

To, co opisałem wyżej, znam nie tylko z relacji wychowan-

ków. I ja w tym domu bywałem w tamtych latach z innymi 

członkami amatorskiego zespołu artystycznego koła Związku 

Młodzieży Wiejskiej „Wici” w Proszówkach.

W budynku, który dał schronienie wojennym sierotom, 

znajduje się sala widowiskowa ze sceną. Jak na wieś, w tamtych 

czasach, było to wielkie coś. Tam odbywaliśmy próby teatralne, 

uczyliśmy się tańców ludowych. Kto nas uczył wymawiać ob-

cojęzyczne nazwiska? Kto nam przygrywał do tańców? Któżby 

inny, jak nie ksiądz Józef Skwirut na swoim akordeonie, który 

nam brzmiał jak orkiestra. Dźwięki te słyszę i dziś w wyobraź-

ni, kiedy odwiedzam pobliski cmentarz, aby zapalić świeczki 

swoim przodkom i oczywiście wyjątkowemu duchownemu – 

księdzu Józefowi Skwirutowi.

Nachodzi też mnie refleksja. A gdyby tak w tym krzepko 

trzymającym się budynku, nawiązując do roli, jaką spełniał przed 

laty, uruchomić i dziś jakąś działalność o charakterze kultural-

nym?

Jan Łysek

Red. Jan Łysek jest członkiem honorowym Stowarzyszenia 

Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Przez wiele kaden-

cji pełnił ważne funkcje w Oddziale Warszawskim Stowarzy-

szenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

W tym budynku, w Krzyżanowicach mieścił się 

w latach 1945-1963  sierociniec
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Wstęp 

 Nie trzeba być ornitologiem by stwierdzić, że jesienią 

w pogodne ranki zachowania ptaków niektórych gatunków 

podobne są do zachowań w czasie wiosny: ptaki śpiewa-

ją ,bronią swego terytorium poszukują miejsca na gniaz-

do, łączą się w pary, próbują kopulować, budują gniazdo. 

Poszczególne rodzaje aktywności występują w różnym 

stopniu i nasileniu u różnych gatunków. Obserwujemy je 

zarówno u ptaków wędrownych jak i osiadłych. W miarę 

skracania się dnia ptaki wędrowne odlatują, a ptaki osiadłe 

do końca października a nawet początku listopada kontynu-

ują zaloty jesienne zależnie od temperatury i nasłonecznie-

nia. Nasze wystąpienie ograniczymy do analizy zachowań 

występujących u wróblowców

 Uwarunkowania hormonalne zalotów jesiennych.

 Po okresie rozrodu wiele gatunków ptaków przecho-

dzi pierzenie całkowite. W tym czasie poziom hormonów 

płciowych jest bardzo niski, często poniżej wykrywalności. 

Przepierzone ptaki wczesną jesienią zaczynają interesować 

się terenami lęgowymi. Zaloty jesienne z reguły przypomi-

nają zaloty wiosenne, ale są mniej intensywne, to znaczy 

ptaki mniej intensywnie śpiewają (śpiew służy funkcjom 

związanym z rozrodem), bronią terytorium, tworzą pary, 

mogą podejmować próby kopulacji, mogą budować gniaz-

da lub tylko ich zaczątki. Zachowania takie wywołane są 

produkcją testosteronu, a koszty jego produkcji są bardzo 

wysokie, prowadzi do zmniejszenia odporności immunolo-

gicznej, większej szansy zranienia, większego narażenia na 

stanie się ofiarą drapieżnika, większego narażenia na no-

wotwory, hypertrofię mięśni Ze względu na wysokie koszty 

produkcji tego hormonu, czas jego wytwarzania winien być 

ograniczony do minimum . U gatunków o zachowaniach 

w czasie jesieni podobnych do zachowań w czasie zalotów 

wiosennych, w odróżnieniu do zalotów wiosennych, stwier-

dzano niskie poziomy testosteronu i zagadnienie to od wie-

lu lat intrygowało ornitologów. 

Postawiono kilka hipotez tłumaczących występowanie 

jesienią, przy niskim, często niewykrywalnym poziomie te-

stosteronu, zachowań takich jak; agresja, tworzenie się par 

i bronienie terytorium. Najbardziej prawdopodobna mówi, 

że mózg może syntetyzować de novo płciowe sterydy 

z cholesterolu. Samce paskówki śpiewnej eksperymentalnie 

kastrowano, a mimo to dalej śpiewały i broniły terytorium 

co wskazuje, że testosteron może być produkowany poza 

gruczołami płciowymi.

 Koszty zalotów jesiennych

 Śpiew samców ma za zadanie zwabienie samicy oraz 

sygnał, że tu jest jego bronione terytorium. Śpiew jest naj-

mniej kosztownym sposobem obrony terytorium, zużywa 

mniej energii niż walka i nie prowadzi do ewentualnego ka-

lectwa .Wykonano eksperyment; odłowiono samce sikory 

bogatki i zastąpiono je głośnikami emitującymi śpiew sam-

Jan Pinowski i Barbara Pinowska (Warszawa)

Seks jesienny ptaków i jego konsekwencje

ców tego gatunku. Tereny, na których były głośniki zosta-

ły zajęte o wiele później niż kontrolne terytoria, z których 

również odłowiono samce omawianego gatunku, ale nie 

zastąpiono ich głośnikami. W innym eksperymencie jedne 

głośniki emitowały śpiew sikory bogatki stosunkowo prosty 

a inne śpiew o bogatszym repertuarze. Głośniki emitujące 

śpiew o bogatszym repertuarze o wiele dłużej odstraszały 

intruzów przed zajęciem terytorium. Doświadczenia te do-

wodzą, że nie tylko sam śpiew, ale także bogactwo reper-

tuaru ma znaczenie dla skuteczności odstraszenia konku-

rentów. 

 Śpiew informuje samicę o kondycji samca. Długość 

śpiewu samca, jego repertuar może wskazać samicy na ja-

kość jego terytorium, zdolności do zdobywania pokarmu 

oraz zdolności do uczenia się. Dla samicy ważne mogą być 

frazy śpiewu samca wymagające dużo energii lub umiejęt-

ności. Śpiew strzyżyka karolińskiego wymaga 2.74 razy 

większych nakładów energii niż metabolizm podstawo-

wy(metabolizm bez kosztów termoregulacji, trawienia i ru-

chu) a szpaka 2,20 niż metabolizm spoczynkowy , podobnie 

u zeberki i kanarka . Nic zatem dziwnego, że ptaki śpiewają 

kiedy jest ciepło i w pierwsze chłody w listopadzie wyga-

szają zaloty jesienne.

 Rożne zachowania związane z obroną terytorium, sam-

cowi zięby zajmowały około sześć godzin dziennie i wy-

magały w tym czasie nakładów równych 2,6 metabolizmu 

podstawowego a obrona terytorium poprzez bezpośredni 

atak na intruza wymagała od 1,6 do 12 wartości tego typu 

metabolizmu, zależnie od sposobu atakowania intruza; 

przemieszczanie się po ziemi czy atak w locie..

 Koszt budowy gniazda, zależnie od jego komplikacji, 

umieszczenia i wielkości zawiera się w granicach 1,6 do 

4,9 metabolizmu podstawowego. Przykładem wielkości 

nakładów na budowę gniazda jesiennego wróbla polnego 

czyli mazurka zbudowanego w pustej skrzynce jest gniaz-

do, które zawierało wyściółkę złożoną z 1220 piór o ma-

sie 14,7 g. w masie 42.0 g gniazda i inne tego typu odpo-

wiednio 990 piór (o masie14,2g) w 41 g, 570 piór ( 5,3 

g) w 25 g, oraz gniazda jesienne zbudowane na gnieździe 

z okresu lęgowego zawierające 680 piór (24,9 g) w 151 

Mazurek
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g, i odpowiednio 650 piór 19,1 g w 188g . Gniazdo sro-

ki żółtodziobej zawierało 1573 kawałków gałązek. Skoro 

przy tak dużych nakładach energii zaloty jesienne ptaków 

nie zostały wyeliminowane w procesie ewolucji muszą 

być faworyzowane przez dobór naturalny z wielu powo-

dów a mechanizmy mogą być różne u różnych gatunków.

 Zaloty jesienne na przykładzie wróbla mazurka.

 Mechanizmy działania doboru naturalnego faworyzujące 

zaloty jesienne ptaków badany był zaledwie u kilku gatun-

ków. Jakie mechanizmy mogą faworyzować zaloty jesienne 

u ptaków osiadłych, dla których problemem jest przeżycie 

zimy? Rozważania na ten temat opierać się będą głównie 

na podstawie zachowań wróbla mazurka. Mazurki po okre-

sie lęgowym, żerują w stadach na polach poszukując nasion 

chwastów i nocują poza terenem kolonii lęgowej. Każde 

stado koczuje po określonym areale. Po przepierzeniu się 

wracają do kolonii lęgowych najpierw ptaki stare i młode 

z pierwszych lęgów później młodsze z lęgów późniejszych 

i nocują w pobliżu skrzynek w koronach drzew. W dnie 

słoneczne odbywają mazurki zaloty od rana do południa, 

ale w dnie o gorszej pogodzie lecą już wcześniej na pola 

żerować. Rano w koloniach lęgowych przebywają mazurki 

broniące swoich gniazd oraz przybywają coraz liczniejsze 

samce poszukujące skrzynek i samice poszukujące samca 

z „mieszkaniem”. W miarę zwiększania się liczby przepie-

rzonych ptaków w koloniach lęgowych jest coraz więcej 

mazurków. Do połowy października już 99 % zakończyło 

pierzenie. Samiec wybiera skrzynkę a samica wybiera part-

nera z miejscem na zbudowanie gniazda. To, czy i jak szyb-

ko samiec będzie wybrany przez samicę, zależy od jakości 

środowiska, w którym położona jest kolonia, a następnie od 

położenia gniazda (np. skrzynki lęgowej) samice preferują 

samce mające gniazda umieszczone na ścianie lasu w po-

równaniu z mającymi gniazdo umieszczone 20 m głębiej 

w lesie. Termin utworzenia pary zależy od wieku ptaków 

stare i młode z wczesnych lęgów tworzą parę wcześniej niż 

z późnych lęgów . W czasie zalotów samiec próbuje ko-

pulować, ale samica zwykle usuwa się. Po około dwóch ty-

godniach od utworzenia pary zaczynają budować gniazdo. 

Całkowicie zbudowane gniazdo składa się z trzech warstw, 

podstawy złożonej z traw, wyściółki zbudowanej głównie 

z delikatnych piór i daszka zbudowanego z bardziej sztyw-

nych źdźbeł traw Zaawansowanie konstrukcji gniazda zale-

ży od terminu utworzenia pary i wieku ptaków. Ptaki młode 

tworzące parę np. w połowie października nie będą miały 

czasu na zbudowanie gniazda do końca zalotów jesiennych 

przed nadejściem chłodów i dlatego gniazda jesienne często 

składają się tylko z podstawy a rzadko mają dobrze rozbudo-

wane trzy warstwy.

 Kolonie (zgrupowania skrzynek) położone w środowi-

skach optymalnych zajmowane są przez ptaki stare i młode 

z wczesnych lęgów. Kolonie położone głębiej w lesie zajmo-

wane są przez młode ptaki, które mogą w ogóle nie budują 

gniazd jesiennych, ale nocują w koronach drzew w pobliżu 

zajętych przez nie miejsc na gniazdo. Z nastaniem chłodów, 

w pierwszej dekadzie listopada kończą się zaloty jesienne 

i ptaki żerują cały dzień w stadzie na polach przylatując do 

kolonii tylko przed wieczorem na nocleg. Para, która zbu-

dowała gniazdo jesienią nocuje w nim w okresie zimowym 

od listopada do marca. W dnie stosunkowo ciepłe może no-

cować na zewnątrz, w jego pobliżu. Najczęściej nocuje para 

lub pojedynczy ptak . W noce szczególnie mroźne gromadzi 

się na nocleg w jednej skrzynce więcej mazurków . Mazurki 

wybierają na nocleg gniazda według ich właściwości izo-

lacyjnych chroniących nocującego ptaka przed utratą ener-

gii. W badanej kolonii najczęściej nocowały w skrzynkach 

z gniazdem jesiennym zbudowanym na gnieździe z okresu 

lęgowego, rzadziej w gnieździe jesiennym zbudowanym 

w pustej skrzynce, następnie w gnieździe z okresu lęgowe-

go bez gniazda jesiennego i najrzadziej w pustej skrzynce.. 

Skrzynka z pełnym gniazdem jesiennym zbudowanym na 

gnieździe z okresu lęgowego chroni 36 % energii nocują-

cego ptaka, pusta 18 %.Gniazdo jesienne jest wynikiem 

zalotów jesiennych. Przeżycie mroźnej nocy zimowej przy 

niedostatku pokarmu wymaga od małego ptaka wykorzy-

stania wszelkich możliwych sposobów ochrony przed utratą 

energii i jednym z nich jest nocleg w gnieździe jesiennym. 

Dobór naturalny może faworyzować ptaki budujące najbar-

dziej zaawansowane gniazda jesienne, a eliminować ptaki po 

późnym przepierzeniu z późnych lęgów nie mających czasu 

przed zimą na budowanie gniazda jesiennego). Z pierwszych 

lęgów przeżywa zimę 14 % mazurków a z drugich i trzecich 

lęgów tylko 5 % .

 Mazurki, które odbywały w danej koloni zaloty jesienne 

i nocowały w niej, odbywają na jej terenie lęgi zatem wybór 

przez mazurki miejsca zalotów jesiennych decyduje o wybo-

rze miejsca ich pierwszego rozmnażania się na wiosnę. 

 Powyższe badania pozwalają stwierdzić, że zaloty jesien-

ne w procesie ewolucji zostały zachowane, ponieważ ptaki 

połączone w pary jesienią i posiadające terytorium jesien-

ne na wiosnę rozpoczynają wcześniej lęgi, co warunkuje im 

większe zniesienia , większą przeżywalność piskląt ,więcej 

lęgów w danym sezonie lęgowym,a więc większy sukces lę-

gowy. Gniazda zbudowane jesienią przez ptaki osiadłe zimą 

stają się miejscem noclegu i są przyczyną mniejszej śmier-

telności zimowej właścicieli gniazd, także zaloty jesienne 

są pierwszą próbą wyboru miejsca lęgowego w optymalnym 

środowisku. Zaloty ptaków w okresie jesieni, ich znaczenie 

dla fitness osobnika i mechanizmy doboru naturalnego fawo-

ryzujące ich utrzymanie są mało poznane i wymagają dal-

szych badań.

 Bibliografię wykorzystaną do powyższego artykułu znaj-

dzie czytelnik w: J. Wiązek, M.Polak, M. Kucharczyk, G. 

Grzywaczewski, J. Jerzyk (red.). Ptaki – Środowisko – Za-

grożenia – Ochrona. Wybrane zagadnienia ekologii ptaków. 

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, Lublin, 2009, 43 – 

60 str., gdyż jest to streszczenie tegoż artykułu.

Jan Pinowski i Barbara Pinowska

Dr  Barbara Pinowska  i prof. Jan Pinowski są emeryta-

mi nie istniejącego już Instytutu Ekologii PAN, od  1961 

do chwili obecnej zajmują się ekologia wróbli  w szcze-

gólności wróbla polnego czyli mazurka.  J. Pinowski w la-

tach 1947 – 1952 mieszkał w Bochni, gdzie zdał maturę w 

Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego,  W tych latach 

badał ptaki Puszczy Niepołomickiej, w czasie studiów w 

latach 1949- 1952 już na zlecenie prof. Władysława Szafe-

ra za pieniądze PAU i PAN.  Ptakami zajmował się od lat 

najmłodszych.
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BOCHNIANA
Monografia “Kościelne dzieje Bochni (1772-1985)”
 Nakładem Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja 

w Bochni ukazał się z końcem maja br. tom 2 pracy dr. hab. 

Teofila Wojciechowskiego pt. Kościelne dzieje Bochni (1772-

1985). Od wydania tomu pierwszego pt. Kościelne dzieje 

Bochni w czasach staropolskich (2003) minęło ponad 10 lat. 

Dwutomowe opracowanie liczące łącznie 1100 stron, w peł-

ni zasługuje na miano monografii dziejów parafii bocheńskiej 

i miasta. Powstało bowiem dzieło wartościowe, klarowne, 

interesujące, oparte na wielu trudno dostępnych a niezwykle 

ważnych źródłach nie tylko kościelnych. Stanowi ono mocną 

podstawę do dalszych naukowych poszukiwań. Zaopatrzone 

w liczne przypisy, bibliografię, indeks osobo-

wy i słownik terminów kościelnych i architek-

tonicznych ułatwia czytelnikowi i przyszłym 

badaczom pełne rozeznanie i dotarcie do wielu 

ważnych informacji.

 Już na początku pracy Autor odpowiada 

na ewentualne pytania czytelników, dlaczego 

końcową cezurę stanowi rok 1985, a nie prze-

łomowy moment w polityce wyznaniowej PRL, 

czyli rok 1989. Otóż Autor trafnie uznał, że naj-

większe oddziaływanie na stan religijno-moral-

ny parafii wywiera proboszcz. W jesieni 1984 

r., po 25 latach kierowania parafią, zmarł jeden 

z najwybitniejszych duszpasterzy w Bochni ks. 

inf. Stanisław Wójtowicz, którego działalność 

kształtowała postawę kościoła bocheńskiego 

w latach komunistycznych rządów w Polsce. 

 Książka rozpoczyna się od przedstawienia zmiany struktur 

kościelnych, z chwilą przyłączenia do Austrii części diecezji 

krakowskiej, w której znajdowała się Bochnia. Interesujący 

jest opis kościoła, dzwonnicy, placu przykościelnego, kaplic, 

wyposażenia wnętrz i uposażenia kościoła w ujęciu historycz-

nym. Autor podkreśla zasługi kolejnych proboszczów i arty-

stów, których dzieła zdobią bocheńską świątynię. 

 Monografia jest kluczem i przewodnikiem do szczegóło-

wego poznania artystycznych walorów i symboliki kościelne-

go wyposażenia. Dowiadujemy się także o stanie pobożno-

ści mieszkańców na przestrzeni wieków i kształtowaniu się 

wspólnoty religijnej, w tym czasie, a szczególnie w trudnych 

dla Kościoła czasach etatyzmu, wojen światowych, okupacji 

hitlerowskiej i latach komuny. 

 Jest to obiektywna, rzeczowa i odważna rozprawa na te 

tematy poświadczona kościelnymi i świeckimi świadectwami. 

Jest w niej wiele nazwisk. Współczesny czytelnik może odna-

leźć swoich bliższych i dalszych przodków, czy to z racji czy-

nionych na kościół fundacji, czy przynależności do religijnych 

bractw i stowarzyszeń. W ujęciu chronologicznym poznajemy 

sylwetki proboszczów, wikariuszy i katechetów w tych latach 

i możemy poznać szeroką panoramę form katechizacji tudzież 

rozwijanie się kultów religijnych na tej wielkiej przestrzeni 

dziejowej.

 Z ogromnej liczby proboszczów, wikariuszy i katechetów 

wyłaniają się postacie wybitne, doskonali gospodarze, orga-

nizatorzy życia religijnego, ale także tacy, którzy talentów 

gospodarczych i organizacyjnych nie posiadali, ale mieli inne 

zdolności. 

 Takim proboszczem był niewątpliwie ks. Pius Rieger 

(1815-1830). Korzystając z możliwości, jakie dawał dekret 

cesarza Franciszka I z 1816 r. o tworzeniu gimnazjów, założył 

pierwsze w Bochni niższe gimnazjum w 1817 r. Angażując 

się w to ważne dla Bochni przedsięwzięcie zaniedbał budynek 

kościoła, który miał czarne ściany, posadzka była pełna dziur 

i cała zaniedbana. Ponadto nie znając języka polskiego, po-

wstrzymywał się od kazań, tego ważnego czynnika pracy dusz-

pasterskiej. A jednak w pamięci następnych pokoleń pozostał 

on jako ten, który dał początek rozwojowi oświaty w Bochni 

i potrafił osiągać znakomite efekty wychowawcze, o czym 

świadczą choćby wspomnienia Benedykta Gregorowicza i Ni-

kodema Bętkowskiego1. 

 Zdolności dobrego gospodarza parafii nie posiadał także 

proboszcz-taternik Wojciech Grzegorzek (1715-

1890), przyjaciel legendarnego ks. Stolarczyka 

z Zakopanego. Dokonał pierwszego wejścia na 

najwyższy szczyt Tatr Gierlach. Był delegatem 

Towarzystwa Tatrzańskiego (1876). Remonto-

wał parafialne budynki folwarczne w Bochni, 

zamiast zająć się bardziej kościołem, ale roz-

winął w mieście życie kulturalne, założył zna-

komity chór “Lutnia”, a wcześniej utworzył 

w Nowym Sączu muzeum przyrodnicze. Nale-

żał do wiedeńskiego Stowarzyszenia zoologicz-

no-historycznego, do którego przekazał kolekcję 

6000 opisanych fachowo much. Wydał drukiem 

Spis roślin w różnych  okolicach  Galicyi zebra-

nych. Był członkiem Berlińskiego Towarzystwa 

Entomologów i chyba  jedynym na świecie pro-

boszczem, którego nazwisko zapisało się trwale 

w systematyce botanicznej i entomologicznej.  Jego nazwisko 

nosi odkryta przez niego roślina (Saxifraga grzegorzeki) i pe-

wien gatunek much (Agromyza grzegorzeki).

 Nie wszystkie pociągnięcia gospodarcze proboszczów 

podobały się kurii diecezjalnej. Swoiste upodobania miał pro-

boszcz ks. dr Władysław Kuc, który kazał oświetlać kościół 

girlandami kolorowych światełek i żarówek i kupować sporo 

tandety i pstrokacizny, rażącej oczy i rozpraszającej modlitew-

ne skupienie. Tę “artystyczno-estetyczną” twórczość przerwał 

dopiero biskup Jan Stepa w 1949 r., zakazując używania ta-

kich dekoracji zarówno wokół ołtarza głównego jak i wokół 

kościoła. 

 W monografii możemy przeczytać o księżach donosicie-

lach i tych, którzy donosili na księży, a także o pięknych posta-

wach patriotycznych wielu bocheńskich duchownych. Jednym 

z takich donosicieli był ks. Antoni Lewkowicz, brzeźnicki 

wikariusz, który w 1845 r. doniósł na swojego przełożonego, 

proboszcza brzeźnickiego ks. Karola Eksnarowskiego, pisząc, 

że szkaluje zwierzchność państwową, nazywa najjaśniejszego 

monarchę kpem… a proboszcza bocheńskiego ks. Gluzińskiego 

[austriackim] faktorem. Istotnie proboszcz bocheński Gluziń-

ski (1841-1873) uformowany był w posłuszeństwie cesarzowi 

– pisze Autor - ale w czasie rabacji chłopskiej 1846 r. dawał 

schronienie mordowanej szlachcie, ukrywał ściganego przez 

Austriaków, po bitwie pod Gdowem, ks. Ignacego Długoszew-

skiego z Podgórza, członka Towarzystwa Demokratycznego 

i powstańca. 
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 Trudno uwierzyć, aby wykształcony ksiądz nie zdawał 

sobie sprawy z roli Austrii w wywołaniu rabacji. A jednak, 

mając przecież w pamięci wydarzenia sprzed dwóch lat, 

w 1848 r. ze zgrozą pisze jego kronikarz w kronice para-

fialnej, iż wybuchła okropna rewolucja we Francji a potem 

w Wiedniu, gdzie powstańcy chcieli pochwycić pierwszego mi-

nistra Metternicha, potem ci wichrzyciele pokoju przymusili 

do ucieczki Najjaśniejszego Pana Ferdynanda I …dopiero za 

wezwaniem wojsk rosyjskich (100 000 ludzi w każdej z trzech 

armii) zupełny pokój przywrócili i do uległości prawemu mo-

narsze swemu przywiedli. To przecież znany Polakom carski 

sługus Paskiewicz w morzu krwi i bezprzykładnego okrucień-

stwa utopił powstanie węgierskie. Z drugiej strony proboszcz 

Gluziński gorliwie wcielał w życie patriotyczne inicjatywy 

biskupa Wojtarowicza, zakładając stowarzyszenia abstynenc-

kie. W starszym wieku pod wpływem biskupa ordynariusza 

ks. Michała Króla – zdaniem Autora – “nabrał więcej odwagi 

w patriotyzmie”. Mamy więc przykład skrajnego austriackiego 

serwilizmu i jednocześnie akty odwagi, które mogły szybko 

zakończyć karierę tego proboszcza.

 Trudno się chyba dziwić, że w środowisku stańczyków, 

nienawidzących powstańców z 1863 r. nie miał łatwego ży-

cia doktor medycyny Franciszek Hoszard radny miejski, któ-

ry w 1862 r., zażądał prowadzenia korespondencji urzędowej 

w języku polski, założył Bocheńską Powiatową Ławę Po-

wstańczą, człowiek uczciwy i szlachetny. Po wyjściu z wię-

zienia był opluwany, a nawet nazywany bezwyznaniowcem, 

niemal masonem, na podstawie - leżących do dziś w archiwum 

kurialnym - anonimów “jakiegoś profesora”. Okoliczność, że 

miał katolicki pogrzeb, wyjaśnia chyba całą sprawę.

 Nieznany donosiciel powiadomił biskupa Łobosa, że księ-

garz i drukarz bocheński Władysław Pisz handluje książkami 

sceptyka Renana (chodziło zapewne o Żywot Jezusa) pisany-

mi w języku niemieckim. Trudną rozmowę na temat cenzury 

biskupiej prowadził na polecenie biskupa proboszcz Grzego-

rzek. Otrzymał wówczas odpowiedź, że każdy księgarz musi 

dbać o klientów i dostarczać książki jakie chcą, w przeciwnym 

razie musiałby zamknąć oficynę.

 Innym donosicielem – pisze Autor – okazał się starosta 

bocheński Władysław Kerekiarto, który w 1905 r. powiadomił 

konsystorz, że proboszcz Franciszek Lipiński (1890-1911) na-

bożeństwo z okazji imienin cesarza kazał wbrew zwyczajowi 

odprawić bez należytej asysty przez katechetę gimnazjalnego 

ks. Nalepę i nawet nie odśpiewano ,,Te Deum”, a sam celowo 

wyjechał z miasta i nawet wikarych nie było w kościele. Na 

wezwanie konsystorza ks. Lipiński odpowiedział, że nabożeń-

stwa z okazji imienin cesarza były niemal całkowicie bojkoto-

wane przez parafian, a uczestniczyli w nich wyłącznie urzęd-

nicy starostwa i samorządu miejskiego. Ta niezwykle ciekawa 

informacja rzuca światło na atmosferę panującą w Bochni na 

początku XX wieku i stosunek do austriackiego zaborcy. Tak-

że ks. Lipiński inspirował wmurowanie w południowej nawie 

kościoła parafialnego tablicy pamiątkowej ,,Sokoła” ku czci 

gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, chociaż wiedział – co słusz-

nie podkreśla Autor - że twórca Legionów we Włoszech był 

protestantem i antyklerykałem. 

 Z czasów ks. Lipińskiego warto odnotować pewien zna-

mienny szczegół. W 1911 r. rozstrzygnięty został konkurs 

na wykonanie polichromii kościoła św. Mikołaja. Wygrał go 

bochnianin Karol Frycz, znakomity polski malarz okresu Mło-

dej Polski, scenograf, kostiumolog, reżyser i profesor ASP 

w Krakowie oraz współtwórca “Zielonego Balonika”. Jego 

projekt podpisany hasłem “Barok” został uznany za najlepszy 

przez komisję, w której zasiadali m.in.: Axentowicz, Fałat, 

Wyczółkowski i proboszcz F. Lipiński. Komisja przyjęła, że 

najbardziej nadaje się on do wnętrza bocheńskiej świątyni. Pi-

saliśmy o tym na łamach WB nr 4/2010.

 Projekt ten odrzucił gniewnie biskup tarnowski Leon 

Wałęga, mimo błagań proboszcza Lipińskiego i lekceważąc 

opinię komisji powierzył wykonanie polichromii bataliście 

Winterowskiemu ze Lwowa. O przyczyny tej decyzji pytał 

Frycza profesor Fischer. Okazało się, że biskupowi Wałędze 

nie podobał się “Zielony Balonik”, w którym biskup dostrze-

gał pewnie znamiona frywolności, a może czegoś gorszego? 

Dr Wojciechowski wskazuje natomiast źródła kościelne, z któ-

rych wynika, że do prac nie przystąpiono z powodu wycofania 

się Frycza “z bliżej nieznanych przyczyn”. Okazuje się więc, 

że źródła kościelne niektóre sprawy wolą przemilczeć. 

 Autor w sposób bardzo uczciwy i obiektywny pokazuje 

różne postawy osób decydujących w sprawach kościelnych. 

Pokazuje wybory pomiędzy służeniem wartościom etycznym, 

moralnym i patriotycznym, a różnymi interesami doraźny-

mi, utylitarnymi i materialnymi. I takie wybory dostrzegamy 

w Polsce do dnia dzisiejszego.

 Przedstawia Autor sylwetkę wielkiego społecznika pro-

boszcza ks. Antoniego Wilczkiewicza (1911-1928), wiernie 

służącego Kościołowi. Zanim został proboszczem w Bochni, 

atakował z ambony ks. Stojałowskiego i Jakuba Bojko, ale nie 

personalnie, tylko zwalczając ich idee. W Bochni, w oparciu 

o Sodalicję Mariańską Męską starał się kształtować poglądy 

religijne, kulturalne i polityczne w parafii, budując centrum 

pozakościelnego życia katolickiego. Kładł nacisk na misje 

parafialne. Wtedy też powstał w Bochni Katolicki Związek 

Polek.

 Jego następca, ks. dr Władysław Kuc pozostał w pamię-

ci parafian jako ten, który wskrzesił kult maryjny w Boch-

ni i doprowadził w 1934 r. do koronacji koronami papie-

skimi słynącego łaskami obrazu MB Bocheńskiej, Ró-

żańcowej. Po tym jednak sukcesie pochłonęła go sprawa 

budowy domu parafialnego, osłabła działalność Akcji 

Katolickiej, pojawiły się konflikty z ks. Ludwikiem Ko-

walskim, zaangażowanym w budowę kościoła szkolnego, 

z ks. Lesiakiem, ks. Wójtowiczem i nawet ks. Antonim 

Czaplińskim. Pojawiły się ze strony kurii biskupiej nawet 

zarzuty dotyczące sfery materialnej. Czytelników odsyła-

my do monografii, str.267-270. 

 Wspaniałymi duszpasterzami byli natomiast jego na-

stępcy: ks. Michał Blecharczyk (1953-1958) i ks. Stani-

sław Wójtowicz, których Autor nazywa mężami opatrz-

nościowymi na ówczesne czasy. Lata duszpasterzowania 

ks. Blecharczyka przypadły na trudny okres najostrzejszej 

walki komunistycznego reżymu z Kościołem, uwięzienia 

Prymasa Wyszyńskiego, upaństwowienia Caritasu, wyrzu-

cenia religii ze szkół. Ks. Blecharczyk nadrobił zaległości 

duszpasterskie, a ks. biskup Pękala w powizytacyjnych 

notatkach wskazał zaangażowanie, zapał, zmysł organiza-

torski i roztropność proboszcza. Bezpieka zaliczyła go do 

grona najbliższych współpracowników znienawidzonego 

biskupa Stepy. Szukano na niego haków – pisze Autor –

ale daremnie. 



WB nr 2 (101)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE28 LATO 2014

 Ks. dr. Stanisław Wójtowicz (1959-1984) zapisał piękną 

kartę w czasie okupacji hitlerowskiej. Nauczał religii w taj-

nych kompletach, a prowadząc bocheńską Caritas, chodził 

do getta, gdzie chrzcił Żydów i wręczał im dokumenty, po-

zwalające bezpiecznie mieszkać poza gettem. Młodych ludzi 

ratował przed wywózką na roboty, dostarczając im stosowne 

dokumenty, a nawet udało mu się w kilku przypadkach uwol-

nić z więzienia partyzantów Armii Krajowej. Ukrywał także 

działaczy NSZZ “Solidarność” w stanie wojennym. Mimo 

wielu trudności wykonał ogromną pracę duszpasterską. Ra-

tował bocheńską świątynię i jej statyczność zagrożoną woda-

mi podskórnymi i dużym nawodnieniem tego całego obszaru 

oraz podziemnymi wyrobiskami kopalni soli, przeprowadził 

następnie remont kapitalny kościoła. Dał się poznać jako zna-

komity gospodarz. To on, z ks. Janem Nowakowskim, do-

prowadził do wybudowania nowego kościoła pw. św. Pawła 

Apostoła. Łączyła go szczególna serdeczna więź z wiernymi. 

Duży rozdział poświęcił Autor wikarym oraz katechetom i war-

to poznać te sylwetki bocheńskich księży.

 Monografia, ze zrozumiałych względów, nie pokazuje pięk-

nych postaw wielu duchownych, głównie absolwentów bocheń-

skiego gimnazjum - w walce o niepodległość Polski i w wielu 

innych dziedzinach, ale daje pełne podstawy do takich badań. 

Dla przykładu warto wskazać na zaangażowanie ks. Andrzeja 

Bilińskiego w tworzenie Komitetu Obywatelskiego do Wojny 

z Rosją w Bochni w 1914 r., udział w legionach i Ochotniczej 

Legii Kobiet porucznika-zakonnicy Leopoldyny Olgi Stawec-

kiej, sylwetki kapelana wojskowego ks. Ziółkowskiego, zamor-

dowanego w Katyniu, ks. Tadeusza Kurowskiego, więzione-

go i torturowanego w związku z procesem Kurii Krakowskiej 

w 1948 r., ks. Jana Marszałka - kapelana ZWZ w Krościenku , 

więźnia Dachau, skazanego na śmierć głodową, księży naukow-

ców, m.in. historyków Kościoła i biblistów (ks. Feliks Gondek, 

ks. Julian Piskorz, ks. Stanisław Łach, ks. Jan Łach, ks. Jan Ne-

pomucen Fijałek, ks. Teofil Długosz), księży znanych z działal-

ności oświatowej (ks. Towarnicki z Cerekwi, ks. Piotr Kutyba - 

red. nacz. “Posłańca Serca Jezusowego”, ks. Zając - red. “Straży 

Honorowej SJ”, księży taterników (ks. Wojciech Grzegorzek, 

ks. Walenty Gadowski) i księży działających w strukturach na-

szego Stowarzyszenia (ks. dr Teofil Długosz - aktywny działacz 

naszego przedwojennego Oddziału we Lwowie, wspomniany 

już ks. Tadeusz Kurowski z Oddziału Krakowskiego, ks. Aloj-

zy Skibniewski, który przechował przedwojenną dokumentację 

naszego Stowarzyszenia w czasach stalinowskich, ks. Jan Łach, 

mający zasługi w ożywieniu działalności Oddziału Warszaw-

skiego). 

 Szkoda, że nie ma informacji o bocheńskim Chórze Koro-

nacyjnym, kierowanym przez organistę Stanisława Katlewicza, 

Jana Kuca i p. Tadeusza Hargesheimera. Nie ma także archiwal-

nych fotografii. 

 Nie umniejsza to jednak wartości monografii, którą każdy 

mieszkaniec Bochni powinien mieć w swoim księgozbiorze.

Stanisław Kobiela

1 Pamiętnik Benedykta Gregorowicza ukazał się w zbio-

rze Bogusława Łopuszańskiego “Pamiętniki urzędników ga-

licyjskich”. Wyd. Literackie 1978, a wspomnienia Nikodema 

Bętkowskiego – Gawęda o dwóch pedagogach w gimnazjum 

bocheńskim 1815-1830 w zbiorze “Galicyjskiej wspomnienia 

szkolne”. Wyd. Literackie. Kraków 1955 r.

W Domu Bochniaków odbyła się promocja książki Miriam 

Romm pt. “Strusie pióra”, w której autorka przedstawia historię 

swojej rodziny, w tym jej bocheńskich wątków tej historii.

Miriam Romm urodziła się w 1944 roku na Słowacji. Jest 

żydowską pisarką, językoznawcą, historykiem literatury i kultury, 

absolwentką wyższych uczelni w Hajfie i  Tel Awiwie. Wiele lat 

pracowała na Uniwersytecie Ben Guriona w Beer Szewie. Jej ro-

dzice poznali się w Bochni, w getcie utworzonym w 1941 przez 

Niemców. Przed jego likwidacją podjęli próbę ucieczki, podczas 

której ojciec został schwytany. Miało to miejsce prawdopodobnie 

na terenie Słowacji lub Węgier. Ślad po nim na zawsze zaginął.

Miriam Romm przez całe swoje dorosłe życie szukała śladów 

po ojcu, jednakże bezskutecznie. Jedynie w wyobraźni literackiej 

znalazła ukojenie swojego bólu. Bardzo zaangażowała się w upa-

miętnienie ofiar holocaustu oraz w inicjowanie rożnych projektów 

upamiętniających tragiczny los polskich Żydów. Była m.in. jedną 

z inicjatorek postawienia w Bochni obelisku poświęconego ofia-

rom tutejszego getta. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Pol-

ska-Izrael, prowadzi badania historyczne, zajmuje się genealogią, 

antropologią, historią literatury i przenikaniem kultur. Znana jest z 

Stanisław Bukowiec

Promocja “Strusich piór” 
w Domu Bochniaków

książek wydawanych po hebrajsku (m.in. 

“Notzat Yaen”, 2007). Powieść “Strusie pióra”, wydana w 2009 

roku po angielsku, przyniosła jej światowy rozgłos.  

–  Najczęściej padającymi słowami w postholokaustowej ter-

minologii są: “nie wrócił”, “tam”, “stamtąd”, “został”, “złapali 

go”, “zabrali”. Określenia te są adekwatne również do historii 

życia mojego ojca – opowiada autorka. Jest on  jedną z milionów 

osób, które po II wojnie światowej “zostały tam”, “nie wróciły”, 

i od tego czasu ich los pozostaje tajemnicą. Miejsce i okoliczno-

ści śmierci mojego ojca, a w gruncie rzeczy samo pytanie, czy 

rzeczywiście zginął, pozostają bez odpowiedzi.  Jego historia – 

nigdy dotychczas nieopowiedziana –  została ukryta przede mną 

przez najbliższych mi ludzi, w ich mniemaniu dla mojego dobra. 

Wyłączenie ojca z mojego życia nie było jedynie pustą, milczącą 

i pozbawioną znaczenia nieobecnością. Jego brak, brak informa-

cji o nim stał się brakiem tożsamości –  elementem namacalnym 

i istotnym, który musiałam jakoś wyprostować, aby  móc podążać 

swoją ścieżką.

Polska wersja książki ukazała się dzięki zaangażowaniu sa-

morządu gminy Bochnia – wójta Jerzego Lysego i wicewójta 
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Stanisława Bukowca. Tłumaczenia podjął się Michał Sobelman, 

a promocyjne spotkania odbyły także w Muzeum Niepodległo-

ści w Warszawie, kierowanym przez dyr. Tadeusza Skoczka oraz 

w Krakowie – w ramach Tygodnia Kultury Żydowskiej.

Promocję w Domu Bochniaków poprowadziła Iwona Zawidz-

ka, starszy kustosz Muzeum im. St. Fischera, zajmująca się historią 

bocheńskich Żydów. Miriam Romm towarzyszył jej mąż Giora oraz 

przewodnicząca Stowarzyszenia Żydów Bocheńskich w Izraelu – prof. 

Rachel Kollender, światowej sławy muzykolog.

Rozpoczynając spotkanie prezes Stowarzyszenia Bochniaków 

i Miłośników Ziemi Bocheńskiej – Stanisław Kobiela podkreślił do-

brą współpracę tej organizacji ze środowiskiem bocheńskich Żydów 

w Izraelu.

Wójt Jerzy Lysy zaznaczył, że jako samorządowiec wspiera 

wszystkie działania które – wbrew stereotypom wygłaszanym w USA 

i Europie Zachodniej – ukazują Polaków i Żydów jako ofiary tego sa-

mego systemu totalitarnego, stosowanego przez hitlerowskie Niemcy 

w czasie II wojny światowej

Iwona Zawidzka podczas wprowadzenia do prezentacji “Strusich 

piór”  zauważyła z kolei: – Gdy widzę półkę pod hasłem “judaika” 

dzielę znajdujące się na niej książki na dwie kategorie. Książki w któ-

rych jest coś o Bochni i książki, w których o Bochni nie ma nic. Bardzo 

się cieszę, że do tej części w której jest coś o Bochni, przybyła książka 

Pani Miriam Romm. Książka ta jest według mnie niezwykła z jednego 

powodu. Jest ona wielopłaszczyznowa. Ukazuje Bochnię za czasów 

okupacji w okresie kiedy działy się tutaj rzeczy straszne – dodała.

Licznie zgromadzeni słuchacze otrzymali od wójta Jerzego Lyse-

go egzemplarze książki, można było także zdobyć autograf autorki. Po 

spotkaniu, Goście z Izraela oraz delegacje Stowarzyszenia i Gminy 

złożyły kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Getta, znajdującym się na skwe-

rze przy ulicy Niecałej.

Stanisław Bukowiec

Przywrócenie pamięci o swoich najbliższych utraconych w za-

gładzie wydaje się nie być głównym zamiarem autorki książki 

“Strusie pióra”. Ona sama, ocalona z matką, przyjeżdża po latach 

z Palestyny do Europy kierowana wewnętrznym imperatywem wy-

nikającym z siły biologicznego związku między dzieckiem a ro-

dzicami - chce, musi, dla siebie, dla własnego ja dowiedzieć się 

o swoim pochodzeniu i losie ojca zaginionego w zagładzie. Matka 

w tym nie pomaga. Jak wielu, którzy przeżyli, odgrodziła się na-

rzuconą sobie niepamięcią od tragedii, która zabrała jej męża, ro-

dziców, krewnych, szczęśliwy dom. Niemal wszyscy nie żyją, lecz 

nim zginęli w masowych egzekucjach, w komorach gazowych, od 

ludzi wykorzystujących sytuację skazanych na śmierć – mieli swo-

je życie. Tego życia Miriam jest ciekawa, jest to jej potrzebne. Pust-

kę spowodowaną brakiem ojca i dalszej rodziny, jak każdy czło-

wiek dotknięty we wczesnym dzieciństwie sieroctwem, pragnie 

wypełnić chociażby wiedzą o nich samych, poznać swój rodowód. 

Odkryta wiedza dowartościowuje. Słowo tożsamość wypełnia się 

konkretami: tak, mam w sobie geny mojego wspaniałego dziadka 

– Żyda z krakowskiego Kazimierza, mój syn jest podobny do mo-

jego ojca, o czym świadczy ocalona fotografia, a cechy charakteru 

siostry ojca - energia i upór powtórzyły się we mnie… Dzisiaj 6-ro 

jej wnuków pozostają w prostej, nieprzerwanej niewiedzą, linii ro-

dzinnej z ludźmi, z których jest dumna. 

Książka Miriam Romm to opowieść o holokauście bez jego 

opisu. Dotyka głębi tej tragedii autentyzmem psychologicznym na 

przykładzie matki, która na zawsze zraniona dramatem własnym 

i swoich najbliższych boi się przyjechać do Polski. Pasjonująca fa-

buła przedstawia prawie detektywistyczne poszukiwania, odkryte 

fragmenty logicznie poukładane dają odpowiedź na wiele pytań. 

Pokuszę się też o słowo odyseja; autorka dociera do osób, które 

w czasie prześladowań miały kontakt z jej rodzicami, jedzie do 

Waszyngtonu do Sydney, trafia do muzeów, archiwów, urzędów, 

w czytuje się w literaturę tematu w tym książki: Zelinkowskiego 

“Getto w Bochni” i 6 tomów Maksa Selingera “Jesteśmy tak dale-

ko”. Lecz Kraków najważniejszy - wędruje po nim w poszukiwa-

niu dzieciństwa i młodości ojca. Miasto niezwykłe, pełne symboli 

i duchów przeszłości natchnęło Miriam - intrygującym czytelnika 

pomysłem narracyjnym. 

Spotyka się z rodzinami polskimi i słowackimi - jest 

w miejscach pobytu rodziców i siostry matki w czasach prze-

Kilka słów o książce Miriam Romm 

śladowań, a więc i w Bochni. Przez 3  lata istniało tu getto. 

W domu przy ulicy Trudna 47 mieszkał jej ojciec - w getcie funk-

cjonariusz policji żydowskiej. Nie ocenia tego sugerując raczej 

jakieś zasługi! W bocheńskim getcie poznali się jej rodzice (au-

torka umieściła kilka fotografii), na “ polskich papierach” ucie-

kają w XI 1943. Na pograniczu słowacko-węgierskim ojciec, 

aby ocalić żonę daje się aresztować policji węgierskiej. Od tego 

czasu jego losy nie są znane. Chodziły słuchy, że uciekł z trans-

portu do Auschwitz, złapany w partyzantce mógł zginąć w Pa-

lace w Zakopanem. Ta niejasność daje córce nadzieję, że prze-

żył i jest kolejnym bodźcem do poszukiwań po latach. Dlatego 

Miriam Romm przyjeżdża do Bochni. Pozostaje w kontakcie 

z bocheńskim archiwum. 

Jej książka w doskonałym przekładzie Michała Sobelmana, tłu-

macza z Ambasady Państwa Izrael w Warszawie, została wydana 

w 2014 roku dzięki wsparciu gminy Bochnia i dyrektora Muzeum 

Niepodległości w Warszawie, bochnianina. Promocja książki odby-

ła się 29 czerwca br. w Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośników 

Ziemi Bocheńskiej z udziałem autorki, jej męża oraz Rachel Kol-

lender prezesa Związku Żydów Bocheńskich w Izraelu. 

Ewelina Mroczek
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Moi dziadkowie, Naftali i Teofila Schwimmer przybyli 

do Bochni prawdopodobnie pod koniec lat dwudziestych 

ubiegłego wieku. Dołączyli do innych członków rodziny, 

którzy już tam mieszkali. Mieszkali przy ulicy Kowalskiej 

17 i tam pozostali aż do marca 1944 roku.

Rodzina prowadziła wytwórnię octu, zaopatrując całą 

okolicę. Firma była czynna także przez pewien okres nie-

mieckiej okupacji. W tych latach, z uwagi na swoje kontak-

ty z klientami zarówno żydowskimi jak i aryjskimi, rodzina 

nawiązała zaszczytne przyjacielskie stosunki z ludnością 

z sąsiedztwa. Taka sytuacja utrzymywała się aż do wkro-

czenia tam Niemców.

Mój dziadek Naftali zmarł w 1933 roku i został pocho-

wany na cmentarzu w Bochni. Wdowa po nim, Teofila, zo-

stała dyrektorem firmy, usiłując radzić sobie z kryzysem 

ekonomicznym. Nie miała pieniędzy, więc zamówiła bar-

dzo prosty nagrobek, który został umieszczony na mogile. 

Minęło dalszych trzynaście lat kiedy zastąpiono go czar-

nym, granitowym nagrobkiem z nazwiskami zamordowa-

nych członków rodziny.

Moi dziadkowie mieli troje dzieci: Leiba (mojego 

wuja), Emilię (moją ciotkę) i Ernestynę (moją matkę). 

Leib, urodzony w 1912 roku, był doktorantem na wydzia-

le teologicznym. Otrzymał stopień magistra na Uniwer-

sytecie Jagiellońskim w 1936 roku i aż do września 1939 

studiował na Uniwersytecie Warszawskim. Pobierał także 

nauki w lubelskiej Jesziwie. Jego siostra Emilia (urodzo-

na w 1913 roku) była studentką trzeciego roku matematyki 

na Uniwersytecie Jagiellońskim i była także utalentowaną 

pianistką. Najmłodsza córka, Ernestyna (urodzona w roku 

1923), w chwili wybuchu wojny była uczennicą.

Kiedy w 1942 roku uszczelniono getto, dom mojej babci 

i jej trojga dorosłych dzieci znajdował się w obrębie get-

ta, niedaleko od placu apelowego i Judenratu. Leib i Emi-

lia zostali zabici w getcie. Teofila i Ernestyna pozostały 

w swoim domu, udzielając u siebie gościny kilku rodzinom 

przesiedlonym z innych dzielnic miasta. Pracowały w fa-

bryce, a kiedy ta została zamknięta przez Niemców, otrzy-

mały pracę w jednym w warsztatów założonych przez Salo 

Grajowera. Musieli szyć ubiory i produkować dzianiny dla 

Wermachtu.

W czasie końcowej likwidacji getta w marcu 1944 roku 

Teofila i Ernestyna ukryły się, lecz zostały znalezione i wy-

słane do Płaszowa, potem do Pionek i w końcu, w sierpniu 

1944 roku, przybyły do obozu w Oświęcimiu – Brzezin-

ce. Były tam więzione aż do wyzwolenia 27 stycznia 1945 

roku. Miesiąc później wróciły do Bochni. Zaprzyjaźniona 

z nimi pani Sabina Hollender-Weinfeld, która podczas woj-

ny miała dokumenty aryjskie, była jedyną osobą, od której 

otrzymały pomoc. Udzieliła im noclegu w swoim małym 

mieszkanku, zaś sama spała na podłodze. Odżywiła je i za-

opatrzyła w niezbędne odzienie, umożliwiając im w ten 

Rachel Kollender (Haifa-Izrael)

Moja rodzina w Bochni

sposób stopniowe odzyskanie sił witalnych. Moja babka 

nigdy nie zapomniała tej szlachetnej gościnności.

W tym okresie moja babka została mianowana sekre-

tarzem bocheńskiej gminy żydowskiej,  liczącej tylko kil-

kadziesiąt osób, które przeżyły. Odzyskiwała dokumenty, 

pomagała znaleźć krewnych i była bardzo wiarygodnym 

źródłem informacji. W 1947 wyjechały do Krakowa, gdzie 

moja matka ukończyła szkołę średnią i pobierała także na-

uki w zakresie innych dyscyplin. Kraków był także pierw-

szym stałym miejscem zamieszkania dla mojego ojca, który 

sam powrócił z Syberii i Uzbekistanu. Tych dwoje młodych 

rozbitków spotkało się i wzięli ślub w roku 1950. Zaraz po 

ślubie młoda para i moja babka wyemigrowali do Izraela.

Moja matka zmarła w 1984 roku, a babka w roku 1995 

(w wieku 106 lat). Przez wszystkie te lata obie darzyły 

Bochnię szczególnym sentymentem i opowiadały o histo-

rii rodziny z nostalgią i smutkiem. Były aktywnymi człon-

kiniami Izraelskiego Stowarzyszenia Żydów Bocheńskich 

Ernestyna (Schwimmer) i Abraham Wietschner – moi rodzice, 

1949 rok

Naftali i Teofila Schwimmer
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Konstanty Ildefons Gałczyński 

napisał w jednej z pieśni Chciał-

bym i mój ślad na drogach ocalić 

od zapomnienia. Słowa te oddają 

w pełni sens uroczystości, która 

odbyła się 14 października 2013 

r. w popularnym w Bochni „Me-

chaniku” czyli Zespole Szkół nr 1 

im. Stanisława Staszica. W dniu 

tym w holu szkoły odsłonięto ta-

blicę upamiętniającą dyrektora Józefa Czerwca projekto-

dawcę i budowniczego kompleksu szkolnego przy ulicy 

Windakiewicza 23. Inicjatorem i organizatorem tej uroczy-

stości był uczeń Józefa Czerwca i późniejszy dyrektor Szko-

ły Tadeusz Pietras. W przygotowania uroczystości włączył 

się bardzo aktywnie dyrektor Edmund Misiaszek oraz po-

wstały z tej okazji komitet organizacyjny we składzie: Bar-

bara Waśkowicz, Aleksander Kiedik i Mieczysław Paluch.

 Jaka była droga Józefa Czerwca do Szkoły Zawodowej 

w Bochni? Urodził się w 1905 r. w Bełzie w powiecie sokal-

skim w województwie lwowskim. W 1925 r. ukończył Semi-

narium Nauczycielskie i pracował najpierw jako nauczyciel 

Anna Fischer

„Mechanik” pamięta o dyr. Józefie Czerwcu

w Zboiskach, kształcąc się równocześnie na Wyższym Kursie 

Nauczycielskim. W 1928 r. rozpoczął studia z Związkowym 

Instytucie Pedagogicznym w Warszawie, obejmując równo-

cześnie stanowisko kierownika szkoły w Siebieczowie (pow. 

Sokal). Okupację spędził w Bełzie, gdzie angażował się w taj-

ne nauczanie. W 1944 r. przybył do Bochni, podjął tu pracę 

Sabina Hollender-Weinfeld i jej siostrzenica (lub bratanica) Teofila i Leib Schwimmer przed wojną

i utrzymywały bliskie stosunki z niektórymi ziomkami - 

Bochniakami. Szkoda, że nie dożyły aby zobaczyć jak serdecznie 

i ciepło byliśmy witani i goszczeni podczas naszych odwiedzin 

w Bochni, szczególnie w Domu Bochniaków. Mam nadzieję, że 

nasza współpraca w podejmowaniu próby odzyskania i zachowa-

nia pamięci tych, którzy zginęli, a także w zakresie konserwacji 

cmentarza i pomnika dadzą im ulgę i radość w ich błogosławio-

nym miejscu w niebie.

Rachel Kollender

tłumaczyła z angielskiego Anna Londo
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w PSS „Społem”, od września 1945 r. był nauczycielem Szko-

ły Podstawowej w Legnicy, a od 1947 r. w Średniej Szkole Za-

wodowej. We wrześniu 1951 r. skierowano go do Bochni jako 

nauczyciela w Zasadniczej Szkole Metalowej, a w marcu 1953 

r. został jej dyrektorem. Szkoła ta później zmieniła nazwę na 

ZasadniczA Szkoła Zawodowa.

W tym czasie był radnym Miejskiej Rady Narodowej 

w Bochni, przewodniczącym Komisji Oświaty i Kultury. Za tę 

działalność otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi. W 1958 r. podjął 

starania o budowę ZSZ, a jej obecny budynek oddano do użyt-

ku 1 lutego 1969 r. Szkoła przeniosła się z ulicy Krakowskiej 

z budynku ZS nr 3 na ulicę Windakiewicza. Od września 1972 

r. dyrektor przeszedł na emeryturę lecz dalej aktywnie praco-

wał w sekcji emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego 

Oddział Bochnia. Z jego inicjatywy został zorganizowany, 

działający do dzisiaj chór „Jesienne Słowiki”. Józef Czerwiec 

zmarł 5 kwietnia 1990 r. i został pochowany na cmentarzu 

przy ul. Orackiej.

 Oficjalna część uroczystości odbywała się w sali gimna-

stycznej, gdzie wygłoszono przemówienia, a później w czę-

ści artystycznej wystąpiła młodzież szkolna. Wśród gości 

znaleźli się Jacek Pająk starosta bocheński, Tomasz Całka 

wicestarosta, Ryszard Rozenbajgier przewodniczący Komisji 

Oświaty, Kazimierz Ścisło przewodniczący Rady Miejskiej, 

ks. dziekan Jan Nowakowski proboszcz parafii św. Paw-

ła Apostoła, Irena Czesak przewodnicząca Rady Rodziców, 

pani Lucyna Piechnik, przedstawiciele Policji, nauczycie-

le współpracownicy dyrektora Czerwca, absolwenci Szko-

ły. Dyrektor Szkoły Marek Bzdek serdecznie powitał gości. 

W przemówieniach gości dominowały słowa, że szkoła jest 

dzisiaj kuźnią elit bocheńskich. Tadeusz Pietras i Edmund 

Misiaszek wspominali proces żmudnego tworzenia placówki 

w niełatwych czasach, piętrzące się trudności organizacyjne, 

formalne i finansowe nie tylko w budowie, ale później także 

w zdobywaniu wyposażenia do poszczególnych klas i wska-

zywali, że wiele trudności pokonano fantazją i pomysłowo-

ścią twórców szkoły. Dzisiaj kiedy tak często nadużywa się 

słów „patriotyzm” i „ojczyzna” zatracając nieraz ich wła-

ściwe znaczenie, dokonane dzieło z myślą o kolejnych poko-

leniach młodzieży zasługuje na pełne uznanie i wdzięczność. 

Ta skromna tablica, którą dzisiaj odsłaniamy będzie wszyst-

kim przypominać człowieka wielkiego formatu, właściwie 

pojmującego patriotyzm i Wielkiego Przyjaciela Młodzieży.

 Odsłonięcia tablicy dokonał starosta Jacek Pająk, a poświece-

nia dokonał ks. dziekan Jan Nowakowski.

Szkoła która powstała w 1969 r. była jedną z najbar-

dziej nowoczesnych w kraju i dawała możliwości kształcenia 

w wielu kierunkach technicznych. Jej mury opuściło tysiące 

absolwentów, dobrze przygotowanych do dalszego kształce-

nia technicznego i pracy w różnych zawodach. Posiada dzi-

siaj bardzo dobrą opinię i cieszy się zasłużonym autorytetem.

Życzliwymi i hojnymi sponsorami uroczystości okazali się ab-

solwenci szkoły: Wiesław Błoniarz, Bogdan Chwastek, Włodzi-

mierz Chwastek, Stanisław Dudek, Henryk Kołdras, Stanisław 

Matras, Krzysztof Moneta (wykonawca tablicy pamiątkowej) 

Tadeusz Piekarz, Edward Dźwigaj, Jan Musiał i Bogdan Stawarz. 

Anna Fischer

b. nauczycielka ZS nr 1 w Bochni

Z inicjatywy Stowarzyszenia  Żydów Bocheńskich 

w Izraelu i Towarzystwa Przyjaźni Izrael-Polska kilka lat 

temu opracowana została Trasa Pamięci Żydów pomordowa-

nych przez okupantów niemieckich na terenie miasta Bochni. 

Obejmuje ona 13 punktów ważnych dla rzeczywistości get-

ta i jego mieszkańców. Tablice ustawione w tych miejscach 

przypomną dzieje dzielnicy żydowskiej i dokonane tam 

zbrodnie niemieckie. 

22 lipca rozpoczęto realizację tego projektu. Wydział pro-

mocji UM Bochnia i przedstawiciela naszego Stowarzyszenia 

przeprowadzili wizję lokalną.

W połowie marca 1941 roku okupacyjne władze niemiec-

kie podjęły decyzję o utworzeniu w Bochni dzielnicy dla lud-

ności żydowskiej. W obrębie getta znalazło się kilkanaście ulic 

zlokalizowanych w północno-wschodniej części miasta: Ko-

walska, Niecała, św. Leonarda, Solna Góra, Pod Lipką, Kra-

szewskiego, częściowo Kolejowa, Wojska Polskiego, Ponia-

towskiego i Trudna; część ulic Proszowskiej, Wygody i Krze-

czowskiej stanowiły tak zwaną dzielnicę mieszaną. Przesiedla-

nie ludności rozpoczęto 2 kwietnia 1941 roku, a zakończyć się 

miało po trzech dniach. W ciągu przeszło dwóch lat funkcjo-

nowania getta, które 1 stycznia 1943 roku przemianowano na 

obóz pracy, przewinęło się przez nie około 15 tysięcy Żydów, 

z których tylko część pochodziła z Bochni. Większość stano-

wili Żydzi wypędzeni przez Niemców z Krakowa i z okolicz-

ŻYDOWSKA TRASA PAMIĘCI
nych wsi, oraz przesiedleni przymusowo z takich miejscowo-

ści jak Brzesko, Krzeszowice, Mielec, Dębica i inne.

Trzy wielkie, zorganizowane przez Niemców akcje ekster-

minacyjne, które miały miejsce w końcu sierpnia 1942 r. (I Ak-

cja), w listopadzie 1942 r. (II Akcja) oraz na początku wrze-

śnia roku 1943, doprowadziły do wymordowania ponad 14.000 

Żydów poprzez wywiezienie „zdolnych do pracy” do obozów 

zagłady lub rozstrzelanie na miejscu (a także w Puszczy Niepo-

łomickiej) starców, chorych, dzieci oraz ukrywających się. Przy 

życiu Niemcy pozostawili tylko kilkaset młodych sprawnych 

ludzi, których przewieziono do obozu pracy w Szebniach oraz 

około 150 osób, którym zlecono porządkowanie opustoszałego 

getta. Po jego uporządkowaniu zostali oni przerzuceni do Pła-

szowa lub innych obozów koncentracyjnych. 

Ulica Trudna 13

Tutaj znajduje się główna synagoga międzywojennej 

Bochni, budowana w latach 1932 – 1937. Podczas okupa-

cji synagoga została skonfiskowana i zbezczeszczona przez 

Niemców, a po powstaniu warsztatów pracy utworzono w niej 

fabrykę dykt i wyrobów stolarskich. 

Ulica Kraszewskiego

W połowie marca 1941 roku Niemcy utworzyli w Bochni 

getto, do którego przesiedlono wszystkich żydowskich miesz-
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kańców miasta. Mniej więcej w tym miejscu znajdowała się 

główna brama prowadząca do getta

Plac Gazaris

Od czerwca 1941 roku po rok 1943 funkcjonowały 

w Bochni Warsztaty Miejskie, czyli warsztaty pracy, w któ-

rych zatrudniona była ludność żydowska (od drugiej połowy 

roku 1942 również polska). Żydzi podejmowali w nich prace 

w próżnej nadziei na ocalenie, dzięki produkcji dla Niemców. 

Warsztaty mieściły się w kilku miejscach, między innymi 

w budynku dawnej Szkoły Powszechnej im. Barbary Radzi-

wiłłówny (obecnie Wyższa Szkoła Ekonomiczna) i w budynku 

dawnego Domu Robotniczego (obecnie Klub „Syrenka”). Sie-

dzibą główną warsztatów była kamienica przy ulicy Floris 3. 

Plac apelowy w getcie

Teren za domem handlowym, pomiędzy ulicą Bracką 

a Kowalską, był placem apelowym, na którym rozegrało się 

wiele tragicznych wydarzeń. Na początku września 1943 roku 

Niemcy zgromadzili tu kilka tysięcy pozostałych przy życiu 

mieszkańców getta i zmusili do oczekiwania na transport aż 

do dnia następnego, kiedy to większość deportowano do obo-

zu zagłady w Oświęcimiu, a część osób zdolnych do pracy 

– do obozu pracy w Szebni. W pobliżu placu, 4. września, 

rozstrzelano 100 osób, wybranych przypadkowo spośród 250 

pozostałych do porządkowania getta, bowiem porządkowych 

miało być tylko 150. 

Ulica Niecała 13

W czasie istnienia getta tutaj mieściła się siedziba Rady 

Żydowskiej (Judenrat), Policji Żydowskiej (JudischerOrd-

nungsdienst) oraz więzienie, którego mury stały się niemymi 

świadkami torturowania ludności żydowskiej. 

Wzgórze przy ulicy Solna Góra boczna

Na wzgórzu przy ulicy Solna Góra boczna we wrześniu 

1943 roku Niemcy rozkazali spalić zwłoki osób zastrzelonych 

w getcie podczas jego likwidacji, w tym również 100 osób za-

mordowanych czwartego września na placu apelowym. Tutaj 

też rozstrzelali około 200 osób, które ukrywały się podczas tej 

akcji i nie zgłosiły się do transportu.

Ulica Świętego Leonarda 2

Tutaj mieścił się szpital przeznaczony dla mieszkańców 

getta. W dniu 25 sierpnia 1942 roku wtargnęli tam Niemcy, 

którzy nakazali polskim pracownikom przymusowym (tzw. 

Baudienst) przetransportować pacjentów szpitala, wraz z inny-

mi chorymi, starszymi oraz dziećmi, do Puszczy Niepołomic-

kiej. Tam wszyscy zostali zamordowani strzałem w tył głowy 

i pogrzebani (wielu jeszcze żywych) w przygotowanych wcze-

śniej dołach. W ten sposób zginęło około kilkaset osób. 

Ulica Galasa

Wzdłuż ulicy Galasa biegła, wyznaczona po drugiej akcji 

likwidacji getta, która miała miejsce 10 listopada 1942 roku, 

granica pomiędzy gettem „B”, położonym na północ od tej uli-

cy, zamieszkałym przez ludzi starych, chorych i dzieci, a get-

tem„A” zasiedlonym przez pracujących; 1 stycznia 1943 

roku getto „A” przekształcono w JudischesZwangsarbe-

itslager (Obóz Pracy Przymusowej). Bezrobotni miesz-

kańcy getta „B” wegetowali pod nieustannym zagroże-

niem deportacją. Obie części getta zostały zlikwidowa-

ne przez Niemców na początku września 1943 roku.

Dawne koszary

Teren pomiędzy ulicami Księcia Józefa Poniatow-

skiego, Wojska Polskiego oraz Świętego Leonarda zaj-

mowały koszary wojskowe. Na podwórzu koszar, 22 

sierpnia 1942, Niemcy zgromadzili około 3000 osób, 

które 25 sierpnia 1942 roku w wagonach towarowych 

wywieźli do obozu zagłady w Bełżcu. Wśród nich byli 

Żydzi przybyli do Bochni z całego powiatu oraz miesz-

kańcy getta nie posiadający zaświadczeń pracy. Prze-

jazd w zamkniętych wagonach towarowych trwał długie 

godziny, podczas których ludzie pozbawieni byli dopły-

wu świeżego powietrza i wody, dusili się w zaduchu, 

brnęli w kale. Tych, którzy przeżyli transport Niemcy 

mordowali w komorach gazowych; wszystkie zwłoki palili 

w krematorium.

Cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski był miejscem licznych egzekucji Ży-

dów oraz miejscem pochówku mordowanych zarówno w get-

cie, jak i poza nim. Zostal tez zbezczeszczony i zdewastowany 

przez Niemców, którzy zniszczyli, lub wywieźli wiele nagrob-

ków.

Cmentarz komunalny przy ulicy Orackiej

W latach 1942 – 1945 funkcjonariusze policji niemieckiej 

rozstrzelali 500 – 600 osób, zarówno Polaków, jak i Żydów. 

Między innymi zamordowano tu, podczas likwidacji getta, 

około 60 Żydów chorych i niezdolnych do podróży.

Wzgórze Uzbornia

W tym miejscu, 18 grudnia 1939 roku, Niemcy rozstrzela-

li ponad pięćdziesięciu mężczyzn, wśród których znalezli się 

także Żydzi. Egzekucja była odwetem Niemców za napad na 

posterunek żandarmerii niemieckiej, dokonany dwa dni wcze-

śniej.

Dziedziniec Sądu Rejonowego

W ramach drugiej akcji likwidacji getta, 10 listopada 1942 

roku, policjanci niemieccy przewieźli z więzienia w Wiśniczu 

do aresztu przy bocheńskim Sądzie Grodzkim grupę  około 

150 Żydów, aby uzupełnić wymagany kontyngent tysiąca 

osób, wysyłany do obozu zagłady; trzej chorzy więźniowie 

zostali zastrzeleni na dziedzińcu Sądu. 

opr. Iwona Zawidzka, Rachel Kollender, 

Adam Aptowicz
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 Jeszcze sierpniowe upały dawały się we znaki, ale 

już od czasu do czasu odczuć można było lekki powiew 

jesieni. Leśne polany  pokrywały się fioletowym kobier-

cem  wrzosów. Leniwie płynął czas, w przyrodzie pa-

nowała niezwykła cisza . Nie zapowiadała  nadejścia 

nawałnicy, która położyła kres jednej epoce,  a dała  po-

czątek następnej, krwawo zapisanej w historii  polskiego 

narodu, w pamięci poszczególnych dorosłych  osób oraz 

w sercach dzieci.

Dzień 1 września  1939 roku stał się datą przełomową 

w życiu jednostek oraz  naszego społeczeństwa. Niemcy 

bez wypowiedzenia wojny zaatakowali Polskę z  powie-

trza,  lądu i od strony morza. Zapanowała ogólna panika. 

Strach przed Niemcami nie pozwolił racjonalnie myśleć, 

wszyscy uciekali na Wschód, do Rumunii, byle dalej od 

wroga. Powszechnej psychozie  ulegli i moi Rodzice. 

Bez konkretnego planu opuściliśmy ze łzami w oczach 

dom rodzinny.  Do nas dołączyły kuzynki i kuzyni. Je-

chaliśmy nocami, gdyż w ciągu dnia, na bezchmurnym 

niebie bezkarnie balansowały meserszmity z czarnymi 

krzyżami i obniżając lot,  z broni pokładowej atakowały 

ludność cywilną. Strach, przerażenie, ranni i zabici były 

rezultatem nalotu wrogiego państwa  na polskie ziemie. 

Jechaliśmy więc nocą. Mijaliśmy chaty tonące w sadach, 

których drzewa uginały się od złotych gruszek, rumia-

nych jabłek, fioletowych śliwek i szaro – zielonych orze-

chów. Ten obraz, obraz złotej polskiej jesieni zapisał się 

na trwałe w dziecięcej pamięci i trwa do dziś. Na naszej 

trasie znalazły się takie miasta, jak Stanisławów, Dro-

hobycz, Borysław i wiele pomniejszych.

Jadąc, ominęliśmy Przemyśl, Lwów i skierowaliśmy 

się na południe. Wybraliśmy trasę, wiodącą na Zalesz-

czyki, którą przemierzali niektórzy dygnitarze z rządu 

i politycy, uciekając w kierunku granicy Rumunii. Na 

naszej drodze rozłożył się Stanisławów, miasto założone 

w XVII wieku przez Andrzeja Potockiego i nazwane tak 

na cześć jego ojca, wielkiego hetmana koronnego Sta-

nisława Potockiego orazsyna  Stanisława, który później 

zginął podczas odsieczy wiedeńskiej.

Miasto polskie,  ważny ośrodek nauki i kultury na  

ziemiach wschodnich, o którym prof. St. Nicieja tak pi-

sze : ,, Po wojnie wykarczowano tam polskość  -  nie tyl-

ko wygnano stamtąd Polaków, ale miasto straciło nawet 

polską nazwę, bo od 1962 roku nazywa się Iwanofran-

kiwsk.’’ Dalej czytamy : ,,  Polskość unicestwio-

no w Stanisławowie w 1945 roku wykonując postano-

wienia konferencji w Jałcie. Wygnani stanisławowianie 

rozpierzchli się po świecie. Osiedli głównie w Polsce po-

łudniowej od Przemyśla po Zgorzelec. Niektórzy dotarli 

Michalina Pięchowa

Oczyma dziecka i dorosłego
Refleksje na marginesie lektury Stanisława Nicieji „Kresowa Atlantyda”

do Warszawy, a nawet Szczecina, ale najwięcej z nich 

osiadło w Gliwicach i Opolu, w sumie około 5 tysięcy. 

Znaczny procent wśród tych wygnańców stanowiła inte-

ligencja:  nauczyciele, lekarze, inżynierowie, prawnicy. 

Oni to odegrali szczególna rolę przy repolonizacji Gór-

nego Śląska.’’

Młode miasto, bo powstałe w 17 wieku odznaczało 

się pięknym położeniem, w widłach dwu rzek, wypły-

wających z Karpat o krystalicznych wodach, przyciąga-

ło turystów i wczasowiczów. W poetycki sposób pisze 

o tym ks. Tadeusz Pater w książce ,,Listy o Kresach’’: 

Przedziwny i do końca nieznany człowiekowi los zadecy-

dował, że odrębne ich źródła  -  nie tak daleko od siebie 

położone  -  osobno i własnymi mocami drążyły wodne 

koryta, skądinąd  w trudnym geologicznie podłożu, aby 

w końcu  -  pokonując wszelkie historyczne nadąsania  -  

połączyć się  w jedno dzieło przyrody, jako majestatyczny 

dopływ Dniestru.

Nad miastem górował potężny zamek o sześciu basz-

tach, strzegąc jego mieszkańców, który Austriacy zbu-

rzyli na początku wieku 19 . W ten sposób pozostały je-

dynie ślady dawnej świetności. Ozdobą  grodu był  rów-

nież piękny ratusz, z którego wieży  płynęły  kuranty 

przypominające mieszkańcom Stanisławowa o upływają-

cym czasie. W kościele farnym, w podziemiach znajdo-

wało się mauzoleum Potockich. Sowieci po wkroczeniu 

do tego miasta zniszczyli  je wraz z trumnami założycieli 

i fundatorów.

Okresem świetności oraz rozwoju tego miasta był 

przełom XIX i XX  wieku. Wtedy powstało wiele no-

wych kamienic, kamieniczek,  i budowli publicznych , na 

które szczególny wpływ wywarła secesja. Do dziś zwra-

cają na siebie uwagę swym pięknem i oryginalnością, 

skłaniają do podziwu i są dowodem zamożności miesz-

kańców, a  inwencji oraz  artyzmu architektów.

Dnia 6  sierpnia 2007 roku grupa nauczycieli – eme-

rytów wyjechała z Bochni na dawne Kresy Wschodnie. 

Po przekroczeniu granicy mijaliśmy Sambor, Drohobycz, 

Borysław i Stanisławów. Ze wzruszeniem pokonywałam 

prawie tę samą trasę, którą z Rodzicami przemierzałam 

w 1939 roku. 

Stanisławów  -  stoimy całą grupą przed pięknymi, 

aczkolwiek zaniedbanymi kamieniczkami secesyjnymi, 

słuchamy objaśnień przewodniczki. Poznajemy historię 

Stanisławowa. Miasto to staje się nam bliskie szczegól-

nie z racji tego, że było ono kiedyś miastem Ireneusza 

Irydyńskiego. Przyszedł na świat w 1939 roku. Nieba-

wem jego ojciec trafił do Armii Andersa, matka pocho-

dzenia żydowskiego,  zostawiła dziecko siostrom męża 
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i wyjechała, ratując się przed śmiercią. Tego faktu nie 

mógł jej darować dorastający syn. W jego podświado-

mości tkwił uraz do końca życia. Bochnia była drugim 

miejscem związanym z Ireneuszem. W naszym mieście 

uczęszczał do gimnazjum i wnet zwrócił na siebie uwagę 

jako niezwykle uzdolniony  17 letni młodzieniec. Wszedł 

do polskiej literaturybędącautorem dramatów i powieści. 

Prześladowany i więziony przez ówczesne władze komu-

nistyczne odszedł wcześnie, ale pozostawił po sobie  bo-

gaty dorobek literacki,  także  legendę niezwykle barw-

ną, a zarazem tajemniczą.

Nie tylko Irydyński [ właściwe nazwisko –Kapusto 

], ale wielu znakomitych ludzi zapisało się w historii 

Stanisławowa. W domu jednego ze znanych architektów 

o nazwisku Kudelski spotykała się  bohema i cyganeria  

okresu dwudziestolecia. Bywał więc tam Jan Kaspro-

wicz, Stanisław Przybyszewski i inni. Ponadto miasto to 

wydało Franciszka Karpińskiego, autora pieśni religij-

nych, Jana Lama, pisarza, satyryka, a także, jak podaje 

Stanisław Nicieja we wspomnianej książce ze Stanisła-

wowa wywodzą się : uczeni: Mieczysław Klimaszewski, 

rektor UJ, Jerzy Kuryłowicz,  językoznawca, znani ak-

torzy: Barbara Ludwiżanka, Anna Seniuk, Zenon Wik-

torczyk i Jerzy Kawalerowicz, ‘’który w Stanisławowie 

zobaczył niemy włoski film ,,Quo vadis”, a swój dorobek 

filmowy zamknął też filmem  ,,Quo vadis” z Michałem 

Bajorem w roli tytułowej.

Z tego polskiego miasta pochodzili też arcybiskupi, 

generałowie i wielu wybitnych  Polaków. Nie sposób 

wszystkich wymieniać, o których pisze Nicieja, podkre-

ślając tym samym  nasz wkład w rozwój Stanisławowa, 

promieniującego przez wieki kulturą na ówczesne Kresy 

Wschodnie. Dnia 17 września do Stanisławowa 

wkroczyli Sowieci. Rozpoczął się okres represji i szyka-

nowania tak Polaków, jak i Żydów. Jeszcze trudniejszy 

okres nastąpił po zajęciu miasta przez Niemców.Czas ten 

tak charakteryzuje autor książki pt. ,,Kresowa Atlanty-

da”: Prawdziwą apokalipsę przyniosła okupacja hitle-

rowska. Jej reżyserem był krwawy szef gestapo w Galicji 

Wschodniej  -  Hans Kruger. Podobnie jak we Lwowie  

rozpoczął od polskiej inteligencji. Zaczęto do siedziby 

gestapo zapraszać adwokatów, notariuszy, lekarzy, na-

uczycieli. W toku tej akcji wywieziono i rozstrzelano 

130 nauczycieli i dyrektorów szkół w Czarnym Lesie. 

W miejscu tym leżą setki  pomordowanych.

Kolejnymi ofiarami bestialstwa stali się też Żydzi. 

Prof. Nicieja tak wypowiada się na ten temat: Dzień 

prawdziwej apokalipsy miał miejsce w niedzielę 12 paź-

dziernika 1941 roku, kiedy to zgładzono ich kilka tysięcy. 

. . . na cmentarzu kazano im kopać doły, a następnie roz-

bierać się i  kłaść rzędami do mogił. Mordowano seriami 

z karabinów maszynowych. Zamordowano wtedy ponad 

100 tysięcy. Niektórym udało się uciec, do nich należał 

Daniel Passent, syn inżyniera agronoma, a mąż Agniesz-

ki Osieckiej, znany felietonista, współautor ,,Polityki‘’.

Część mieszkańców tego pięknego, z bogatą tradycją 

miasta , wymordowano, inni spoczywają na Cmentarzu 

Sapieżynskim, a ci, którzy pozostali przy życiu, rozpro-

szyli się po całej Polsce nie zapominając o Stanisławo-

wie.

Drugim miastem na trasie naszej rodzinnej ucieczki  

w 1939 roku byłDrohobycz leżący około  60 kilometrów 

na południowy zachód od Lwowa. Już z daleka zoba-

czyliśmy ogromną łunę. Niebawem przed nami pojawi-

ło się morze płomieni, istne piekło na ziemi. Wrażenie 

było niesamowite tym bardziej, że istniejące zjawisko 

potęgowała ciemna, letnia noc. Paliła się rafineria naf-

ty.   Historia tego miasta sięga cza-

sów Rusi Halickiej. Kiedy w II połowie XIX wieku od-

kryto w  sąsiednim Borysławiu  bogate złoża ropy nafto-

wej, w Drohobyczu powstały rafinerie. Oba miasta stały 

się ośrodkami przemysłowymi, oba wraz z Truskawcem 

tworzyły przemysłowe trójmiasto, oba ściągały do sie-

bie przedstawicieli różnej narodowości. Drohobycz był 

jednak największym skupiskiem ludności żydowskiej.  

Henryk Grynberg  -  żydowski pisarz  -   w swoich wspo-

mnieniach,, Drohobycz, Drohobycz’’ podaje, że: ,, Ży-

dów było w Drohobyczu dwa razy więcej niż Polaków, 

ale w szkole byliśmy jedną piątą i wychodziliśmy przez 

szpaler, w którym bili nas i kopali‘’.

Z miastem tym był związany od początku do końca 

Bruno Schulz. W nim się urodził i w nim zakończył ży-

cie.  Wątły, nieśmiały, zakompleksiony, odznaczał się 

niezwykłą siłą ducha. Studiował na Politechnice Lwow-

skiej, przebywał też w Wiedniu, wyjeżdżał do Krakowa, 

Warszawy i Paryża, ale zawsze wracał do Drohobycza. 

Miasteczko to inspirowało go,  w zamian weszło na stałe 

do literatury polskiej. Zadebiutował w 1934 roku. Był 

wyjątkowo utalentowany plastycznie i literacko. Głośne 

i cenione stały się jego utwory ,,Sklepy cynamonowe’’, 

,,Sanatorium pod Klepsydrą”.

Bohaterami swoich utworów uczynił miasto i dom : ,, 

Wyszedłem w noc zimową  -  pisze  -  kolorową od ilumi-

nacji nieba. Była to jedna z tych jasnych nocy, w których 

firmament gwiezdny jest tak rozległy i rozgałęziony jakby 

rozpadał się, rozłamał i podzielił na labirynt  odrębnych 

niebios , wystarczających do obdzielenia całego miesią-

ca nocy zimowych i nakrycia swymi srebrnymi  i malowa-

nymi kloszami wszystkich ich nocnych zjawisk, przygód, 

awantur i karnawałów. ‘’ Jak widzimy, zwyczajna noc 

staje się pod piórem artysty wyjątkowa, pełna tajemnic, 

jednym słowem – bajeczna. My  -  turyści z Bochni  

-  ujrzeliśmy Drohobycz w porze południowej, w blasku 

rozżarzonego słońca. Ulice, domy, przyroda nabrały ja-

snych barw, ciepłych kolorów. Idąc ulicami, zaułkami 

szukaliśmy śladów minionej przeszłości, szukaliśmy 

śladów pisarza, artysty, niezwykłego człowieka, szuka-

liśmy sklepów cynamonowych. Na próżno. Nie dlatego, 

że wojna zmiotła je z powierzchni ziemi, ale dlatego, 

że pojawiają się one u autora na granicy jawy i sennych 

marzeń. Scenerią naszych refleksji stała się opowieść 

o historii miasta i historii życia Schulza, które to dzieje 

splotły się  ze sobą w jedną wspólną całość.

Tymczasem kierujemy się na ulicę Floriańską 10, pod 

dom pisarza, dom , w którym  upłynęło  małemu Bruno-

nowi  szczęśliwe dzieciństwo.,, Wędrowaliśmy z matką 

przez dwie słoneczne strony rynku, wodząc nasze zała-

mane cienie po wszystkich domach, jak po klawiszach 

wspomni Józef, bohater ,, Sklepów cynamonowych. ‘’ 

Opisana w nich historia jest w pewnej mierze oparta na 
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historii autora, zmodyfikowanej i wzbogaconej o szereg 

fantastycznych przygód, jest historią w ogóle człowieka, 

opisem drogi, jaką przechodzi w swym życiu,  jest hi-

storią rodziny  -  pewnego domu. Stoimy przed nim. Na 

murze widnieje tablica informująca o tym, że mieszkał 

w nim w latach 1910  -  1941 wybitny malarz i pisarz 

-  Bruno Schulz.

Przewodniczka w swej opowieści zatrzymuje się przy 

okresie okupacji niemieckiej. Dla Schulza nadszedł trud-

ny czas. Widywano go, jak tygodniami leżał na rusztowa-

niu w hallu Arbeitsamtu.  Leżał na  plecach, jak Michał 

Anioł, i malował konie na zlecenie gestapowca o nazwi-

sku Landau. Badacz biografii  i twórczości artysty, Jerzy 

Ficowski w książce pt ,, Okolice sklepów cynamono-

wych‘’’ tak scharakteryzował ten okres: Stan śmiertelne-

go zagrożenia był dla pisarza rujnujący nerwowo. Starał 

się, mieszkając już w getcie, kupić sobie życie. Wykony-

wał więc różne zamówienia gestapowca, który kazał mu 

się portretować, zamawiał malowidła ścienne oraz freski. 

Nadszedł jednak  tragiczny dzień pogromu. Pozbawiono 

wtedy  życia ponad 100 Żydów.  Szulz zginął na ulicy od 

dwu kul   hitlerowskich. Pochowany ukradkiem , nocą, 

w niewiadomym miejscu, nie ma grobu, ani nagrobka.

Upłynęły lata. Przyszedł rok 1992, UNESCO ogłosi-

ło go Rokiem Schulza, co stało się okazją do licznych 

sesji literackich, wystaw jubileuszowych, spektakli te-

atralnych i filmowych opartych na prozie pisarza. Zaś 

w jesienny, listopadowy dzień w Drohobyczu zebrała 

się  garstka przyjaciół zamordowanego, wielbicieli jego 

twórczości, by uczcić smutną rocznicę. Zainteresowano 

się też jego malowidłami, zaczęto dyskutować nad tym, 

jak je zabezpieczyć   i gdzie je umieścić.  Jednak zanim 

decyzje zapadły  najważniejsza część fresków została 

zdjęta ze ściany przez nieznanych sprawców i wywie-

ziona . Jak się okazało, to Instytut YadVashem w Jero-

zolimie wywiózł i przywłaszczył sobie malowidła dro-

hobyckiego artysty.

Czy tylko Żydów represjonowano? O tym, jakie 

nastroje panowały w Drohobyczu po zajęciu go przez 

Sowietów pisze Wiesław Budzyński w książce ,,Miasto 

Schulza‘’, przytaczając zeznania świadka tych wyda-

rzeń: ,,Ukoronowaniem uroczystości był pogrzeb Polski. 

Na udekorowanych zielenią samochodach spoczywała 

trumna, a w niej portrety dostojników polskich, flaga 

biało – czerwona, orzeł oraz czapka i pałatka policyjna. 

. . . i dwa portrety obok siebie Stalin i Hitler na czerwo-

nym tle. . .  Wkrótce sowieccy   żołnierze przystąpili do 

naklejania dużych kolorowych plakatów.‘’ Rozpoczęły 

się aresztowania. Jedną z pierwszych ofiar był nauczy-

ciel gimnazjum Antoni Ogniewski, wuj generała Toka-

rzewskiego.

Na te owacyjne powitania patrzyłam i ja oczyma 

dziecka. Nie tylko miasta, ale i wsie  czyniły to na swój 

sposób i w miarę swoich możliwości. Przy drogach stali 

mołojcy z gniewnymi minami , trzymając dwie tyki [ do 

podpierania fasoli] z transparentem na cześć wyzwoli-

cieli i śpiewali dumki.

W Haliczu obywatelska, ukraińska milicja zatrzyma-

ła nas, przeprowadziła rewizję,  szukając polskiego ofi-

cera. Tym razem kuzynowi udało się wymknąć, ale i tak 

wkrótce został wywieziony na Sybir.  W takiej sytuacji 

nic nie pozostawało , jak zawrócić i jechać w kierunku 

Tarnopola.

Tarnopol, miasto założone przez  hetmana Jana Za-

mojskiego, które w ciągu wieków swego istnienia po-

zostawało w rękach możnych rodów polskich. Nie omi-

nęły go zawieruchy wojenne, przechodził nie jeden raz 

z rąk do rąk. Niszczyli go Tatarzy, Turcy, Kozacy, Mo-

skale, a on się podnosił i odbudowywał, wydał znako-

mitych ludzi : z niego wywodził  się Wincenty Pol, zna-

ny poeta, Aleksander Brükner, naukowiec, historyk lite-

ratury polskiej, generał Franciszek Kleeberg, dowódca 

grupy operacyjnej Polesie, który stoczył ostatnią bitwę 

w kampanii wrześniowej , pod Kockiem , światowej 

sławy archeolog i historyk sztuki, odkrywca fresków 

w Farras  -  Kazimierz Michałowski i wielu innych.

W okresie międzywojnia miasto przyciągało wie-

loma instytucjami, należały do nich : gimnazjum im. 

Juliusza Słowackiego. Stanisław Nicieja  przytacza 

o nim wypowiedź jednego z  uczniów: , ,Budynek 

tonął w kwiatach. Na oknach czerwieniły się w skrzyn-

kach pelargonie i piął się kolorowy groszek. Szeroką 

bramą wchodziło się do holu. Biały pomnik Juliusza 

Słowackiego  -  poeta siedział w zadumie. ‘’ Była to 

alabastrowa replika rzeźby Wacława Szymanowskiego, 

znajdującej się w kościele w Krzemieńcu. Ponadto Tar-

nopol posiadał dwa teatry,  muzea,  biblioteki, piękne 

kościoły oraz pomniki. Prócz pomnika Adama Mickie-

wicza mieszkańcy miasta wznieśli pomnik Marszałkowi 

Józefowi Piłsudskiemu. Największy spośród wszystkich 

istniejących w ówczesnej Polsce przedstawiał twórcę 

Legionów na koniu, obok żołnierzy. Twórcami tego po-

mnika byli : rzeźbiarz Apolinary Głowiński oraz archi-

tekt Wawrzyniec Dajczak.

W dniu  17 września, kiedy moja rodzina znajdowała 

się w pobliżu tego miasta, Rosjanie usunęli  monument. 

Runął na bruk uliczny Marszałek Polski i rozsypał się 

na części. A sowieci rozpoczęli czystkę etniczną, zaczę-

li wywozić Polaków na Sybir, więzić, mordować. Nie-

świadomi sytuacji skierowaliśmy się  w stronę Brze-

żan. Na horyzoncie pojawił się mały punkcik, który rósł 

z błyskawiczną szybkością, w końcu stanął przed nami 

polski żołnierz, krzycząc rozpaczliwie : ,,Już po Polsce  

-  jedną połowę, biorą Niemcy, drugą Sowieci.‘’ Jakby 

na potwierdzenie tych słów z lasu wyłonił się patrol ra-

dziecki, a za nim  oddział żołnierzy wkraczał bezkarnie 

na ziemie Rzeczypospolitej. W ten sposób staliśmy się 

świadkami IV rozbioru Polski.  Ogarnęło nas przera-

żenie. Nie pozostało więc nic innego,  jak wracać do 

domu, a dom czekał. Zniszczony , ograbiony, ale wier-

ny.

MICHALINA  PIĘCHOWA

***

Wspomnienia pani Wandy Szklarzewicz 

pochodzącej ze Stanisławowa opublikujemy 

w następnym numerze Wiadomości Bocheńskich
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W okresie autonomii galicyjskiej uprawnienia do nadawa-

nia nazw ulic i wznoszenia pomników posiadały miejscowe 

władze samorządowe. Ten stan prawny nie uległ zmianie po 

I wojnie światowej. Potwierdził je dekret Naczelnika Państwa 

o ustroju samorządowym z 4 lutego 1919 

r. Było to zatem ważne prawo do kształ-

towania i organizowania miejskiej prze-

strzeni publicznej. Władze państwowe 

sprawujące nadzór i kontrolę nie wtrąca-

ły się do tych spraw. Tak było nawet po 

wejściu w życie ustawy samorządowej 

z 1933 roku, która wprowadziła rygor 

zatwierdzania uchwał samorządowych 

przez organy nadzorcze. Dorota Mal-

czewska-Pawelec i Tomasza Pawelec 

w pracy „Rewolucja w pamięci historycz-

nej” podają jedyny przykład ingerencji 

władz państwowych dotyczący prze-

kształcania pomników Nieznanego Żoł-

nierza w wielu miejscowościach w po-

mniki ku czci poległych mieszkańców 

danej miejscowości tak, aby w skali kraju 

pozostał jeden centralny Grób Niezna-

nego Żołnierza na placu Saskim (obec-

nie plac Piłsudskiego) w Warszawie1.

 W przedwojennej polityce pamięci histo-

rycznej nazewnictwo ulic służyło utrwa-

laniu i umacnianiu kanonu historycznego 

Polaków twórców narodowej kultury (nie 

tylko nazwisk wiodących i pierwszopla-

nowych) i postaci przywódców narodu 

(władców, wodzów, liderów walki o wol-

ności etc.) Wydobywano te nazwiska z historycznej przeszło-

ści, z ideowego dziedzictwa narodowego w celu umacniania 

narodowej wspólnoty i tożsamości.

Okupacyjne nazewnictwo ulic

 Po napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę okupant 

z całą bezwględnością przystąpił do eksterminacji narodu pol-

skiego i do zacierania śladów polskości, wszelkich symboli 

państwowości i odrębności kulturalnej Polski. Część ziem pol-

skich wcielono do III Rzeszy. 26 października 1939 r. na zie-

miach nie wcielonych do Rzeszy utworzono Generalgouver-

nement – Generalne Gubernatorstwo, którego stolicą został 

Kraków. Już na początku listopada 1939 r. Hitler zarządził, że 

Warszawa nie zostanie odbudowana, a zamek królewski zo-

stanie zburzony. Stolica Polski miała stać się jednym z pro-

wincjonalnych miast, odarta z atrybutów centralnego ośrodka. 

Miała to być kara za bohaterską obronę Warszawy w 1939 r., 

która pokrzyżowała plany Hitlera2. 

Niemcy zagrabili zbiory Zamku Królewskiego w War-

szawie, zniszczyli pomniki Chopina, Mickiewicza i innych 

twórców kultury. Na terenach włączonych do Rzeszy ogra-

bili 74 pałace, 96 posiadłości, 102 biblioteki, 15 muzeów, 

3 galerie obrazów, mieszkania i kolekcje prywatne3. Z GG 

wywieziono ołtarz Wita Stwosza z Kościoła Mariackiego 

Stanisław Kobiela

Bocheńskie ulice cz.4
w Krakowie, obrazy Leonarda da Vinci, Rafaela, Rembrandta 

z Muzeum Czartoryskich, zbiory Katedry Wawelskiej w Kra-

kowie, pałaców w Łazienkach i Wilanowie, z warszawskiej 

Zachęty. Niszczono zabytkowe budowle zarówno kościoły 

jak i synagogi. Zniszczony został m.in. 

kościół Salwatora na wiśnickim wzgó-

rzu. Na polskich ulicach pojawiły się 

flagi hitlerowskie głównie na budyn-

kach zajętych przez władze policyjne, 

administracyjne, i wojskowe okupanta. 

 1 sierpnia 1940 roku na Wawelu zwoła-

na została przez Hansa Franka i Josefa 

Buhlera konferencja na temat zniem-

czania nazewnictwa w Generalnej Gu-

berni, na której ustalono, że od 1 wrze-

śnia 1940 roku centralny plac w każdym 

mieście GG ma nosić nazwę Adolf Hi-

tler Platz, a ulice wychodzące z niego 

mają się nazywać: Reichstrasse, Strasse 

der Wehrmacht, Strasse der Bewegung. 

Niemieckie nazwy ulic miały być pisa-

ne gotykiem, w niektórych przypadkach 

mógł być zachowany pierwotny sens 

nazwy w innych musiał być zmieniony. 

Decyzjami prezydentów policji miały 

być usunięte tablice z polskimi nazwami. 

 W Warszawie niektóre nazwy ulic tłuma-

czono dosłownie np. ul. Marszałkowską, 

Królewską, Miodową. Inne zaś zmieniano 

zasadniczo, czasem nawet kilkakrotnie. 

W 1940 r. plac Piłsudskiego zmieniono na 

Adolf Hitler Platz, a Aleje Ujazdowskie na 

Siegerstrasse. W następnych miesiącach okupacji zmieniano je 

już masowe, likwidując te, które podawały jakieś historyczne 

daty z przeszłości Polski, albo nazwiska wybitnych twórców 

kultury, a więc odkrywców, pisarzy, artystów i nazwiska mę-

żów stanu i dowódców z państwa zachodnich np. marszałka 

Focha, prezydenta Wilsona, Napoleona Bonaparte. W Warsza-

wie wydany został przewodnik w języku niemieckim z planem 

miasta i nowymi nazwami ulic4. 

 Nie zawsze tablice z nazwami polskimi były usuwane 

zgodnie z zarządzeniem z 1 sierpnia 1940 r. Wyjaśnia tę spra-

wę sprawozdanie dra Blaschka z podróży służbowej do Ge-

neralnego Gubernatorstwa w dniach 21-26 sierpnia 1942 r5. 

Dr Blaschek pisze o wyraźnym rozdziale pomiędzy Niemca-

mi a Polakami w wagonach kolejowych (dwujęzyczne napisy 

„Tylko dla Niemców”, w pociągach pospiesznych, najlep-

szych hotelach, restauracjach i sklepach przeznaczonych tylko 

dla Niemców. Określona „dzielnica niemiecka” w Krakowie 

może być zamieszkiwana tylko przez Niemców (po uprzednim 
wysiedleniu całej mieszkającej tam ludności polskiej- przyp. 
red.). Prócz tego istnieją czysto polskie dzielnice i dzielni-

ce mieszane. W niemieckich dzielnicach tablice nazw ulic są 

jednojęzyczne, niemieckie. W polskich dzielnicach spotykamy 

interesujące rozwiązanie zagadnienia językowego: pozosta-

wiono dawne polskie tablice nazw ulic, przy czym w taki spo-
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sób je przekreślono, że nie przestały być czytelne; ponad nimi 

znajdują się nowe jednojęzyczne niemieckie tablice, na któ-

rych często widnieje zupełnie inna nazwa ulicy. Wniosek, jaki 

się nasuwa w związku z tym rozwiązaniem, może być chyba 

uważany za typowy również dla innych zjawisk w GG: swego 

rodzaju strusia polityka „na niby”. Postępuje się tak, jakby 

miało się do czynienia tylko z Niemcami. Rzeczywiście sto-

sunki są jednak z natury rzeczy silniejsze i często zmuszają 

do nieznacznych odchyleń i kompromisów.

 Stanisław Fischer pisze, że w Bochni Niemcy usunęli 

z frontowej ściany magistratu tablicę z herbem miasta, na 

której widniał biały orzeł z berłem i mieczem w szponach, 

a na piersiach tego orła była tarcza z górniczymi młotami. Na 

miejscu starej tablicy zawieszono teraz nową, na której już 

nie było orła, a tylko górnicze godło. Już w drugim miesiącu 

okupacji pozmieniali w Bochni nazwy ulic. Główną arterię 

miasta ulicę Kazimierza Wielkiego przezwali ulicą Krakau-

er Strasse (Krakowską) ulicę Kościuszki – ulicą Tarnowską, 

księcia Poniatowskiego- Feld Strasse (Polną) Mickiewicza 

– ulicą szkolną, a Kraszewskiego – Schacht Strasse (szybo-

wą)6. 

 Analiza akt archiwalnych pozwala na stwierdzenie, że 

w kilku przypadkach zmiany polegały na zastąpieniu pol-

skiej nazwy niemiecką, bez zmiany znaczenia nazwy ulicy. 

Ulicę Biała nazwano Weisse Gasse, Różaną – Rosen Gasse, 

Gołębią – Tauben Gasse. Okupant hitlerowski nie zdawał 

sobie sprawy z tego, że są to nazwy, które przetrwały całe 

wieki i świadczyły o średniowiecznym rodowodzie królew-

sko-górniczego miasta i pamięci historycznej jego mieszkań-

ców. Radykalnie zmienił natomiast, nawet dwukrotnie nazwy 

ulic, w których wymienione były znane polskie postacie hi-

storyczne. Ulica Kraszewskiego przemianowana została na 

Schuster Gasse, Konarskiego (dzisiejsza Barnardyńska) na 

Ober Ring Gasse (Górny Rynek), Kazimierza Wielkiego na 

Fleischer Gasse. Zamieniono także ul.Kowalską na Salz Gas-

se, Bracką na Schmidt Gasse (Kowalską). Rynek bocheński 

otrzymał nazwę Nieder Ring (Niższy Rynek). Być może ta 

ostatnia nazwa obowiązywała tylko przez kilka miesięcy. 

 Podobnie jak w Bochni postąpili Niemcy także w Płoc-

ku. Tamtejsze ulice Teatralna, Piekarska, czy Zduńska zosta-

ły dosłownie przetłumaczone na język niemiecki, natomiast 

ulice noszące imiona bohaterów narodowych, polskich pisa-

rzy, dotyczące ważnych dla Polski wydarzeń przemianowa-

no. Ulica Henryka Sienkiewicza otrzymała nazwę Hermann 

Goering Strasse, POW – Erich Koch Strasse, Kościuszki – 

Gilly Strasse na cześć niemieckiego kartografa i budownicze-

go, który wybudował w Płocku więzienie, a plac Narutowicza 

nazwano placem E.T.A. Hoffmana,  nie dlatego, że napisał on 

najpiękniejszy na świecie nekrolog poświęcony swojemu uko-

chanemu kotu Murrowi albo, że stał się tytułowym bohaterem 

opery Offenbacha “Opowieści Hoffmana” lecz z tego powodu, 

że na polecenie władz pruskich w epoce napoleońskiej nadawał 

miejscowym Żydom romantyczne nazwiska jak: Rosenbaum 

(Różane drzewo), Goldberg (Złota Góra) czy Eisenbaum (Że-

lazne drzewo). Do Polaków miał jednak stosunek pozytywny, a 

nawet podziwem darzył Tadeusza Kościuszkę i jego insurekcję.

Remonty ulic i placów 

 W czasie okupacji hitlerowskiej Niemcy remontowali 

niektóre ulice i place. Prace te wykonywali głównie Pola-

cy odbywający przymusową służbę budowlaną w obozie 

pracy przymusowej (Baudienst) zorganizowanym w Boch-

ni pod koniec kwietnia 1941 r. Liczył on 100 junaków 

ubranych w jasnogranatowe spodnie i bluzy i białe berety. 

Byli to głównie mieszkańcy Bochni z rocznika 1919-1920 

wezwani do tej niewolniczej pracy, która miała trwać 7 

miesięcy czyli do końca listopada 1941 roku. Obóz ten 

mieścił się w budynku przedwojennego Domu Robotni-

czego przy ul. Gazaris. Pobudka odbywała się o 4.00 rano, 

o 5.30 oddział wychodził czwórkami z łopatami lub kilo-

fem na lewym ramieniu. Praca trwała do godziny 22.00. 

Najcięższe były prace w kamieniołomie w Pogwizdowie. 

 Pewien czas junacy z „Baudienstu” pracowali na placu Ga-

zaris wyburzając żydowskie rudery, niwelując teren i bru-

kując odpływy ściekowe. Następnie porządkowali „Plac 

Turka”, który przed wojną był miejscem postoju wiejskich 

furmanek. Teren był nierówny, pełen kolein, dołów w któ-

rych po opadach deszczu powstawały kałuże. Po zniwelo-

waniu terenu junacy wykonali klomby, ścieżki, posadzili 

drzewka i krzewy. Żwirowali i brukowali także sąsiednie 

ulice Rzeźnicką i Górską. Po zakończeniu tych prac re-

gulowali potok Babicę, a na prawym jego brzegu planto-

wali teren pod mający powstać Ogródek Jordanowski7. 

Wiele lat po wojnie powstało tam salinarne przedszkole.

 Niemcy prowadzili także roboty drogowe na gościńcu, pro-

wadzącym w stronę Krakowa (obecnie: ul. Brodzińskiego) 

Zlikwidowali trzy garby na tym gościńcu. Po wojnie oka-

zało się, że Niemcy remontowali także nawierzchnię ulicy 

Orackiej. W jezdni znaleziono bowiem znaczną ilość macew, 

pochodzących prawdopodobnie z żydowskiego cmentarza na 

Krzęczkowie. 

CDN
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3 Stanisław Kania. Stosunek faszyzmu hitlerowskiego do 
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Gumkowski, Kazimierz Leszczyński. Generalne Guberna-

torstwo w oczach Niemca. Biuletyn Głównej Komisji Bada-

nia Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Warszawa 1965 s.134.
6 Stanisław Fischer. Wejście Niemców do Bochni [w]. Wiado-

mości Bocheńskie nr 2/2009 s. 33
7 Wacław Korta, Wspomnienia z Baudienstu, maszynopis 

w zb. SBiMZB, Ludwik Kobiela, Moje wspomnienia z obozu 

przymusowej pracy „Baudienst” maszynopis w zb. SBiMZB
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Już w 2003 roku pojawił się w miejscowej prasie anonimowy pomysł 

usunięcia  pomnika gen. L.Okulickiego z placu jego imienia i urządzenia 

tam parkingu. Wówczas po zmasowanych protestach środowisk komba-

tanckich, a głównie 32 organizacji Światowego Związku Żołnierzy Ar-

mii Krajowej z wielu miast w Polsce, Sybiraków, organizacji harcerskich 

i wręczeniu ówczesnemu burmistrzowi Bochni czarnej księgi, zawierającej 

mocne słowa w sprawie planów niszczenia patriotycznej tradycji w Bochni 

temat został wyciszony przez ówczesnego burmistrza Bochni Wojciecha 

Cholewę, który na łamach „Kroniki Bocheńskiej” (nr 1/2003) nazwał 

pomysł wybudowania parkingu czyjąś gierką polityczną i dodał: Pomnik 

powstał w tym miejscu dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu bocheńskich 

środowisk kombatanckich przy współudziale samorządu i ze składek pol-

skich patriotów z całego świata. Dlaczego mielibyśmy podnosić rękę na 

taki symbol? Mamy dość problemów do rozwiązywania.

Po kilku latach od tej głośnej w mediach sprawy pan Aleksander Rze-

pecki redaktor nieistniejącej dzisiaj gazety „Moja Bochnia” próbował bez-

skutecznie sondować opinię społeczną i zachęcać do budowy parkingu. 

W jesieni 2011 r. powstało stowarzyszenie „Związek Bocheńskich 

Pracodawców”, którego jedynym, jak do tej pory,  przejawem działalności 

– jak się wydaje - są starania o wybudowanie na placu gen. Leopolda Oku-

lickiego podziemnego parkingu na 450 samochodów.  Pomysł ten skryty-

kowaliśmy  w numerze 2/2012 „Wiadomości Bocheńskich”  pokazując 

jego bezsens i szkody dla Bochni i jej mieszkańców, jakie może przynieść 

jego realizacja.

Zagrożenia i możliwe szkody

Podziemny parking  nie przyniesie dla Bochni i jej mieszkańców ni-

czego dobrego, natomiast stworzy ryzyko poważnych, w swojej skali, nie-

bezpieczeństw i potencjalnych szkód. 

Jeśli mamy chociaż odrobinę szacunku dla 761-letniej Bochni, dla tra-

dycji i wartości jakim zawsze była wierna i chcemy, żeby Bochnia normal-

nie funkcjonowała, to nie przejdziemy wobec nich obojętnie.  Powtórzymy 

je teraz w dużym skrócie.  

Budowa podziemnego parkingu na placu gen. Okulickiego wiązać się 

będzie z drastyczną ingerencją w grunt kurzawkowy, niestabilny i najbar-

dziej nawodniony w Bochni, właśnie w tym rejonie pomiędzy plebanią 

a Babicą. Przecięcie podziemnych ścieżek wód gruntowych spowoduje 

zmianę  ich biegu, a więc ryzyko istnieje i jest poważne. Potwierdza to eks-

pertyza, którą posiada Szkoła Muzyczna im. Żurawlewa. Czy mieszkańcy 

Bochni o tym wiedzą?

Jakie mogą być konsekwencje tych działań dla Bazyliki Mniejszej 

św. Mikołaja, dla Kopalni Soli wpisanej na listę UNESCO, dla Szkoły 

Muzycznej i dla wszystkich innych  budynków wokół placu  nie trudno 

przewidzieć. Tym bardziej, jeśli ewentualny „inwestor” do tej pory niczego 

jeszcze nie wybudował, tylko ma taki  ogólny i mglisty Jeżeli na nieroz-

ważnej inwestycji ucierpi ruch turystyczny w kopalni, poprzez czasowe 

lub stałe zamknięcie tego ruchu, albo kopalnia utraci prestiżowy wpis na 

listę UNESCO, to skończą się marzenia o Bochni jako mieście turystycz-

nym. 

     Do tych szkód należy doliczyć te które wynikną ze zwiększonej ilo-

ści samochodów w wąskim, zabytkowym centrum Bochni, co spowoduje  

paraliż komunikacyjny przy wjeździe i wyjeździe z parkingu. Zwiększy się 

tym samym emisja spalin samochodowych w pobliżu Szkoły Muzycznej 

i przedszkola przy ul. Brackiej i zwielokrotni się ilość samochodów prze-

jeżdżających ulicą Bernardyńską, w obie strony,  tuż koło Bazyliki, a spo-

PODZIEMNY PARKING 
w centrum Bochni?

tęgowanie tego typu drgań nie będzie korzystnie oddziaływać na statycz-

ność świątyni. Przeciwko takim pomysłom opowiada się strategia miasta 

Bochni, według której ruch kołowy i parkingi winny być wyniesione poza 

ścisłe zabytkowe centrum miasta.

Budowa parkingu będzie także przykładem bezsensownego, nieliczą-

cego się z opinią społeczną marnotrawienia naszych miejskich pieniędzy, 

które samorząd wydał w ubiegłym roku na założenie na placu zieleni.  

Kosztowało to – bagatela - 60.000 zł. 

Hekatomba?

Budowa podziemnego parkingu na placu gen. L. Okulickiego niesie 

ryzyko i poważne zagrożenia.   Nie musi to oznaczać, że w trakcie bu-

dowy, albo tuż po jej zakończeniu zawali się pół Bochni i w gruzach po-

grzebany zostanie podziemny parking, Bazylika Mniejsza pw. św. Miko-

łaja, Szkoła Muzyczna im. J. Żurawlewa w murach której znajdzie się od 

września 2014 r. także szkoła muzyczna II stopnia, wszystkie budynki przy 

północnej pierzei rynku, ul. Kraszewskiego, Kowalskiej, Brackiej. Znamy 

dobrze przysłowie „woda drąży skałę”. W tym przypadku woda drążyć 

będzie, nie skałę, ale glebę, znajdującą się nad solnym górotworem, w  naj-

bardziej nawodnionym w Bochni i niebezpiecznym miejscu.

Tę infiltrację ułatwią naprężenia gruntu powstałe w wyniku jego ponad 

dwukrotnie większego obciążenia.  Ciężar wywiezionej z placu ziemi, bę-

dzie inny niż ciężar betonowej skrzyni parkingowej, która w tym miejscu 

się pojawi (beton jest cięższy od ziemi 2,5 razy).  Ponadto ta betonowa 

skrzynia parkingowa będzie cały czas „pracować” (tak się mówi w języku 

geologów).  W ciągu dnia ciężar 450 samochodów będzie dociskać ten 

obszar, zaś w nocy, gdy samochodów na parkingu nie będzie następować 

będzie każdej doby odprężenie. Ta ustawiczna „praca” będzie podobna do 

pracy tłoka, funkcjonującego nieprzerwanie, aż do nieszczęsnego momen-

tu. Jeśli ktoś nie rozumie jakie zagrożenia taka „praca” może przynieść, 

niech zapyta geologa górniczego, a dopiero potem buduje (optymistyczną 

(?) teorię: „chyba nic się złego nie stanie”.  

 

Kto odpowie za szkody?

Związek Bocheńskich Pracodawców nie musi zamartwiać się ryzy-

kiem powstania szkód. Nie ma własnego majątku. Poniesie chyba tylko 



WB nr 2 (101)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE40 LATO 2014

odpowiedzialność moralną. Gdyby miał za szkody płacić, to zmuszony 

będzie ogłosić upadłość i rozwiąże się.

      Zupełnie inaczej przedstawia się odpowiedzialność Miasta Boch-

ni za powstałe szkody. Miasto Bochnia ma dochody, głównie z naszych 

podatków. Moralną odpowiedzialność poniosą  także mieszkańcy Bochni. 

To oni będą winni, jeśli w referendum zagłosują za parkingiem. Chcieli 

przecież parkingu!

     Miasto Bochnia może nie  udźwignąć ciężaru odszkodowań. Może 

przez dziesiątki lat płacić Skarbowi Państwa za zniszczenie zabytkowych 

podziemi Kopalni Soli i utratę prestiżowego tytułu, który przyciągał tu-

rystów,  Kurii Diecezjalnej za zniszczenie Bazyliki, Ministrowi Kultury 

za zniszczenie Szkoły Muzycznej, właścicielom sąsiadujących z placem 

budynków za szkody w tych budynkach, twórcy pomnika prof. ASP Cze-

sławowi Dźwigajowi za naruszenie jego praw autorskich, poprzez zmianę 

lokalizacji lub zniszczenie pomnika. Co powie Minister Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego, gdy się dowie, że Bochnia zadrwiła sobie z jego 

poparcia o wpisanie bocheńskiej kopalni soli na listę UNESCO i z jego de-

cyzji z czerwca b.r. o utworzeniu w Bochni Szkoły Muzycznej II stopnia?

Możemy współczuć tylko nowemu burmistrzowi Bochni, bo nawet 

pobory będzie musiał mieć niższe niż obecny.  Jak będzie wyglądał wtedy 

budżet miasta?  Może zostaną pieniądze tylko na wynagrodzenia dla bur-

mistrza i jego urzędników (wyłączone spod egzekucji). Nawet radni stracą 

diety. A co będzie z realizacją zadań publicznych?  Będą jeszcze straty 

natury moralnej i wzajemne oskarżanie się  na tle zasadniczo zmienionego 

krajobrazu.   

Partnerstwo publiczno-prywatne w ramach którego budowany ma 

być podziemny parking, to świetna pułapka na bocheński samorząd, której 

dzisiaj jeszcze sobie nie uświadamiamy. Może okazać się nią solidarna od-

powiedzialność dwóch partnerów -  jednego wypłacalnego - drugiego wy-

płacalnego albo zupełnie niewypłacalnego. Jest przecież tylko stowarzy-

szeniem. Znakomicie!  Może już się niektórzy radni  na to nabrali? Może 

trzeba tupnąć nogą i przypomnieć,  jakie ma prawa miejski samorząd  i jak 

ma bronić interesów miasta i jego mieszkańców, w sytuacji kiedy mamy 

wybór pomiędzy interesem publicznym i  prywatnym. Jak długo mamy 

milcząco czekać na rozwój wypadków.

Brak argumentów

Na argumenty Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bo-

cheńskiej przeciwko budowie podziemnego parkingu zgłaszane dwa lata 

temu i obecnie (zob.www.bochniacy.pl) Związek Bocheńskich Pracodaw-

ców nie odpowiedział ani wtedy, ani teraz. Bez  żadnej rzeczowej  pole-

miki na kilka miesięcy przed wyborami samorządowymi rzuca mocno już 

nieświeży - od 2003 roku - temat, jako coś nowego i atrakcyjnego. Zasło-

nięty tarczą demokratycznej instytucji referendum, nadal próbuje karmić 

mieszkańców samymi ogólnikami. A nuż się uda? 

Pomysł na referendum

Bez wdawania się w szczegóły, każdy przyzna, że to świetny i sprytny 

pomysł. Kto ośmieli się  zaprotestować przeciwko demokracji.  Vox populi 

– święta rzecz!  Parking dla każdego W CENTRUM BOCHNI – to piękny 

slogan, na dodatek wybudowany przez  hojnego prywatnego dobrodzieja, 

który chce dać „wymarzony” prezent dla miasta. Pomysł ten tak długo bę-

dzie mamił swoim fałszywym blaskiem i przyciągał do swojego światła, 

jak długo będzie miał ogólne zarysy. Diabeł tkwi w szczegółach – mówi 

stare polskie porzekadło. Poznajmy je zatem.

Gdzie są wygodne miejsca parkingowe? 

Dlaczego właśnie plac gen. Okulickiego, a nie jakiś inny – dogodniej-

szy do budowy i bezkonfliktowy  - teren został wybrany na podziemny 

parking?  W miejskim planie przestrzennym znajdują się tereny bardzo 

bezpieczne geologicznie, wygodne dla komunikacji, na które można łatwo 

wjechać i łatwo z nich wyjechać. Są tam  parkingi tradycyjne, ale mogą 

powstać też piętrowe. Burmistrz odpowiadając na nasze pytanie wskazał 

na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tere-

nu „ŚRÓDMIEŚCIE” w Bochni uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej nr 

XVII/174/08 z 27 lutego 2008 r. dogodne miejsca parkingowe  oznaczone 

symbolami 1.KP1, 1.KP2, 1 KP.3, 1.KP.4, 1.KP.5, 1.KP.6, 1 KP.7, 1.KP.8, 

1.KP.9, 1.KP.10, 1.KP.11, 1.KP.12, 1.KP.13, 1.KP.14, 1.KP.15, a więc plac 

Bolesława Wstydliwego,  tereny w rejonie ul. Floris (tzw. ruski plac), te-

reny przy ul. Gazaris i Konfederatów Barskich. Dodał, że możliwa jest 

tam także budowa parkingów podziemnych. Możemy rozszerzyć tę listę 

o tereny przy t.zw. ulicy Śródmiejskiej, której do tej pory jeszcze nie wy-

budowano, koło ZUS-u  i przy ul. Trudnej, a także inne tereny prywatne, 

których właściciele mogliby prowadzić działalność związana z parkowa-

niem samochodów. Potrzeba tylko większej aktywności samorządu, aby te 

bezkonfliktowe tereny mogły stać się parkingami. 

Policzyliśmy jakie to są odległości od rynku bocheńskiego. Od ruskie-

go placu – 250 metrów, od ul. Sądeckiej i ul. Kącik  - 100 metrów. To nie 

są żarty. Każdy może sprawdzić. Dodatkowym atutem przemawiającym 

– może nawet najbardziej dla młodzieży – jest niewielka odległość tych 

terenów od Parku Rodzinnego Uzbornia, a zależy nam chyba na tym, aby 

coraz częściej i coraz więcej ludzi tam przyjeżdżało.

A więc przy niewielkim zaangażowaniu finansowym, w  niedługim 

czasie można przygotować nowe, tradycyjne miejsca parkingowe  w tych 

terenach dla 350 samochodów, bardzo blisko ścisłego śródmieścia, bez 

konfliktowania społeczeństwa, bez potrzeby angażowania się w śliskie 

partnerstwo publiczno-prywatne, bez potrzeby oddawania prywatnemu 

przedsiębiorcy pięknego i ważnego ze względów przytoczonych wyżej 

placu gen. Okulickiego, bez balansowania na granicy prawa  i bez robienia 

cyrku z poważnej demokratycznej instytucji jaką jest referendum. 

Polityka parkingowa

     Czy ktoś zastanawiał się dlaczego odległy o 250 metrów od ryn-

ku  parking na t.zw. ruskim placu jest prawie pusty, a   rynek bocheński 

oblepiony samochodami i trudno tam znaleźć wolne miejsca?  Trudno 

zrozumieć dlaczego samorząd nie wypracował do tej pory jakiejś mądrej 

polityki parkingowej, którą można regulować choćby cennikami np. na 

ruskim placu - za darmo, albo za pół darmo, a w okolicy rynku – drogo, 

a nawet bardzo drogo. Efekty będą niezwykłe już w ciągu tygodnia. Samo-

rząd może także zachęcić – polityką parkingowo-podatkową - właścicieli 

prywatnych działek w Bochni, na których właściciele nic  na razie nie bu-

dują do tworzenia tradycyjnych parkingów.  To łatwy i uczciwy zarobek 

i sprawa jest bardzo proste, potrzeba tylko inicjatywy samorządu,  np. taka 

prywatna, sporej wielkości działka znajduje się naprzeciwko stadionu spor-

towego im. Władysława Krupy. Tam nie byłoby problemów z wjazdem 

ani wyjazdem.

Najczęściej miejsca parkingowe dla inwalidów są z reguły puste. Miej-

sca te mogłyby wykorzystywać jeżdżące samochodami kobiety w ciąży, jak 

to funkcjonuje w Rzeszowie. To jeden z elementów polityki prorodzinnej.      

Ponadto samorząd powinien rozwijać komunikację publiczną na te-

renie samego miasta (meleksy, małe busy) i tworzyć dla niej przyjazny 

klimat.  Obserwujemy przypadki, że z jednego domu np. na Krzęczkowie 

codziennie wyjeżdża do pracy w centrum ojciec, matka, syn lub córka, 

a każdy w innym samochodzie i po południu wracają. Czy małe busy  kur-

sujące przed pracą i po pracy nie ograniczą ruchu samochodowego? Takie 

właśnie rozwiązania komunikacyjne są w Kanadzie.

    

Ile będzie kosztowało miejsce w podziemnym parkingu

Nie łudźmy się, że każdy będzie mógł za nieduże pieniądze zaparko-

wać w podziemnym parkingu swój samochód. Parking nie będzie tani. 
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Zapowiedział to prezes Związku pan Edward Sitko, twierdząc, że Związek 

przez 30 lat musi odzyskać pieniądze włożone w budowę i eksploatację 

parkingu. Zapowiedział też w jednym z wywiadów, że miasto ma dać 

działkę (plac gen. Okulickiego) a całą resztę zrobimy sami. 

„Zrobimy sami” to  może znaczyć, że sami będziemy  ustalać cenniki 

opłat za parkowanie, sami będziemy rezerwować miejsca parkingowe dla 

„naszych” potrzeb, wprowadzać tzw. bonusy  i inne „zniżki” dla klientów 

„naszych” sklepów itd.  Dawniej znane było powiedzenie „wystrychnąć 

kogoś na dudka”. Dzisiaj może stać się ono aktualne dla tych wszystkich, 

którzy nadal wierzą w  pomysł budowy podziemnego parkingu z pożyt-

kiem dla mieszkańców Bochni i turystów.

Ukryta prawda

Chociaż trwa już akcja zbierania podpisów za referendum nadal wizja 

podziemnego parkingu spowita jest w mrokach tajemnicy.  „Rzekome” 

wizualizacje parkingu z 29 lipca 2014 r. potwierdzają, że wjazd na parking 

będzie się odbywał od strony Szkoły Muzycznej i od strony Przedszkola. 

Potwierdzają się nasze najczarniejsze przewidywania. Trzy poziomy zre-

dukowane już zostały do dwóch, a dokładna ilość miejsc do parkowania 

- wg tej ulotki - zostanie obliczona na etapie projektowania.                   

Wizualizacje te zamiast rozjaśniać sprawę wprowadzają w błąd. Ulot-

ka informuje bowiem, że pomnik zostanie przesunięty w pobliże szybu 

Sutoris, czyli na wschód, ale autorzy ulotki uparcie twierdzą, że kierunek 

z placu na szyb Sutoris jest kierunkiem za zachód. Wszystko w niepojęty 

sposób  się miesza. Ale może to właśnie kolejny trik i wędka dla niezo-

rientowanych?

Najpierw pomysłodawcy stanowczo twierdzili, że będzie budowany 

podziemny parking na 450 samochodów osobowych. W połowie lipca 

spuścili z tonu i dodali słowo „około”, a dzisiaj czyli 29 lipca twierdzą, że 

ostateczną ilość miejsc parkingowych obliczy się dopiero kiedyś w przy-

szłości na etapie projektowania. Jednocześnie z ulotki wynika, że parking 

z trzykondygnacyjnego skurczył się do dwukondygnacyjnego. Jeśli na 

trzykondygnacyjnym parkingu miało być 450 miejsc parkingowych (po 

150 na każdej kondygnacji) to łatwo przeliczyć, że na dwukondygnacyj-

nym będzie ich tylko 300. Dlaczego więc autor ulotki upiera się przy licz-

bie 450?  Jeśli miejsca parkingowe i ilość kondygnacji będzie się w takim 

tempie kurczyć co dwa tygodnie, to w połowie sierpnia tych miejsc będzie 

150, a na początku września wystarczy już parking tradycyjny na 50 sa-

mochodów na płycie placu, ale bez pomnika i bez zieleni miejskiej. Może 

wtedy pojawi się nowa ulotka Nie będziemy kopać, wybudujemy taki ma-

lutki, tradycyjny parking dla naszych potrzeb. Ktoś z kręgów zbliżonych 

do pomysłodawców ujawnił już dawno, że jeśli uda się tam umieścić 150 

samochodów, to będzie wielki sukces. Czy naprawdę mieszkańcy Bochni 

chcą takiego parkingu za taką cenę upokorzenia wobec tych, który szanują 

swoją przeszłość i tradycje, którzy chcą czystego powietrza i przestrzeni 

w centrum Bochni?  

Wszystko będzie OK. Nic się nie zawali,  ruch turystyczny w kopal-

ni nie ucierpi, a nawet ruch samochodowy będzie mniejszym niż był pla-

nowany. Nie będzie tylko pomnika gen. Leopolda Okulickiego i zielonej 

przestrzeni miejskiej wyrwanej dla prywatnych celów. Te 60 000 zł. wyda-

ne na zieleń jakoś się rozliczy. Czy taki jest prawdziwy scenariusz nabicia 

radnych i nas wszystkich w butelkę?  Zobaczymy.

Ile będzie kosztował podziemny parking?

Pisaliśmy już o tym jakie koszty poniesie Miasto Bochnia i mieszkań-

cy w związku z fanaberią posiadania parkingu właśnie tutaj, w cen-

trum miasta. Pisaliśmy także o tym, ile może kosztować miesz-

kańca Bochni miejsce na takim „prywatnym” parkingu. Teraz 

rozważmy skąd  Związek Bocheńskich Pracodawców weźmie 

pieniądze na taką inwestycję.  Chyba sam Związek jeszcze tych 

kosztów dobrze nie policzył, Nie ma jeszcze ani Biznes-planu, ani 

kosztorysu, ani pieniędzy na koncie. Zakładając, że ma powstać 

piętrowa (może trzykondygnacyjna, dwukondygnacyjna, a może 

jednokondygnacyjna) podziemna inwestycja na 450 samochodów, 

to koszt jej wyniesie kilka, a może kilkanaście milionów złotych. 

Jeśli doliczymy do tego koszty ekspertyz, koszty szkód jakie 

w czasie budowy lub po jej zakończeniu się pojawią, Związek 

znajdzie się w trudnej sytuacji, gdyż będzie musiał zgromadzić na 

koncie wielokrotnie więcej pieniędzy. 

Skoro nie prowadzi działalności gospodarczej, nie składa 

w KRS sprawozdań finansowych, corocznych bilansów i rachun-

ków zysków i strat, to może mieć trudności ze zgromadzeniem 

środków finansowych.  Kredytu może też nie dostać, bo zapewne 

nie ma zabezpieczenia. Może dostanie wielomilionową darowiznę  

od  któregoś z członków Związku lub z zewnątrz. Może pozostać 

rozgrzebana inwestycja w centrum miasta, a może będzie zmu-

szony do kolejnych redukcji swoich ambitnych planów do kilku-

dziesięciu miejsc parkingowych pod gołym niebem, na miejscu 

usuniętego pomnika.    

 

Moralny aspekt

Jest jeszcze aspekt moralny całej referendalnej sprawy. Pomy-

słodawca wysłał do zbierania podpisów za referendum, młodzież. 

Chodząc od mieszkania do mieszkania tłumaczą ludziom, jak to 

będzie dobrze, kiedy pomnik gen. Leopolda Okulickiego zniknie 

z placu, czyli z oczu mieszkańców i turystów, a zamiast niego po-

jawi się wielokondygnacyjny podziemny parking. Te młode oso-

by zapewne nie robią tego za darmo.  Może więc za pieniądze, 

tłumaczą o konieczności usunięciu pomnika Człowieka, który 

tak mocno związany był z Bochnią, walczył za Ojczyznę, zginął 

w sowieckich kazamatach i stał się symbolem walki z hegemonią 

sowiecką. 

Jest coś szokującego w całym tym pomyśle angażowania 

młodego pokolenia do takiego procederu usuwania z historycz-

nej pamięci Bochnian postaci gen. Leopolda Okulickiego. Teraz 

pomysłodawcy wykorzystują ich niewiedzę i młodość, a może ju-

tro, ktoś inny wyżej postawiony  zacznie wszystkich przekonywać 

o potrzebie realizowania tej „rzekomo potrzebnej inwestycji” na 

przekór wszystkim wartościom, którym powinien być wierny. 

  

Położyć tamę nieodpowiedzialnej inicjatywie

Trzeba zatem postawić tamę – jeszcze przed ewentualnym re-

ferendum - niefrasobliwemu i nieodpowiedzialnemu pomysłowi 

budowy podziemnego parkingu na placu gen. Leopolda Okulic-

kiego. 

W sprawie, w której interes publiczny miesza się z interesem 

prywatnym, a przykłady podobnych spraw widzimy w Polsce 

mnóstwo, bliżej i dalej, Burmistrz i PT Radni królewsko-górni-

czego miasta Bochni obowiązani są badać wszystkie okoliczno-

ści, żądać od pomysłodawcy szczegółów w postaci Biznes-planu, 

stosownej dokumentacji, wskazania i udowodnienia środków na 

tę inwestycję już teraz, bo bez tego, referendum stanie się hiper-

boliczną  bzdurą  kompromitującą nasze Miasto.

Apelujemy do wszystkich Mieszkańców i Sympatyków 

Bochni, do Czytelników naszej gazety: Przyłączcie się do nasze-

go protestu i nadsyłajcie listy pod adresem naszego Stowarzysze-

nia: Rynek 2, 32-700, lub dochist@wp.pl.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bochniaków

i Miłośników Ziemi Bocheńskiej
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MUZEUM IM. ST.FISCHERA
Czwartkowe Spotkania Muzealne

24 kwietnia Maciej Negrey z Akademii Muzycznej w Kra-

kowie zaproponował refleksję nad tym Czy słoń nadepnął Po-

lakom na ucho? O trudnym życiu tradycji muzycznych w Pol-

sce  

15 maja Z okazji 70 rocznicy bitwy o Monte Cassino Ja-

nina Kęsek i Grażyna Potępa przypomniały bohaterskich żoł-

nierzy- uczestników walk na froncie włoskim w 1944 r. po-

chodzących z Bochni i powiatu bocheńskiego. Spotkanie pod 

tytułem I sztandar swój biało- czerwony zatknęli na gruzach 

wśród chmur. Uświetnił występ wokalisty Marcina Karbuta, 

który zaśpiewał dwie pieśni Modlitwę obozową i Czerwone 

maki na Monte Cassino. Uczeń Gimnazjum nr 1, Tomasz Se-

redyński  z dużym wyczuciem recytował wiersz Jana Rostwo-

rowskiego Chwała zwycięzcom. 

Po spotkaniu w muzeum o godz. 20.00 w kinie „Regis” 

odbyła się polska premiera filmu z 1946 r. Wielka Droga, 

w reżyserii Michała Waszyńskiego. Projekcja możliwa była 

dzięki uprzejmości Polskiego Instytutu i Muzeum Sikorskie-

go w Londynie, który udzielił Miejskiemu Domowi Kultury 

w Bochni jednorazowych praw autorskich do wyświetlenia fil-

mu. 

28 czerwca w setną rocznice wybuchu I wojny światowej 

prof. dr hab. Antoni Cetnarowicz z Instytutu Historii UJ wy-

głosił wykład Bałkański zapalnik. Sarajewo 28 czerwca 1914. 

Wykład wzbogacony był prezentacją unikalnych  slajdów

Inne wydarzenia muzealne

10 kwietnia w ramach cyklu  „Ars Nova czyli rozmowy 

o sztuce współczesnej” odbyło się spotkanie z Michałem Pio-

trowskim Estetyka niedoskonałości- powrót do starych technik 

fotograficznych.

27 kwietnia w dniu kanonizacji papieża Jana Pawła II od-

było się w muzeum spotkanie ze Stanisławem Opalińskim 

rzeźbiarzem ludowym, twórcą Frasobliwych i Ukrzyżowa-

nych, świętych Pańskich na niebie i na ziemi, ludzi ziemskiej 

egzystencji i człowieczego losu, krakusów i papieży ( w tym 

wielokrotnie postaci papieża Jana Pawła II). W czasie tego 

spotkania, wybitny artysta rzeźbiarz  Józef  Pyrz, pochodzą-

cy z Ziemi Bocheńskiej, obecnie tworzący w Paryżu, mówił 

o roli rzeźby w relacjach miedzy ludźmi i o poszukiwaniu zna-

ków obecności Boga w swiecie. Spotkanie uświetnił występ 

Kapeli Siedleckiej.

18 maja w Międzynarodowym Dniu Muzeów odbyło się 

w muzeum spotkanie z prof. dr hab. Uniwersytetu w Opolu, 

Stanisławem Nicieją, autorem znakomitych książek poświę-

conych Kresom Wschodnim, m. in. monografii Cmentarza Ły-

czakowskiego, dziejom i kulturze Lwowa oraz wielotomowej 

Kresowej Atlantydy. 

12 czerwca w ramach programu obchodów Dni Bochni 

dyrektor  muzeum Jan Flasza zaprezentował temat Rynek bo-

cheński. Miejsca, ludzie zdarzenia. Prezentacja multimedial-

na. Prezentacja slajdów archiwalnych widoków Bochni odby-

ła się na dużym ekranie w kinie „Regis”. Była to już druga 

w tym roku  prezentacja slajdów w kinie „Regis”. Pierwsza, 

Dzieje Bochni w obrazach miała miejsce w lutym b.r.

Wystawa

8 maja w muzeum otwarta została wystawa  Archeologicz-

na autostrada. Wykopaliska przy wielkich inwestycjach dro-

gowych pod Krakowem. Wystawa przygotowana została przez 

Zarząd Krakowskiego Zespołu do Badań Autostrad oraz Mu-

zeum Archeologiczne w Krakowie. Po tej niezwykle ciekawej 

i nowocześnie zaaranżowanej ekspozycji oprowadzali Justyna 

Rodak i Albert Zastawny. Wystawa w muzeum w Bochni bę-

dzie czynna do 31 sierpnia 2014 r.

                                                 

STOWARZYSZENIE BOCHNIAKÓW I MIŁOŚNI-

KÓW ZIEMI BOCHEŃSKIEJ

W 70 rocznicę zwycięstwa pod Monte Cassino 

Z okazji 70. rocznicy bitwy o Monte Cassino najwięk-

szej, najcięższej i najkrwawszej  lądowej bitwy w Europie 

nasze Stowarzyszenie przygotowało w Domu Bochniaków 

koncert pieśni i piosenek wojennych pt. „Czerwone maki 

na Monte Cassino” połączony z prezentacją multimedialną 

i wystawą przedstawiającą Bochnian walczących w kam-

panii norweskiej, francuskiej, bitwie o Anglię, kampanii 

afrykańskiej, kampani włoskiej i walkach w Normandii. 

W oparciu o wybór piosenek dokonany przez Bogdana 

Dźwigaja  Stanisław Mróz opracował i przedstawił  prezen-

tację, a wystawę przygotował Stanisław Kobiela. Ewelina 

Mroczek przedstawiła rys historyczny walk polskich żoł-

nierzy na Zachodzie.  Przy akompaniamencie Sylwii Klej-

dysz chór Stowarzyszenia zaprezentował aranżacje pieśni 

i piosenek z tytułowym utworem „Czerwone maki na Mon-

te Cassino” do słów Feliksa Konarskiego (Ref-Ren) i mu-

zyki Alfreda Szutza. 

Warto przy okazji przytoczyć mało znany fakt, że Ko-

narski w 25 rocznicę bitwy odwiedził Monte Cassino i wte-

dy powstała czwarta zwrotka pieśni:

Ćwierć wieku, koledzy, za nami 

Bitewny ulotnił się pył 

I klasztor białymi murami 

Na nowo do nieba się wzbił 

Lecz pamięć tych nocy upiornych 

I krwi, co przelała się tu - 

Odzywa się w dzwonach klasztornych 

Grających poległym do snu.

Na zaproszenie Stowarzyszenia przybyli pan  Jan Witek 

profesor I Liceum im. Kazimierza Wielkiego w Bochni 

wraz z synem Przemkiem w autentycznych mundurach 

z epoki - I Dywizji Piechoty US Army - Wielkiej Czerwo-

nej Jedynki (Big Red One), którzy mówili o przygotowy-

wanych uroczystościach rocznicowych w Normandii.

W patriotycznym spotkaniu wzięło udział wielu miesz-

kańców Bochni, goście w z Krakowa, Wrocławia, Katowic,  

Radłowa, przedstawiciele władz samorządowych Bochni ze 

starostą Jackiem Pająkiem i burmistrzem Stefanem Kola-

wińskim na czele i przedstawiciele Oddziałów Stowarzy-

szenia z Wrocławia, Katowic i Nowego Wiśnicza.

S. Mróz
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Wakacyjne wspólne śpiewanie piosenek

Przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego w czerwcu od-

było się w „Domu Bochniaków” wspólne śpiewanie piosenek 

w wiosenno-letnim nastroju i o tematyce  turystycznej. Chó-

rem Bochniaków dyrygowała Sylwia Klejdysz. Spotkanie pro-

wadziła Ewelina Mroczek i Bogdan Dźwigaj. 

Władysław Krupa – patronem Stadionu Sportowego

 W lipcu przed wejściem na stadion sportowy  im. dr.  Wła-

dysława Krupy odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęce-

nie tablicy ku czci dr Władysława Krupy lekarza-społecznika, 

piłkarza i olimpijczyka uczestniczącego na Olimpiadzie w Pa-

ryżu w 1924 r., żołnierza ZWZ-AK, wieloletniego prezesa Bo-

cheńskiego Klubu Sportowego, filantropa i mecenasa sztuki. 

W uroczystości uczestniczyli: starosta bocheński Jacek Pająk, 

przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Ścisło, burmistrz 

Bochni Stefan Kolawiński, działacze KS „Wisła” i  BKS, 

żona, córka i rodzina dr Władysława Krupy, delegacja naszego 

Stowarzyszenia. Po uroczystości odbył się na stadionie mecz 

piłkarski BKS – KS „Wisła”.

Promocja nowej książki Teofila Wojciechowskiego

W „Domu Bochniaków” odbyła się promocja II tomu „Ko-

ścielnych dziejów Bochni 1772-1985” dr hab. Teofila Wojcie-

chowskiego, zorganizowana przez Parafię rzymskokatolicką 

św. Mikołaja w Bochni i nasze Stowarzyszenie.  Spotkanie 

otworzyli w imieniu organizatorów ks. inf. Dr Zdzisław Sadko 

i Stanisław Kobiela prezes Stowarzyszenia.  Autor przedsta-

wił przebieg  pracy nad książką,  jej układ i tematykę, a tak-

że źródła na podstawie których ta książka powstała. Ciekawą 

dyskusję otworzył ks. prof. dr hab. Antoni Żurek z Kurii Die-

cezjalnej w Tarnowie. W spotkaniu udział wzięli  bocheńscy 

samorządowcy ze starostą Jackiem Pająkiem i burmistrzem 

Stefanem Kolawińskim na czele, a także przedstawiciele 

działających w Bochni organizacji kulturalno-społecznych. 

Dyskutanci podkreślili, że  książka  (razem z wcześniej 

wydanym pierwszym tomem)  ma charakter wartościowej 

monografii  a wydanie jej drugiej części  jest wydarzeniem 

naukowym w Bochni .(zob. omówienie książki w dziale 

BOCHNIANA s. 26)

Promocja książki Miriam Romm „Strusie pióra”

Z inicjatywy Wójta Gminy Bochnia i naszego Stowarzy-

szenia odbyła się w „Domu Bochniaków” promocja książki 

pani Miriam Romm z Izraela pt. „Strusie pióra”. W spotka-

niu uczestniczyli obok Autorki jej mąż, pani prof. dr hab. Ra-

chel Kollender z mężem, która jest prezesem Stowarzyszenia 

Bocheńskich Żydów w Izraelu i profesorem muzykologii na 

Uniwersytecie w Haifie, wójt Gminy Bochnia Jerzy Lysy, wi-

ceburmistrz Bochni pan Tomasz Przybyło i wicewójt Gminy 

Bochnia pan Stanisław Bukowiec, przedstawiciele organizacji 

kulturalno-społecznych z Bochni, a także liczna grupa miesz-

kańców Bochni.

Przy wypełnionej po brzegi sali spotkanie otworzyli orga-

nizatorzy Jerzy Lysy i Stanisław Kobiela prezes Stowarzysze-

nia.  Promocję książki prowadziła w bardzo ciekawy sposób 

pani dr Iwona Zawidzka. Autorka książki mówiła o swoich 

poszukiwaniach korzeni rodzinnych, tęsknocie do ojca, któ-

rego wizję w czasie tych poszukiwań udało się jej odtworzyć, 

o bocheńskim getcie. W multimedialnym przekazie pokazała 

wiele fotografii z bocheńskiego getta, które w większości  od-

nalazła w  żydowskim instytucie Yad Vashem w Jerozolimie.  

Po spotkaniu rozmawiano na temat planowanej w Bochni 

Trasy Pamięci Bocheńskich Żydów, a następnie przy pomni-

ku na skwerze przy ulicy Solnej Górze uczestnicy spotkania 

złożyli kwiaty i zmówili „Wieczne odpoczywanie”, a goście 

z Izraela odśpiewali fragment Kadiszu. (zob. omówienie 

książki w dziale BOCHNIANA s. 28-29)

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW WIŚNICZA

Wycieczka Towarzystwa Miłośników Wiśnicza 

12 lipca Towarzystwo Miłośników Wiśnicza wspólnie z  

bocheńskim oddziałem PTTK zorganizowało wycieczkę na 

Ziemię Krośnieńską, do rozległej kotliny oddzielającej Beskid 

Niski od Pogórza Dynowskiego, noszącej nazwę Doły Jasiel-

sko-Sanockie. Uczestników nie odstraszył padający deszcz 

i komunikaty radiowe o zagrożeniu powodziowym na tym 

obszarze. W Trzcinicy koło Jasła zwiedziliśmy archeologicz-

ny skansen „Karpacka Troja”. Zaskoczyła nas ogromna ilość 

eksponatów (ponad 160 tys.) i manekiny naturalnej wielkości 

ubrane w stroje odpowiadające danej epoce i różnym dzie-

dzinom życia (zbieractwo, pasterstwo, rolnictwo, transport, 

rzemiosło, walka). Skansen znajduje się w miejscu osady 

sprzed 2100 lat p.n.e. Są tam chaty z wioski otomańskiej z lat 

1650-1350 p.n.e. i wioski słowiańskiej w okresu wczesnego 

średniowiecza (780-1031 r.). Na wysokiej górze znajduje się  

odtworzone grodzisko. W Krośnie zwiedziliśmy Centrum 

Dziedzictwa Szkła, w którym zobaczyliśmy poszczególne 

cykle produkcyjne produkcji szkła i zastosowanie w różnych 

dziedzinach od okulistyki po światłowody. Także tam poznali-

śmy historię  Krosna. Niektórzy uczestnicy wycieczki  podej-

mowali próby wydmuchania elementów szklanych. Był jesz-

cze czas na spacer krośnieńską starówką i zwiedzenie bazyliki.

     Muzeum przemysłu naftowego i gazowniczego im. 

Ignacego Łukasiewicza ulokowane jest głownie na otwartym 

terenie, poznajemy tu sposoby wydobycia ropy i gazu ziemne-

go od pierwszych jeszcze prymitywnych, aż po nowoczesne 

wieże i maszyny wiertnicze. W części pawilonowej zachwy-

cają nas XIX wieczne lampy naftowe oraz apteka w której 

pracuje pan Łukasiewicz. Przedstawione są sceny z udzielania 

porad przez aptekarza i sposoby na różne dolegliwości. 

      Z Bóbrki udaliśmy się do Odrzykonia do zamku 

Kamieniec, miejsca w którym Aleksander Fredro umieścił 

akcję „Zemsty”. Po drodze kol. Krystyna Kowalska omówiła 

„Zemstę” jako dzieło literackie i przybliżyła nam postać jej 

Autora. Przed murami zamku kilkoro uczestników wycieczki 

przeistoczyło się w aktorów i odegrało kilka scen z „Zemsty”. 

Z historią zamku zapoznała nas miejscowa przewodniczka. 

Około godziny 21 powróciliśmy do Wiśnicza mimo niepogo-

dy bardzo zadowoleni z wycieczki.

Waldemar Klasa

SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA

Po trzech latach starań, o których pisaliśmy  na łamach 

„Wiadomości Bocheńskich”,  na wniosek starosty bocheńskie-

go pana Jacka Pająka Minister Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego  utworzył w czerwcu b.r. w Bochni szkołę muzyczną 

II stopnia. Od nowego roku szkolnego nowoutworzona szko-

ła mieścić się będzie w budynku obecnej Szkoły Muzycznej 

I stopnia im. Jerzego Żurawlewa przy placu gen. L. Okulic-
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kiego.  Może w najbliższym roku szkolnym obie szkoły w jed-

nym budynku się zmieszczą, ale za dwa lata problem  ten poja-

wi się z większą ostrością.  Mamy więc nadzieję, że Burmistrz 

Bochni, zgodnie ze złożoną Bochniakom obietnicą, przydzieli 

niedługo na potrzeby tej  nowej szkoły,  przynajmniej piętro 

budynku na plantach przy ul. Regis, w którym mieściło się 

Studium Medyczne.  Lokalizacja ta stworzy bowiem możli-

wość wykorzystania ładnego obiektu, a także obecnie zanie-

dbanej, altanki na plantach,  wprowadzenia w tym rejonie 

plant  zespołowych i solowych koncertów wokalnych i instru-

mentalnych nauczycieli  i uczniów tej szkoły, wprowadzenia 

zwyczaju słuchania na plantach dobrej muzyki  wokalnej i in-

strumentalnej,  poważnej i rozrywkowej, dzięki czemu  nastąpi 

kulturalne ożywienia tej części plant, podniesienie ich walo-

rów estetycznych, wypoczynkowych, tak bardzo potrzebnych 

w mieście, do którego przybywa coraz więcej turystów z kraju 

i zagranicy. Należy przypomnieć, że wielu radnych obecnej 

kadencji  w interpelacjach upominało się o właściwe wyko-

rzystanie altany na plantach. Teraz pojawia się taka właśnie 

niepowtarzalna okazja, którą trzeba wykorzystać. Drugi raz 

taka szansa już się nie powtórzy. Liczymy także na poparcie 

tej lokalizacji przez starostę bocheńskiego i wszystkich, któ-

rzy przyczynili się do powstanie tej szkoły,  aby dzieło zostało 

w pełni ukończone z pożytkiem dla Bochni i jej mieszkańców.

NEKROLOGI

Z żalem żegnamy członków naszego Stowarzyszenia:

Kazimierza Blotko aktywnego działacza Oddziału War-

szawskiego, autora trzytomowego opracowania pt. „Moje ży-

cie” i wielu ciekawych artykułów zamieszczanych na łamach 

„Wiadomości Bocheńskich”.

prof. dr hab. Janinę Stopyrową,  em. profesora  nadzwy-

czajnego  UJ – Collegium Medicum,  kier. II Kliniki Chorób 

Dzieci Instytutu Pediatrii i Polsko-Amerykańskiego Instytutu 

Pediatrii Akademii Medycznej i UJ w latach 1983-1998, pełn. 

Rektora UJ ds. Studenckich UJ w Collegium Medicum. Była 

córką dr Władysława Krupy.

Sławomira Ryncarza, muzyka-instrumentalisty i woka-

listy, który wielokrotnie uświetniał swoją muzyką koncerty 

chóru Stowarzyszenia i wiele innych uroczystości organizo-

wanych w „Domu Bochniaków”. Wywiad  z nim pt. Moje pa-

sje. Wywiad ze Sławkiem Ryncarzem  opublikowaliśmy w nr 

2-3/2007   „Wiadomości Bocheńskich”.

Cześć Ich Pamięci

 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZIEMI ŻEGO-

CIŃSKIEJ 

 29 czerwca odbył się walny zjazd Stowarzyszenia podczas 

którego dokonano wyboru nowych władz. Przed rozpoczę-

ciem zjazdu członkowie Stowarzyszenia i goście uczestniczyli 

w Mszy świętej za duszę śp. Czesława Bajdy założyciela i pa-

trona Stowarzyszenia. Ustępujący prezes pan Czesław Pączek 

zrezygnował z kandydowania i członkostwa w nowym zarzą-

dzie. Za jego wieloletnie zasługi dla Stowarzyszenia  i Ziemi 

Żegocińskiej otrzymał tytuł członka honorowego. Nowym 

prezesem została kol. Joanna Pastuszak, młoda absolwentka 

UJ.   co daje możliwość zaangażowania w pracy w Stowarzy-

szeniu młodych ludzi. Pozostały skład zarządu nie został zmie-

niony.          Jan Burek 

LISTY DO REDAKCJI
Szanowny Panie Redaktorze,

W zamieszczonej w ostatnim numerze „Wiadomości” rela-

cji ze spotkania z profesorem Olgierdem Smoleńskim ( Joan-

na Maria Noworolska – „ O Bochni i medycynie”) znalazł się 

passus , którego treść nader mi podchlebia , ale nie polega na 

prawdzie. To nie w mojej głowie „ zaświtała myśl , aby wydać 

utwory młodych  bocheńskich) twórców” i nie ja „ przejąłem 

na siebie całą trudną pracę redakcyjną”. Owszem , uczestni-

czyłem aktywnie w tej pracy , ale główną rolę odegrała w tej 

mierze ś.p. Wanda Łopatkówna, niedługo potem żona trzecie-

go współtwórcy „Almanachu Bocheńskiego”, czyli Mariana 

Flasińskiego. To ona była autorką pomysłu wydawnictwa.  

Drobna może sprawa, ale trzeba oddać sprawiedliwość naszej 

nieżyjącej już Koleżance.

Z kolei w Pańskim pięknym wspomnieniu – epitafium dla 

śp. Stasia Dobranowskiego w tymże numerze czytam , iż kie-

dyś tam wystąpiłem w roli impresaria Chóru Koronacyjnego , 

gdy prezentował się na jakimś „socrealistycznym przeglądzie” 

ze swą Kantatą Kołchozową. Wygląda na to , że tak to wspo-

minał nasz Drogi Zmarły. Stasio chyba jednak trochę to akurat 

wspomnienie podkoloryzował, ja w każdym razie zupełnie so-

bie czegoś takiego nie przypominam...

Stanisław Gawor

Sprostowanie
W artykule pana Romana Kucharskiego o rodzinie Vetulanich 

na str. 12 nr 1/2014 „Wiadomości Bocheńskich” wkradł się 

błąd. Jean Paolo Vetulani, profesor Uniwersytetu w Bolo-

nii nie jest drugim synem Tadeusza Vetulaniego, ale dalszym 

kuzynem z włoskiej  linii rodu. Serdecznie przepraszamy. 

Pod Tablicą Ponarską w Bochni

12 maja w rocznicę zbrodni ponarskiej delegacja naszego 

Stowarzyszenia  złożyła wiązankę kwiatów pod Tablicą Po-

narską ufundowaną przez Rodzinę Ponarską i nasze Stowa-

rzyszenia, znajdującą się na cmentarzu św. Rozalii w Bochni 
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wiedeński organista Cyril Demain w 1829 r. Produkowano ją w Au-

strii i Niemczech, a w Polsce i na Węgrzech pojawiła się na po-

czątku XX wieku, i jak głosi tradycja przekazywana jest z ojca na 

syna.  Heligonka może nieraz sama zastąpić całą orkiestrę, ale naj-

lepiej gra się na niej z towarzyszeniem t.zw. diabelskich skrzypiec 

i bębna. Obecnie dobrze brzmi z towarzyszeniem klarnetu albo kon-

trabasu.  Grano na niej baciarki, góralskie pastorałki i przyśpiewki 

weselne, obyrtki, hajduki, walczyki i siustane. Nie jest   to tani in-

strument. Dawniej można było ją wymienić od górali słowackich 

za krowę. Dzisiaj jej wartość wynosi od 4 do 12 tysięcy złotych.

    Heligonka ma piękne, surowe, archaiczne brzmienie. Gra na niej 

nie jest łatwa.  Pan Józef Różyński mówi, że kiedy np.  wciskamy 

guzik C i ściskamy miech, to wychodzi dźwięk C, ale kiedy go 

rozciągamy to pojawia się dźwięk D. Heligonka ma tylko dwie to-

nacje, najczęściej są to tonacje C i F,  są heligonki z tonacjami G 

i D. Tonacji nie da się zmienić, jak w akordeonie, a więc śpiewający 

musi dopasować się do tonacji instrumentu.  Wiesław Kłuś

Chór „Złota Jesień”

Chór „Złota Jesień” powstał w 1993 roku przy Miejskim 

Domu Kultury w Bochni. Założycielem jego i długoletnim 

dyrygentem był  pan Franciszek Połoncarz. Od pięciu lat 

chórem kieruje pani Maria Korody-

Chrzan, absolwentka Akademii Mu-

zycznej w Katowicach. Zespół składa 

się z 32 osób. Są to ludzie o różnej 

profesji, w większości emeryci, któ-

rych łączy jedna wielka pasja – śpiew.

W ciągu tych lat chór wypracował  

ciekawy repertuar zarówno religijny 

jak i świecki, stale wzbogacany o nowe pieśni i piosenki. Są 

więc w nim pieśni patriotyczne, wojskowe, harcerskie, bie-

siadne, ludowe, kolędy, pieśni pasyjne i ku czci Matki Bożej.

Koncertujemy na terenie całej Polski, a szczególnie tam, 

gdzie działają podobne chóry.  Byliśmy także  w Austrii 

w miejscowościach Schwarzau im Gebirge i Rohr wspólnie 

z Kapelą „Królewianie” z Królówki. W miesiącach wiosen-

no-letnich poznajemy piękno naszego kraju, a korzystając 

z okazji – koncertujemy, uczymy się także polskich tańców. 

21 listopada 2013 r. urządziliśmy uroczystość 20-lecia chóru. 

Uroczysty, jubileuszowy koncert odbył się w sali koncertowej 

MDK przy udziale władz miasta Bochni i licznie przybyłych 

mieszkańców.  Na Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Lwow-

skiej w Krakowie w 2012 r. otrzymaliśmy wyróżnienie.

Maria Korody-Chrzan
70-lecia akcji na więzienia

W środę 23 lipca 2014 r. na dzie-

dzińcu wiśnickiego zakładu karnego 

odbyła się uroczystość upamiętnia-

jąca brawurową akcję uwolnienia 

nocą 26 na 27 lipca 1944 r. 128 więź-

niów politycznych z niemieckiego 

wówczas więzienia przez oddział 

żołnierzy Armii Krajowej pod do-

wództwem por. Józefa Wieciecha ps. 

„Tamarow”. Wiśniccy więziennicy 

oddali hołd uczestnikom akcji odsła-

niając poświęconą im oraz współpra-

cującym z nimi strażnikom więzien-

nym pamiątkową tablicę. Uroczystości odbyły się w rejonie bramy 

głównej więzienia, gdzie nastąpiło decydujące o pomyślności akcji 

uderzenie. Tablicę ufundowała społeczność funkcjonariuszy i pra-

cowników Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu. O akcji tej pisał 

,,Tamarow” na łamach WB 2/3 /90.

Najlepszy instrumentalista w Polsce

Wielki sukces odniósł instrumentalista z Bochni pan Józef 

Różyński grający na heligonce. Na 48 Ogólnopolskim Fe-

stiwalu Kapel Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych, 

który odbył się w dniach 26 – 29 czerwca 2014 r. w Kazi-

mierzu Dolnym md Wisłą zdobył I miejsce. Pan Józef Ró-

żyński prowadzi Kapelę Ludową „Łapanowianie” w Łapa-

nowie, która na tym samym Festiwalu zdobyła II miejsce.

Warto przypomnieć, że heligonka to jeden z najstarszych i najtrud-

niejszych instrumentów ludowych perkusyjnych. Wyparła ona dudy 

i gajdy, a była pierwowzorem akordeonu, Źródłem dźwięku jest 

w niej drgająca, podłużna blaszka, przymocowana jednym tylko koń-

cem,  a nie słup powietrza. Pozostała część blaszki wibruje pod napo-

rem powietrza. Dlatego zaliczamy ją do instrumentów perkusyjnych. 

Jak głosi legenda grali na niej zbójnicy beskidzcy i tatrzańscy już 

w czasach słynnego Janosika. Faktycznie wynalazł ten instrument 
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Piękny jubileusz małżeństwa

Piękny jubileusz 60-lecia małżeństwa obchodzili na wio-

snę b.r. państwo Jadwiga i Marian Sołtysowie z Krakowa. Kol. 

Marian Sołtys od wielu lat jest prezesem Oddziału Krakow-

skiego naszego Stowarzyszenia, członkiem honorowy, wspa-

niałym organizatorem wielu spotkań i uroczystości. 

Serdecznie gratulujemy i dołączamy się do życzeń wielu 

lat zdrowia i szczęścia.
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W 100-lecie wybuchu I wojny światowej

100 rocznicę wybuchu I wojny światowej Jarosław Przy-

było, Mariusz Rudnik i Przemysław Buda - członkowie Gru-

py Rekonstrukcji Historycznej II Brygada Legionów Polskich 

działającej przy Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośników Zie-

mi Bocheńskiej zapalili lampki pod pomnikiem gen. Leopolda 

Okulickiego, pod Pomnikiem „Poległym za Wolność w latach 

1914-1920 „ oraz pod Krzyżem w kwaterze wojennej z I i  II 

wojny światowej nr 314 na cmentarzu komunalnym w Bochni 

przy ul. Orackiej. Oddali hołd żołnierzom walczącym i pole-

głym w tej okrutnej, prowadzonej ”na wyniszczenie” wojnie.

Gospodarzem uroczystości był Dyrektor Zakładu Karnego 

w Nowym Wiśniczu, ppłk Włodzimierz Więckowski. Honoro-

wy patronat nad uroczystościami objęli: Dyrektor Okręgowy 

SW w Krakowie płk Krzysztof Trela oraz Dyrektor Muzeum 

Armii Krajowej w Krakowie pan dr hab. Janusz Mierzwa. W 

uroczystości wzięli również udział trzej uczestnicy tej akcji, 

panowie Eugeniusz Kowal ps. „Ewka”, Julian Wieciech ps. 

„Skrzat” i Jerzy Cieczko ps. „Skaut”.

Odsłonięcia tablicy dokonali trzej uczestnicy tamtych zda-

rzeń wraz z płk Krzysztofem Trelą oraz ppłk Włodzimierzem 

Więckowskim w asyście pocztów sztandarowych Okręgowe-

go Inspektoratu SW w Krakowie oraz sztandaru bocheńskiego 

Oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 

poczet sztandarowy tworzyli członkowie Stowarzyszenia Re-

konstrukcji Historycznych „Najemnicy Bocheńscy”.
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W 70. rocznicę zwycięstwa pod Monte Cassino 22.05.2014 - Dom Bochniaków

Chór Bochniaków - zakończenie sezonu, czerwiec 2014
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Promocja ksiażki Miriam Romm - ,,Strusie pióra” - Dom Bochniaków, 29.06.2014

Przed pominikiem Ofiar holokaustu w Bochni przy ulicy Niecałej, 29.06.2014
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