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Jolanta Heczko (Kraków)

Pomnik Sybiraków w Łapczycy
W 75 rocznicę wywózek Polaków na Syberię

28 czerwca 2015 r. od-
słonięty został, z inicjatywy 
kol. Andrzeja Migdała pre-
zesa Oddziału Wrocławskie-
go Stowarzyszenia Boch-
niaków i Miłośników Ziemi 
Bocheńskiej, na cmentarzu 
w Łapczycy Pomnik Sybira-
ków, poświęcony pamię-
ci Andrzeja Więcka i tych 
mieszkańców Ziemi Bo-
cheńskiej, którzy wywiezieni 
siłą przez funkcjonariuszy 
NKWD ze swoich mieszkań 
na kresach Rzeczypospolitej 
w 1940 r. na Sybir zmarli 

“na tej nieludzkiej ziemi”. Poświęcony jest także tym, którzy 
przeszli gehennę z rąk sowieckich oprawców, a po wybuchu 
wojny sowiecko niemieckiej i amnestii dla Polaków przedo-
stali się do formowanej w Kazachstanie i Persji Armii gen. 
Andersa i poprzez obozy przejściowe dotarli do kolonii dzie-
cięcych w Indiach i w Afryce. O uroczyustości tej pisze poniżej 
pani Jolanta Heczko, córka pani Barbary Marszałek, której 
“Wspomnienia z zesłania”, opublikowaliśmy na łamach “Wia-
domości Bocheńskich” w 2010 i 2011 r. 

                                     *   *   *
29 czerwca 1940 roku rodzina Więcków i Trzasków zo-

stała wywieziona na Sybir i rozpoczęła swoją wojenną ge-

Barbara Marszałek

Od lewej: Barbara Marszałek, Jolanta Heczko, Andrzej 
Migdał, Leszek Trzaska
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hennę. W wigilię rocznicy 
wywózki, 28 czerwca 2015 
roku, rodziny  Więcków, 
Trzasków i Migdałów, sta-
nęły w zadumie nad grobem 
rodzinnym na cmentarzu 
w Łapczycy.

Godzinę wcześniej mo-
dliliśmy się w pięknym 
kościele pw. św. Anny. In-
tencja mszy św. za śp. por. 
Andrzeja Więcka i jego 
żony Marii oraz por. Fran-
ciszka Trzaski i żony Ja-
dwigi. Czuliśmy niezwykłą 
więź w czasie modlitwy, 

rozpoznawaliśmy się wśród uczestników mszy świętej, a znak 
pokoju przekazany dawno niewidzianym krewnym, nabrał 
szczególnego znaczenia.

Później nastąpiły radosne powitania i powoli przeszliśmy 
na cmentarz, malowniczo położony na wzgórzu. 

Na cmentarzu w ciszy stanęliśmy przy grobie i patrząc na 
marmurowy pomnik z nazwiskami Andrzeja, Marii, Franciszka, 
Jadwigi, a także Józefa i Marii-rodziców Andrzeja  uświadomi-
liśmy sobie, że to Oni przejmująco wołają do nas prosząc o mo-
dlitwę i pamięć! Przedstawiciele rodzin Więcków i Trzasków 
złożyli wieńce na grobie. Potrzebujemy tych symbolicznych 
gestów – jakże inaczej wyrazić głębokie wzruszenie i tęsknotę.

Śp. Józef Więcek – ojciec –Andrzeja, po latach spotkał się 
z synem. Symbolem tego powrotu jest pomnik i odrobina ziemi 
z Czok-Pak, gdzie spoczęły doczesne szczątki Andrzeja.

Syn Franciszka, Leszek Trzaska przywiózł ziemię z Czok-
-Pak, miejsca pochówku Sybiraków - Andrzeja i Franciszka - 
ziemia ta połączy prochy bliskich, zbliżając tak odległe miejsca.

Ksiądz proboszcz rozpoczął modlitwę, odmówiliśmy Koron-
kę do Bożego Miłosierdzia, potem nastąpił akt poświęcenia po-
mnika. Krystyna Więcek – Pohl przecięła biało-czerwoną wstęgę. 

Po chwili cichej modlitwy głos zabrał Andrzej Migdał, or-
ganizator uroczystości. Mówił jak ważne dla rodziny, miesz-
kańców Łapczycy i Ziemi Bocheńskiej jest upamiętnienie tych 
tragicznych losów. 

Z wielką starannością przygotował też krótki rys historycz-
ny, w którym można przeczytać wspomnienia córki Andrzeja 
Więcka, Barbary. W imieniu Barbary Marszałek (z domu Wię-
cek) ze wzruszeniem zabrała głos jej córka Jolanta:

Składamy serdeczne podziękowania naszemu kuzynowi Andrze-
jowi Migdałowi, wnukowi Józefa Więcka, za zorganizowanie tej pięk-
nej uroczystości upamiętniającej Sybiraków – naszego Ojca Andrzeja 
Więcka urodzonego w Łapczycy i naszej matki Marii Więcek, żony 
Andrzeja, a także Franciszka Trzaski i jego żony Jadwigi.

Zgromadziliśmy się przy grobie Józefa Więcka – naszego dziadka, 
a ojca Andrzeja. Ze wzruszeniem odsłaniamy tablicę z nazwiskami 
naszych bliskich.

29 czerwca 1940 roku, 75 lat temu nasza rodzina została brutal-
nie wyrwana ze spokojnego życia i wywieziona na nieludzką ziemię 
– Sybir. Andrzej Więcek i Franciszek Trzaska kochający ojcowie i mę-
żowie zmarli w strasznych warunkach jako żołnierze Wojska Polskie-
go i zostali pochowani w dalekim Czok-Pak. Był marzec,rok 1942. Sio-
stry - Maria i Jadwiga zostały same z piątką małych dzieci. Heroicznie 

walczyły o przetrwanie i dzięki Opatrzności Bożej wróciły do Polski. 
Zmarły i są pochowane w Krakowie.

Andrzej i Franciszek choć pochowani z dala od Polski, dzięki temu 
pomnikowi zostaną w pamięci nie tylko rodziny, ale – mamy nadzieję 
-również mieszkańców Łapczycy i Bochni. Swoim życiem dali piękne 
choć trudne świadectwo miłości i wierności Rodzinie i Ojczyźnie. Sto-
imy nad tym grobem razem: dzieci, wnuki, kuzyni i przyjaciele. Wspo-
minając przeszłość, ufnie patrzymy w przyszłość.

Panie!
„Spraw, by symbole mogił tych, co życie oddali za Polskę
Od Workuty przez Norylsk po Sachalin,
W narodowej pamięci zapewniły im trwanie,
O polskie tam cmentarze -prosimy Cię Panie!”

Jeszcze raz z całego serca dziękujemy wszystkim , którzy włączyli 
się w organizację tego spotkania.

Bóg zapłać!

Obecny na uroczystości Pan Stanisław Kobiela, prezes 
Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheń-
skiej podkreślił, że pomnik ten jest symbolem cierpienia nie-
zliczonej liczby zesłańców, którzy zachowali godność mimo 
nieludzkich warunków i byli wierni Ojczyźnie.

Leszek Trzaska, syn porucznika Franciszka zaproponował 
upowszechnianie wiedzy o zesłańcach poprzez odczyty, spo-
tkania przedstawicieli Związku Sybiraków z uczniami szkół 
w Łapczycy i Bochni. Powoli, nie mogąc się rozstać z pięk-
nym pomnikiem i wspomnieniami o Zmarłych opuszczaliśmy 
cmentarz i podążaliśmy na rodzinne spotkanie w domu kultury.

Zgromadziliśmy się starym zwyczajem przy stole - wspa-
niały poczęstunek przygotowany przez każdą rodzinę pojawił 
się na stole. Ale wcześniej zaśpiewaliśmy Hymn Sybiraków, 
wg tekstu, którzy dla wszystkich przygotowała pani Anna 
Trzaska –Madej. 

Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi,
Z rezydencji, białych dworków i chat
Myśmy wciąż do Niepodległej szli,
Szli z uporem ponad dwieście lat!

Wydłużyli drogę carscy kaci,
Przez Syberię wiódł najkrótszy szlak
I w kajdanach szli konfederaci
Mogiłami znacząc polski trakt…

Z Insurekcji Kościuszkowskiej, z powstań dwóch,
Szkół, barykad Warszawy i Łodzi;
Konradowski unosił się duch
I nam w marszu do Polski przewodził.

A myśmy szli i szli – dziesiątkowani!
Przez tajgę, stepy – plątaniną dróg!
A myśmy szli i szli – niepokonani!
Aż „Cud nad Wisłą” darował nam Bóg!

Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi,
Szkół, urzędów, kamienic i chat:
Myśmy znów do Niepodległej szli,
Jak z zaboru, sprzed dwudziestu lat.
Bo od września, od siedemnastego,

Inskrypcja na pomniku
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Dłuższą drogą znów szedł każdy z nas:
Przez lód spod bieguna północnego,
Przez Łubiankę, przez Katyński Las!

Na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt
Wyznaczyły bezimienne krzyże…
Nie zatrzymał nas czerwony kat,
Bo przed nami Polska – coraz bliżej!

I myśmy szli i szli – dziesiątkowani!
Choć zdradą pragnął nas podzielić wróg…
I przez Ludową przeszliśmy – niepokonani
Aż Wolną Polskę raczył wrócić Bóg!!!
                                                  Słowa: Marian Jonkajtys

Po chwilach wzruszeń nadszedł czas na wzajemne poznanie się. 
Rodzina duża, nie znaliśmy się wszyscy, więc z tym większą ochotą 
i radością witaliśmy się, rozpoznawaliśmy rodzinne powiązania.

Kuzyn Jerzy Więcek wpadł na doskonały pomysł i fil-
mował kolejno każdą rodzinę, tworzyła się „lista obecności” 
Łapczyca 2015.

I tak płynęło to niezwykłe rodzinne spotkanie, pod 
okiem protoplastów Józefa i Marii Więcek patrzących na 
nas ze starych portretów. Ciepłe uczucia w sercu, dużo re-
fleksji i przemyśleń. 

Czy uda nam się jeszcze kiedyś zgromadzić w takim gro-
nie? Niezależnie od biegu wydarzeń, spotkanie to pozosta-
nie w pamięci wszystkich obecnych, jako coś wyjątkowego, 
wspaniałego i łączącego rodzinę.

Rodzina Barbary Marszałek serdecznie dziękuje wszyst-
kim organizatorom spotkania, władzom Łapczycy, Stowa-
rzyszeniu Bochniaków za zrozumienie, okazaną życzliwość 
i wsparcie.

                                                                  Jolanta Heczko 

Chociaż urodziłam się we Lwowie, to zawsze związana 
byłam rodzinnie z Borkiem koło Bochni. Tam bowiem, miesz-
kał mój pradziadek Florian z żoną Katarzyną i jego córka 
Franciszka z Biernatów Szumańska z mężem Bronisławem 
i dwuletnią córeczką Walerią. Franciszka i Bronisław byli 
moimi dziadkami. Bronisław zmobilizowany do austriackiej 
armii w 1914 r. pół roku później zginął na froncie.  W latach 
Wielkiej Wojny życie na wsi było bardzo ciężkie. Babcia mia-
ła liczne rodzeństwo, ale dwóch braci babci Jan i Piotr oraz 
siostry Aniela i Maria, jeszcze przed wojną wyjechały za chle-
bem do Ameryki1. 

Wtedy swoją pomoc zaoferowała najmłodsza siostra babci 
Salomea Biernat, która była przełożoną zakonnego sierocińca 

Ludmiła (Luda) Zawadowska-Jakutowicz (Cape Town - Republika Południowej Afryki)

Tułaczym szlakiem do Afryki

we Lwowie. Przygarnęła dwuletnią siostrzenicę, zapewniła jej 
utrzymanie i wykształcenie. Moja mama Waleria ukończyła 
we Lwowie szkołę średnią, dostała posadę we lwowskim ma-
gistracie. Tam poznała Bronisława Zawadowskiego, mojego 
ojca, który tam także pracował razem ze słynnym Tońciem 
z “Wesołej Lwowskiej Fali” i pobrali się. Niedługo ja się uro-
dziłam. Rodzice na wakacje przyjeżdżali do rodziny w Borku. 
Odwiedzali moją babcię i moich pradziadków. Byłam małą 
dziewczynką, więc niewiele pamiętam z tych wakacji, a jedy-
nie to, że wyrwana z wielkiego Lwowa, mogłam biegać swo-
bodnie po łąkach i bawić się z moimi rówieśnikami.

Zaraz po wybuchu wojny w 1939 r., w listopadzie ojciec 
został aresztowany przez NKWD. Mama straciła z nim kon-
takt i już go więcej w życiu nie widziała. Po latach dowiedzia-
łyśmy się, że był w obozie nad Peczorą i tam zmarł na krwa-
wą dezynterię. Zostałam z matką i dziadkiem Zawadowskim. 
13 kwietnia 1940 r. o północy Sowieci wtargnęli do naszego 
mieszkania we Lwowie i kazali się pakować. Dali nam 15 mi-
nut. Dziadek wpadł w panikę i zaczął szukać różnych kluczy, 
mama zbierała co popadło. W naszym domu była moja niania. 
Ona doradziła, aby wziąć to co najważniejsze, a więc beczułkę 
kiszonej kapusty i pierzynę. I tak zrobiliśmy. Załadowali nas 
do wagonu towarowego, który zamknęli. Nikomu nie pozwo-
lili z nami rozmawiać lub podać jakąś żywność lub ubrania. 
Razem z około czterdziestoma osobami w wagonie wywieźli 
nas w głąb Rosji do Semipałatyńskiej Obłasti. Mieszkaliśmy 
z rodziną Chronowskich w małej chacie, razem z Kozaczką 
i jej rodziną. Jej męża zabrali do wojska. 

Moją Mamę przydzielono do pasania i dojenia krów. Udo-
jone mleko musiało mieć normę, tyle i tyle litrów dziennie. Od 
czasu do czasu udawało się jej zdobyć kubeczek mleka prosto Pradziadkowie Florian i Katarzyna Biernatowie
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od krowy. Warunki były bardzo ciężkie. Brakowało żywności. 
Mama jako pracująca dostawała 400 gramów czarnego chleba 
dziennie. Mieliśmy szczęście, że rodzina Chronowskich była 
razem z nami, oni nam bardzo pomagali. Dziadek umarł tam, 
zostałyśmy same, miałam wtedy cztery lata. Mama - dwadzie-
ścia pięć. Po dwóch latach i ośmiu miesiącach naszego tam 
pobytu ogłoszono amnestię.

Obaj Chronowscy i ich siostra wstąpili do wojska, a mnie 
i Mamę zapisano jako rodzinę, dzięki temu udało się nam wy-
dostać z tego “raju”. Razem z drugą siostrą i matką Chronow-
ską, zabrano nas pociągiem do Karmine. Tutaj był duży oddział 
wojska i placówka zbiorcza uchodźców z Rosji. Moja Mama, 
babcia Chronowska i jej córka miały wstąpić do wojska, a mnie 
oddali do sierocińca. Ze względu na to, iż Mama i Ciocia Chro-
nowska zachorowały na żółtaczkę i nie zostały przyjęte do 
wojska, razem z innymi cywilami odesłano je statkiem, przez 
Morze Kaspijskie do Krasnowodzka a potem do Teheranu. Ja, 
razem z sierocińcem jechałam drogą lądową przez Aszchabad 
do Meszhedu. Tam zachorowałam na oczy. Powodem była aler-
gia wywołana pyłkiem kwitnącej akurat bawełny.

Po przyjeździe do Teheranu, Mamie udało się wydo-
stać mnie z sierocińca. W 1943 r. ujrzała swoją jedynaczkę 
w opłakanym stanie, włosy zgolone na zero, sukienka o cztery 
rozmiary za duża, po kostki, 
oczy zupełnie zaropiałe – ob-
raz nędzy i rozpaczy. Dzięki 
temu, że była na miejscu sio-
stra szpitalna, udało się jej 
doprowadzić mnie do zdro-
wia. Do dziś pamiętam te 
okłady z waty nawilżonej go-
rącą herbatą. Po tych zabie-
gach mogłam rano otworzyć 
oczy zaklejone ropą. W Tehe-
ranie, w obozie nr 2 byłyśmy 
parę miesięcy. Spałyśmy na 
drewnianych pryczach, po 
kilka osób. Dostałyśmy ubra-
nia z darów amerykańskich.

Z Teheranu zabrali nas 
do Ahwazu. To najgorętsze 
chyba miejsce na świecie. 

Zakwaterowali nas w końskich stajniach. Woda w kranie była 
prawie kipiąca, bo rury leżały tuż pod piaskiem i myć się mo-
głyśmy dopiero w nocy. Z Ahwazu pojechaliśmy do “Kontry-
klubu”. Country Club, to był obóz przejściowy. Tam mieszka-
łyśmy w namiotach. Po raz pierwszy jedliśmy granaty, daktyle 
i banany. Z Country Clubu przenieśli nas do Malir-Karachi. Za-
mieszkałyśmy tam w domach. Po paru miesiącach wysłano nas 
statkiem do Bombaju, a potem pociągiem do obozu Valivade.

W Valivade było nas około pięć tysięcy uchodźców, prze-
ważnie kobiety i dzieci. Mieszkaliśmy w dużych blokach 
mieszkalnych. Ściany ich były zbudowane z wiklinowych mat, 
dachy pokryte dachówką, a podłogi z gliny. Budynki ustawio-
ne były podłużnie. W każdym z nich znajdowało się 12 miesz-
kań. Każde miało dwie izby, a kuchnie przylegały do siebie. 
Toalety i prysznice oddalone były o ok. 1 kilometr. W obozie 
był szpital, kancelaria, sierociniec, szkoły i kościół oraz duży 
blok, w którym było kino, sklepy. Był także bazar, który pro-
wadzili Hindusi.

Był to bardzo miły okres zwłaszcza dla dzieci. Chodziły-
śmy do szkoły, często do kina i teatru. Działały tam katolickie 
organizacje m.in. Sodalicja 
Mariańska czy Krucjata Eu-
charystyczna. Działały kluby 
piłkarskie i inne. Ważną rolę 
odgrywało harcerstwo. Co 
miesiąc wszyscy otrzymywali 
pieniądze na życie i same mu-
siałyśmy sobie jakoś radzić. 

Byłyśmy tam z Mamą 
niecałe dwa lata. Skończyłam 
tam pierwsza klasę i uczyłam 
się w drugiej. Miałam niecałe 
siedem lat, ale dobrze śpie-
wałam It’s a long way to Tip-
perary na różnych przedsta-
wieniach, a także przed ko-
mendantem obozu Mrs But-
ton. Tak bardzo podbiłam jej 
serce, że dawała mi sukienki 
po swojej córce. Pomagała 
także mojej Mamie. Załatwiła jej nawet pracę w miejscowo-
ści Panchgani. Był tam szpital, w którym leczyły się dzieci 

chore na płuca i sanatorium. 
Właśnie w sanatorium Mama 
dostała pracę, a ja uczyłam 
się w szkole katolickiego 
konwentu St. Joseph’s. 

15 sierpnia 1947 r. In-
die uzyskały niepodległość. 
Obóz Valivade musiał być 
zlikwidowany. Niektórzy 
wyjechali do Wielkiej Bry-
tanii, jeśli mieli tam kogoś 
z rodziny, inni - do Polski. 
Dużo osób wyemigrowało 
do Kanady i Australii. Tam 
można było dostać pracę. 
Matka była jednak chora 
i nikt nie chciał jej zatrudnić. 
Ci, którzy pozostali w obo-

Dziadkowie: Bronisław i Franciszka Szumańscy

Salomea Biernat przełożona 
zakonnego sierocińca we Lwowie

Waleria Zawadowska - matka Autorki Autorka Ludmiła Zawadowska
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zie, w lutym 1948 r. zostali przeniesieni do 
obozu Koja w Ugandzie. Tam mieszkaliśmy 
w chatkach pokrytych słomą, tuż nad jezio-
rem Wiktoria, 40 mil od Kampali. Nigdy nie 
przypuszczałam, że znajdę się w prawdzi-
wej Afryce, z dżunglą, krokodylami, hipo-
potamami, komarami, malarią i tropikalny-
mi chorobami. Chodziłam tam do polskiej 
szkoły i ukończyłam szóstą klasę, pierwszą 
gimnazjalną i połowę drugiej.

Mama moja wyszła za mąż za Polaka, 
który dostał pracę jako manager farmy Księ-
ży Jezuitów w Mpimie, 8 mil od Broken Hill 
w Południowej Rodezji (obecnie Zambia). 
Wyjechaliśmy z Ugandy w lipcu 1950 r. do 
Broken Hill. Uczyłam się tam w konwencie 
Sióstr Dominikanek. Po ukończeniu szkoły 
podjęłam pracę w biurze firmy Thatcher & 
Hobson. Ojczym dostał z kolei pracę managera sklepu Batai, 
ale nie mógł sobie poradzić z językiem angielskim. Na jego 
prośbę podjęłam pracę w tej samej firmie jako jego asystentka 
i pracowałam tam przez 10 lat. Potem prowadziłam sklep Bata 
aż do 1963 r. – do mojego ślubu z Piotrem Jakutowiczem.

Mój mąż przeszedł taką samą gehennę jak ja. Urodzony 
w Pińsku na Polesiu, został deportowany razem z matką na 
Syberię. Jego ojca aresztowano za to, że był właścicielem mły-
na. Po amnestii dostał się do Teheranu, a potem poprzez obozy 
przejściowe do Afryki, gdzie ukończył polską szkołę. Musiał 
podjąć pracę, aby opłacić sobie studia. Wyjechał do Londynu, 
gdzie skończył architekturę w Northern Polytechnic - wydzia-
le londyńskiego Uniwersytetu.

W Broken Hill mieszkaliśmy od 1950 r. do 1958. Potem 
przenieśliśmy się do Salisbury w Południowej Rodezji (obecnie 
Harare w Zimbabwe). Tam właśnie poznałam Piotra i zaraz po 
ślubie w lipcu 1963 r. wyjechaliśmy do Cape Town w Republi-
ce Południowej Afryki, gdzie mąż dostał pracę jako architekt.

W Cape Town poznaliśmy środowisko Polonii kapsztadz-
kiej. Piotr został członkiem Stowarzyszenia Polskich Komba-
tantów i bardzo zaangażował się w pracy społecznej. W 1966 
r. zorganizował wystawę “Polonica” i obchody z okazji 
1000-lecia przyjęcia chrześcijaństwa przez Polskę. Na wy-
stawę przybył J.E. kardynał Owen Mc Cann, który dokonał 
jej otwarcia, a następnie 
odprawił Mszę świętą 
w katedrze kapsztadz-
kiej. Wieczorem odbył 
się wielki Bal Milenijny. 
W Cape Town działał 
także Związek Osadni-
ków Polskich, ale Stowa-
rzyszenie Kombatantów 
Polskich, jako światowa 
organizacja było bardziej 
mobilne i lepiej znane 
w środowisku. Żadna 
z tych organizacji nie 
miała jednak do tej pory 
swojej siedziby. 

Dopiero w 1970 r. 
członkowie Stowarzy-

szenia Polskich Kombatantów i Związku 
Osadników Polskich na jednym z towarzy-
skich przyjęć prywatnych założyli rodzaj 
kartelu w celu przejęcia jednego z istnieją-
cych w Cape Town bowling clubs na wspól-
ną siedzibę. Manewr powiódł się. Dostali 
lokal i dwa korty greens do grania w bile. 
Mąż, jako inicjator pomysłu został sekreta-
rzem klubu, który nazwano dumną nazwą 
“Polonia”. Klub ten działał pewien czas, 
ale niestety po kilku latach z powodu bra-
ku środków finansowych został zlikwido-
wany. Moja mama Waleria mieszkała także 
w Afryce. Wyszła za mąż, ale dzieci nie 
mieli. Zmarła w 1971 roku i pochowana zo-
stała w Afryce.

W latach 60. i 70. ub. wieku mogłam 
odwiedzać moją rodzinę w Polsce. Przy-

jeżdżałam do Borku i do Wieliczki. Na te rodzinne spotka-
nia przyjeżdżał zawsze na rowerze mój kuzyn Marian Bier-
nat. Zajmował się w Bochni sportem, a w wojsku służył 
w komandosach. Jego ojciec Piotr i moja babcia Franciszka 
byli rodzeństwem. Odwiedzałam także siostrę mojej babci 
Salomeę, która była przełożoną klasztoru w Mszanie i do-
żyła sędziwego wieku 90 lat.

W 1980 r. zaczęła się emigracja “Solidarnościowa” do 
RPA. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów ustąpiło miej-
sca nowej organizacji Stowarzyszenie Polskie w Cape Town, 
do którego większość Polaków zaczęła się zapisywać. Roz-
poczęła się akcja pomocy dla Polski i w tej dziedzinie Sto-
warzyszenie Kombatantów Polskich było bardzo aktywne. 
To był piękny okres. Organizowaliśmy różne imprezy w celu 
zbierania funduszy na pomoc dla Polski. Ja włączyłam się do 
akcji prowadzonych przez Rotary International. Piotr działał 
w Tafelberg Rotary Club. Na jednym ze spotkań zapropo-
nował akcję Parcels for Poland. Został on uznany za najlep-
szy projekt roku. Członkowie klubów Rotary wysyłali małe 
paczki do działaczy “Solidarności” w Polsce z dopiskiem, że 
są popierani przez ludzi mieszkających w RPA. To miało tak-
że ważne znaczenie polityczne.

Piotr przez wiele lat był przewodniczącym Komisji Rewi-
zyjnej Stowarzyszenia Polskiego.

Porozumiałam się 
z Siostrami z “Nazareth 
House” w sprawie od-
prawiania polskich Mszy 
Świętych w ich kaplicy 
i do dzisiaj te nabożeń-
stwa się tam odbywają. 
Wprawdzie dzisiaj odpra-
wia je ksiądz mówiący po 
angielsku, ale my odpo-
wiadamy i śpiewamy po 
polsku, z polskich książe-
czek do modlitwy, które 
sprowadziłam z Polski, 
po śmierci mojego męża 
w 2005 r. dla upamiętnie-
nia jego 43 letniej pracy 
w Kapsztadzkiej Polonii. 

Ludmiła Zawadowska - Jakutowicz

Autorka wraz z matką w dniu ślubu w 1963 r. Z dziećmi
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Nadal działam w zarządzie Stowarzyszenia Polskiego 
w Cape Town. 

Michał Heliasz

7 lat na wojnie
Autorem ciekawych wspomnień z lat Wielkiej Wojny jest 

mieszkaniec Okulic. Pisane w brulionach, prostym, chłopskim 
stylem mają dzisiaj wartość bezcenną, podobnie jak wydane 
drukiem wspomnienia Kazimierza Kupiszewskiego „Moja wo-

jaczka” (red. i posło-
wie Tadeusz Skoczek, 
wyd. Prowincjonalna 
Oficyna Wydawni-
cza w Proszówkach 
2001) czy opubliko-
wane w nr 4/2010 
„Wiadomości Bo-
cheńskich”  wspo-
mnienia Jana Pie-
trasa z Leszczyny. 
Przedstawiają bo-
wiem dramatyczne 
wydarzenia wojenne 
rozgrywające się 
wokół niego i z jego 
udziałem. Rzucają 
nowe światło na wie-
le nieznanych i nie-
wyjaśnionych do tej 
pory spraw.

Michał Heliasz urodził się 26 września 1895 roku w Bucz-
kowie, w Parafii Okulice, w powiecie bocheńskim, w wielo-
dzietnej rodzinie Marcina i Agnieszki Heliasz z domu Szeliga 
z Okulic. Michał miał trzy siostry - Karolinę, Marię i Mag-
dalenę - oraz brata Łukasza. Jako 19-latek i poddany cesa-
rza Austrii, został powołany do służby w c.k. Armii i prawie 
siedem lat spędził na wojennej tułaczce, z której szczęśliwie 
powrócił w styczniu  1921 roku. Dwa lata później ożenił się 
z Urszulą Muchą, z którą miał ośmioro dzieci. Czworo z nich 
zmarło w wieku niemowlęcym, a czworo przeżyło: Maria (Ma-
ria Gawłowicz – nauczycielka w Bogucicach), Zofia (Zofia 
Golińska - nauczycielka w Dąbrówce potem w Bochni w szkole 
Nr 5), Stanisław, który  zmarł w 1977 roku i Stefania Rabiarz. 

Wspomnienia, które dzisiaj za zgodą rodziny publikujemy 
Michał Heliasz napisał w wieku 85 lat. W kilku brulionach 
przechowywane są one przez jego wnuka – Jerzego Golińskie-
go, syna Zofii i Franciszka Golińskich,którzy udostępnili je 
redakcji WB. Poznajemy z nich sylwetkę odważnego żołnierza, 
wielkiego patrioty, wzorowego rolnika, społecznika i innowa-
tora, który pełniąc odpowiedzialne funkcje społeczne w Okuli-
cach wystarał się o elektryfikację tej miejscowości, sprowadził 
do niej nowoczesne maszyny rolnicze, działał w radzie para-
fialnej i miejscowym kółku rolniczym. Do końca życia był czło-
wiekiem niezwykle popularnym w całej okolicy. Zmarł w grud-
niu 1986 roku. Na kartach brulionów nie akcentuje swoich 

Cieszę się, że na początku lipca br. mogłam po-
nownie odwiedzić Polskę. Naszego rodzinnego domu 

w Borku już nie ma, ale 
w Wieliczce spotkałam 
się z kuzynem Marianem 
i dodałam jeszcze kilka 
słów do moich wspo-
mnień, które ukażą się 
w „Wiadomościach Bo-
cheńskich”.

Ludmiła (Luda) Zawa-
dowska Jakutowicz, Cape 
Town – South Africa

Przypisy:
1  Wspomnienia Piotra 
Biernata „Z Borku do 
Ameryki” opublikowa-
ne zostały w numerze 
4/2013 „Wiadomości 
Bocheńskich”.

Cmentarz polski w Koja (Uganda-Zambia)

Michał Heliasz w ogrodzie.
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sukcesów. Możemy odnieść wrażenie, że jest skromnym pro-
stym obserwatorem tych wielkich wydarzeń, które się wokół 
niego rozgrywały.

Fragmenty wspomnień, które przygotowałam do dru-
ku skorygowałam tylko częściowo pod względem językowym 
w celu lepszego zrozumienia tekstu. Poza tą jedną korektą pre-
zentuję je w wersji oryginalnej, aby oddać atmosferę opisywa-
nych wydarzeń. 

                                                                     Anna Londo

                                      ***
Pierwsze lata nauki w miejscowej szkole powszechnej Mi-

chał Heliasz wspomina: Gdy chodziłem do szkoły od 1900 
roku to wpajano w nas, że największy wróg naszej Ojczyzny 
to Niemcy i Rosja i przygotowywano 
do walki o wolność... i właśnie my 
młodzi, w 1914 poszliśmy do walki 
na śmierć i życie... poszło nas ze wsi 
z mojego rocznika 18-tu, a wróciło 
6-ciu... to straszny %  życia młodego, 
ale to dla wolnej i niepodległej Oj-
czyzny. Ale to nie letko się toczyło.

W niewoli rosyjskiej
Zima 1915 roku koło Krzemieńca 

na Lidę okopy i zasieki około 30 m 
od okopów ruskich. Dowództwo au-
striackie chciało się przekonać o sile 
ognia w okopach ruskich, otworzy-
li ogień huraganowy; w takiej sile 
ognia staliśmy we 3-ch koło trawer-
sy... Jak rąbnął pocisk minowy, 2-ch 
rozniesło bez śladu, a mnie wyrzuciło 
ponad okop, podarło płaszcz i spara-
liżowało tak, że ściągli jak trupa i od-
nieśli na Izbę Chorych i do szpitala 
do Lwowa. 

Za 4 miesiące po wyleczeniu 
na front w to samo miejsce i zaraz 
po ofenzywie w czerwcu ze strony 
ruskiej dostałem się do niewoli do 
Krzemieńca, a stamtąd piechotą do 

Kijowa. Byłem świadkiem jak otoczyli wkoło naszego do-
wódcę by go wziąć żywego do niewoli; mając nagan i szablę 
wkoło ciął;  jak widział, że bez wyjścia, w głowę sobie strzelił. 
Skoczyli z bagterki i całego zdziurawili... 

Po czternastu dniach podróży trafiliśmy do obozu w Darni-
cy koło Kijowa, obóz zawszony, po trzech dniach musieliśmy 
ubrania i bieliznę trzymać nad ogniem, jeden żołnierz takie 
grubsze wszy na nitkę ponabijał około 60 cm długą, za co do-
stał od oficera ruskiego 50 kopiejek”. Po trzech dniach zgłosił 
się majster od linii tramwajowych po fachowców... zgłosiłem 
się i tak zostałem zatrudniony w Domu Robotniczym na ulicy 
Kiryłowskiej i tam zastałem Cierniaka Jana, sąsiada z mojej 
wsi i Urbańskiego (?) Jana z Borku. Praca przeważnie w nocy, 
zmiana szyn, które nigdy nie pasowały, albo krótkie albo dłu-
gie, urzynanie piłką ręczną ... Ja jednak poznałem się z jedyną 
córką majstra i na prośbę jej do koni. I tak sobie jeździłem 
po mieście, namawiała żebym został w Kijowie, jednak ży-
cie Matki i Ojca się mi nie podobało. ... 1916 i 1917 chleba, 
mięsa, wędlin na bazarach pod dostatkiem. 1916 na 17 ciężka 
zima, mrozy do 40 stopni i śnieg ubity na ulicach około 1 metra. 

Na wiosnę, na Wielkanoc przyszła odwilż, straszna po-
wódź. Rybak na łąkach koło Dniepru miał zabudowania. Za 
1 noc całe budynki w wodzie, a on z rodziną na dachu. Rano 
dopiero wojsko go uratowało. Na ulicy Kiryłowskiej woda do 
pierwszych pięter. Młyn koło Dniepru ze zbożem i mąka za-
lane, po opadnięciu wody smród i tak to wszystko walono do 
Dniepru, a  jednak chleba nie brakło ani wędlin ani mięsa... 

Jak w końcu przyszedł październik 1917 r. Rewolucja 
zniszczyła wszystko. Każdy dzień przynosił nowe niespoty-
kane walki bratobójcze. Obszarnik ale dobry rolnik raz na 14 
dni jeździł na zebranie do Kijowa i w pierwszy dzień jechał 
ulicą Kiryłowską sam powozem i skoczyli do niego, ściągnęli 

z siedzenia, rozebrali do koszuli i ka-
lesonów ale go puścili. [Nieopodal] 
pracowali wojenni plemni (jeńcy 
wojenni) Austryjacy i jeden z tych 
robotników dał mu ubranie austry-
jackie, jak [się] później  okazało on 
był u niego robotnikiem i w przebra-
niu poszedł w nieznanym [kierunku], 
...a rewolucjonista przebrany w ubra-
nie [obszarnika] wsiadł na powóz 
i dojechał do Kreszczatika (główna 
ulica w Kijowie) i tam go zastrzelili 
jako burżuja... 

Wszystkie ulice barykady i trupy 
i ruina wszystkiego a wtem zgroma-
dzenie i przemowy, że po objęciu 
władzy przez Bolszewików nastąpi 
równość i dla wszystkich jednaki do-
brobyt. ...na jednem z takich zebrań 
zaproponowano dyskusję, nikt się 
nie głosi bo nie wiadomo co mówić, 
jednak taki staruszek poprosił o głos; 
pomogli mu  na mównicę i zaczął 
w te słowy: Towarzysze, je to laska, 
wierch laski je to Burżuje, sredzina 
je to Roboczy Naród, spód laski je to 
szwołocz, przewietnijmy (odwróćmy 
laskę?) wierch laski je to szwołocz 

Rodzina Michała Heliasza. Od lewej: córka 
Stefania, wnuk Jerzy z babcią Emmą Golińską. 

Michał Heliasz z dziećmi
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obejmuje po Burżujach... ...sredzina je to nadal roboczy Naród 
a spód je to Burżuje. Hołota objęła Burżuje i przekształci się 
w czerwoną a roboczy Naród jak był tak pozostanie. Prele-
gienci nic nie odpowiedzieli i nie pomogli mu zleść z mówni-
cy, tylko podobni jego wieku pomogli zejść z mównicy...

W Kijowie najwięcej dał się słyszeć Trocki i Kierenka1 bo 
nawet wybito ruble  z nazwą Kierenki i Petlura, wódz Ukra-
iny, który po stronie Darnicy obstawił karabiny maszynowe 
i uszkodził elektrownię i wodociągi i tak zostaliśmy bez wody 
i światła. 

Na piechotę do Polski
Doczekaliśmy Nowego Roku 1918, zmówiliśmy się Bar-

tosikiem [Janem] i przygotowali do podróży z myślą o wolnej 
Ojczyźnie. W koszarach na Kiryłowski dostaliśmy stare płasz-
cze Ruskie i pieniądze zaszyliśmy nieznacznie w sinele (szy-
nele), pozostawiając nie dużo na podróż nikomu nie mówiąc. 
10 stycznia 1918 r. o godzinie 5-ty [wyruszyliśmy] w kierunku 
na Kowy (Kowel ?), dośliśmy do lasu i naraz silny oddział 
wojskowy [ ] ręce do góry kuda, co za jedni? Wojenno plenni 
Austryjacy, idziemy do domu, do Polski. ... mieliśmy po 105 
rubli, zabrali po 85, po 20 rubli oddali, o mołodcy horoszy, 
idzi prosto na Kowel, do żonki i mamuli... ...

I tak za miesiąc doszliśmy do frontu w okolicy Chełmu  
Lubelskiego, ale co robić? Przed nami front rusko-niemiecki; 
miejscowi ludzie poradzili by udać się do rodziny żydowskiej. 
Pod wieczór 11 lutego 1918 roku zaszliśmy, Żyda nie było, 
ale wieczór będzie, przyjechał... Żyd pomógł im przedostać się 
za 300 rubli, po 150 od każdego przez front rosyjski, lecz gdy 
doszli do placówki niemieckiej, zostali zatrzymani, wylegity-
mowani i odesłani do placówki austriackiej, oddalonej o oko-
ło 6 kilometrów. Tam wyczerpanych wędrowców jeszcze raz 
przesłuchano, odesłano do Chełmu Lubelskiego i umieszczono 
w budynku przerobionym z pieca cegielni na barak.

Bunt w c. k. armii
Było tam już trzech takich, podróżników przybywało 

w każdy dzień i 1 lutego 1918 roku było nas już 1600; głód, 
niezadowolenie coraz większe, doniosło się do Dow. 6 okręgu, 
ustawione kotły z polowych kuchni, my w 2-gim rzędzie, obok 
dowódca w randze majora próbuje z każdego kotła i chwali ja-
kie dobre. Przy 4-tym kotle próbuje, 2-gi rząd pchnął pierwszy 
[rząd] i ten pan major wpakował ręce do kotła. Alarm. Obsta-
wili karabinami maszynowymi, pogotowie zabrało pana majo-
ra do Szpitala, a nas w pierwszem rzędzie do dziesiątkowania. 
Staliśmy tak około 4 godzin. Przychodzi rozkaz wydania obia-
du i pod twardą opieką czekamy co nastąpi. Po trzech dniach 
rozkaz na stację kolejową i odwiezienie do swoich jednostek 
w Małopolsce i w Czechach. 

Wyjazd do rodzinnego domu
Nas około 300 pozostawiono w obozie w Tarnowie. Nocą, 

kto miał bliżej do domu na piechotę lub koleją [wyruszyliśmy] 
odwiedzić Rodzinę. By mnie nie złapano, od Tarnowa usze-
dłem 1 przystanek w stronę Słotwiny; wsiadłem do pociągu 
towarowego z myślą dojechania do Słotwiny. Pociąg nie sta-
nął, jedzie w stronę Bochni. Na przejeździe w Grądach - Jasień 
wyskoczyłem... ...miałem szczęście, że mnie nie wrzuciło pod 
pociąg, tylko wylądowałem w wodzie, obok toru. Po dźwi-
gnięciu  z wody na przejeździe znalazłem plecak i sinelę (szy-

nel), którą zrzuciłem przed wyskokiem. Tak stojąc, ociekający 
wodą – było to około 15 marca 1918 roku – z zimna i febry 
straciłem orientację. Dopiero [szczekanie] psów [uzmysłowiło 
mi], że to z Grądów i tam ruszyłem biegiem by przywrócić cie-
płotę ciału z nadzieją że na Grądach jest znajomy Żyd zwany 
Ślepym. Jednak zobaczyłem tylko dom z powybijanymi okna-
mi. W  następnych 2-ch domach prosiłem, jednak bez skutku 
i tak ruszyłem w stronę Dąbrówki około 6 km. Przymrozek 
około 4 minus, a ja w mokrej bieliźnie i kufajce szedłem całą 
siłą nie widząc nikogo tylko las i minąłem leśniczówkę, bo 
psy nie dopuściły do zabudowań i tak w napięciu minąłem las 
i doszedłem do Karczmy Żyda Mechcia (?) w Dąbrówce. Za-
pukałem do okienka... ...Zaciągałem po rusku, jednak spytał 
jak się nazywam. Heliasz Michał... ...proszę, że stoję umoczo-
ny... ...to jakiś szpieg?... Jak Ojcu? Marcin, żona  Agnieszka 
(matka Michała), bracia Jan Franciszek, Józef, siostry Karo-
lina, Maria, Magda. ...Po takiem zeznaniu otworzył, zrobił 
herbatę z gramówką 3/4 l rumu, ... przebrałem się, wypiłem 
2 herbaty na pół z rumem i zapłaciłem mokremi pieniędzmi, 
jak na obecny czas 250 zł, podziękowałem i [udałem się] do 
domu rodzinnego w Buczkowie – około 3 km. Zastałem izbę 
oświetloną i przez szparę zobaczyłem trumnę, pchnąłem silnie 
drzwi, zamek puścił, w mieszkaniu nikogo, 2 świeczki na wie-
ku, zdjąłem nerwowo, poznałem, to była siostra Taty. W tym 
czasie przyśli zajrzeć by świece nie zapaliły czego, zobaczy-
li człowieka w sinelu ruskim, przelękli się i uciekli. Znając 
sąsiadów pukam do najbliższego cichutko, wołam i proszę: 
otwórzcie! Dopiero po głosie tatuś poznali, otworzyli – to Ty 
Michał? Tak jak widzicie! Jaka radość po tak długim czasie, 
tem bardziej, że przyszło urzędowe zawiadomienie, że 15.VI 
1916 roku zginąłem w ofensywie pod Krzemieńcem. 

Wyjazd na front włoski
Po pogrzebie ciotki, Pan Michał pożegnał się z rodzi-

ną i odjechał do obozu w Tarnowie, skąd po trzech dniach 
odesłano go, jak wspomina wraz z towarzyszami do 16 p.p. 
na Krowodrzy w Krakowie, gdzie, o ironio, mówiono do nich 
„wy bolszewicy”. Tam odbyli przygotowania do wyjazdu na 
front włoski, co nastąpiło dnia 2 maja 1918 roku. Pan Mi-
chał zanotował, że jego batalion liczył około 1000 żołnierzy. 
Zostali umundurowani i załadowani bez broni do wagonów 
z dowódcą polskim w randze kapitana. Broń załadowano do 
osobnych wagonów. Rozkaz: pozamykać wagony! i tak nas 
dowieźli do Wiednia na dworzec. Tam na dworcu towarowym 
chłopcy znaleźli beczułkę śliwowicy, budzą „wstawaj Michale 
bo kawa już przyniesiona”. Przetarłem oczy, wypiłem  niby 
kawę i menażkę śliwowicy... ...i śpiewamy „Jeszcze Polska nie 
zginęła, dzisiaj ją odbierzemy”. Dowódca prosi: „wsiadać do 
odjazdu”, uprosił, dojechaliśmy do Gratzu. Tam po śniadanie 
– sama kawa, nie było chleba – nie wzięliśmy. 

„Bez chleba na front włoski nie pojedziemy”. Dalej śpie-
wamy pieśni narodowe, prosi dalej, bez skutku. Zaraz wyco-
fali wagony z bronią. Kapitan transportu zgłosił utrudnienie 
wyjazdu. Za parę chwil otoczyli nas w przeważającej sile 
uzbrojeni po zęby tak zwani dojćmajstry, po dowództwem 
wysokiego oficera. Zapytani dlaczego odmawiamy wyjazdu 
na front [mówimy] „po pierwsze o głodzie nie pojedziemy, po 
drugie każdemu żołnierzowi wracającemu z niewoli należy się 
2 miesiące urlopu aby zobaczyć się z rodziną, a my go nie 
otrzymali. Zarządzenie po śniadaniu: kawa, chleb z wędliną, 
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wyśmienite śniadanie obok pociągu w dwójce. 20 minut do 
zjedzenia śniadania, komenda „w tył zwrot i biegiem do po-
ciągu, a dojćmajstry kolbami bez miłosierdzia bili gdzie dopa-
dli. Zranionych od bicia wpakowali do wagonów, rozdzielili 
– jeden wagon nasz, drugi dojćmajstrów i tak nas dowieźli do 
Bocen (niem. Bozen, wł. Bolzano) w Tyrolu i tam przyszły 
4 kompanie uzbrojone po zęby i tak nas prowadzili jak ska-
zańców na szubienicę do obozu w Asiago i od razu postawio-
no nas pod Sąd Doraźny i w krzyżowych pytaniach wpojono 
w nas, że my jako buntownicy zasłużyli na karę najwyższą 
i takową otrzymamy. Jednak po tygodniu przesłuchań udo-
wodniliśmy, że my dopominaliśmy się prawa jakie się należy 
żołnierzowi powracającemu z niewoli rosyjskiej – 2 miesiące 
urlopu do zobaczenia się z Rodziną. Dla tego prawa dostali-
śmy nie dwa lecz po miesiącu urlopu do Rodziny, z zastrze-
żeniem, że który nie powróci po miesiącu, pójdzie pod Sąd 
Polowy. Wiadomo, że każdemu życie miłe. Powróciliśmy do 
miejsca, z którego wyjechaliśmy. 

Po trzech dniach jako Batalion Karny pod Asiago w Ty-
rolu w okopy kamienne; jak nie zabijał pocisk, to kamienie. 
Trzymaliśmy placówki na najwyższem szczycie gór od gra-
nicy szwajcarskiej, gdzie prawdopodobnie nigdy lód nie taje 
w sierpniu i wrześniu. Dostawaliśmy ubrania zimowe i po 2 
koce, był barak ogrzewany...półgodzinny posterunek z trudem 
wytrzymywaliśmy.

Koniec wojny Austrii z Włochami
Tak dotrwaliśmy na froncie  do końca października 1918 

roku. Pewnego ranka dowództwo poinformowało żołnierzy, że 
wojna skończona. ...Zgromadziliśmy się wszyscy: Czesi, Po-
lacy i Węgrzy i różni... Ruszyliśmy w stronę okopów artylerii, 
przytoczyli do nas cztery działa z obsługą, razem około 2000 
żołnierzy i oficerów. Ruszyliśmy w stronę miasta Tryjentu 
(pol. Trydent, wł. Trentino). Pełno magazynów, wszystkie-
go, a najwięcej pakunków wysyłanych na front dla żołnierzy. 
W drodze, w czasie postoju zabili zapasowego konia, rozdzie-
lili na 3 kuchnie polowe, ugotowali mięso przyprawione tylko 
solą i papryką – rosół woda - porcja mięsa rozdzielona na oko-
ło 2000 żołnierzy i oficerów i nigdy przedtem ani potem nie 
smakowało tak jak wtenczas.

Przemundurowaliśmy się w nowe mundury i pewnego 
ranka przyjeżdża kawaleria austryjacka z gienerałem i włoska 
z gienerałem Włochem. Gienerał Austryi [wygłosił przemó-
wienie w językach] niemieckim, polskim, czeskim i węgier-
skim , że wojna z Włochami zakończona, Włosi przejmują te 
tereny – prośba, żebyśmy się rozbroili, a Włosi nas w miarę 
możności odeślą – każdego w stronę swojej ojczyzny. Wia-
domo, że każdy miał dość wojny i poniewierki, ale jednak nie 
przewidzieliśmy co nastąpiło.

Na włoskim chlebie
Po złożeniu broni, broń zabrali, a nas zostawili w spokoju, 

że pomyślnie rozbrojenie załatwili, a nas sprzedali w niewolę 
włoską. Po paru dniach władze włoskie organizują po 50-ciu 
żołnierzy i odsyłają niby to do pociągów na kolej. To i my Po-
lacy taką pięćdziesiątkę złożyli na liście – nazwisko, imię i na-
rodowość – zorganizowani w czwórki odmarsz... [do] Toryna 
(Turynu)... ...i bezsilni musieliśmy słuchać bo rozkazy bez 
pardonu tak surowe, że [za] nieusłuchanie śmierć na miejscu. 
Bezsilni, bez zaopatrzenia, tylko tyle żywności co mieliśmy ze 

sobą. Po dziesięciu dniach [zostaliśmy] wprowadzeni między 
dwa kanały, jak w serny worek na ziemi ornej zamieszkaliśmy 
i nie wiadomo na jak długo. Wyżywienie – 1/3 tego co dosta-
wał żołnierz włoski – jedna konserwa i jeden chleb na czterech 
żołnierzy niewolników. Nikt się nie martwił czy umiera czy 
żyje. Na grudzień dostaliśmy namioty – na sześciu jeden, ale 
już było lżej przenocować. Proszę sobie wyobrazić jak mógł 
wyglądać człowiek przy wyżywieniu tak skąpem, bez żadnej 
strawy gotowanej prócz wody – po prostu trup chodzący. Tyl-
ko zupełnie zdrowy wytrzymał, reszta odchodziła. Tak prze-
trwało nas Polaków około trzystu. 

Wstąpienie do Armii Hallera
W styczniu 1919 r. zgłosiliśmy się ochotniczo do armii pol-

skiej organizowanej przez gien. Hallera.2 Około stycznia 1919 
opuściliśmy obóz i szliśmy około 6 km do stacji kolejowej, 
prowadziło [nas] czterech żołnierzy włoskich. Żaden z nas nie 
przeszedł tych 6 km bez odpoczynku. Na stacji podróżni pytali 
co to za oddział... ...Mało kto wiedział co to Polacy, ale nic 
dziwnego - po ponad stuletniej niewoli. Rzucali nam co kto 
miał, a my jak wilki łapali. Gdyby wtenczas kamery mogły 
to ująć, to by było wiadomo do czego wojna prowadzi i jaka 
ona sprawiedliwa. Przecież rząd austryjacki za trudy poniesio-
ne przez  żołnierzy był zobowiązany dowieść nas do swoich 
osiedli i Rodzin, a nie oddać nas w niewolę włoską i tyle ludzi, 
... których na froncie nie zabito, zginęli w obozie. 10 stycznia 
1919 r przybyliśmy do obozu w Lamdryi (La Mandria di Chi-
vasso k. Turynu) obok Toryna (Turynu). 

Tam formowano pułki Armii Hallera. Po tygodniu przy-
bywało chorych. Były 2 oddziały dla chorych. Lekarzami 
byli Włosi, trzeba było dwóch tłumaczy. Zgłosił się sierżant 
Staszek, kolega, i ja Michał. Przyjmowanie i wypisywanie, 
wizyta rano i wieczór, tłumaczenie chorego, co mu dolega...  
Byliśmy w szpitalu do 30 maja 1919 r. Przyjąłem chorego 
Spyrkę Jana, sąsiada z Rodzinnej wioski w Buczkowie, p. 
Bochnia, ożenionego w Bogucicach z Lamotówną... Dopiero 
po dokumentach poznałem. ... Zaprowadziłem go na oddział, 
siostra przygotowała pościel i bieliznę. Po przebraniu pomo-
głem mu się położyć i pytałem: „Janie, czy mnie poznajesz?” 
„Nie wiem kto to” . „Przecież twój sąsiad z Rodzinnej wioski 
– Heliasz Michał”. Objął mnie zapłakany, podaje ręce. „Jakim 
szczęśliwy żem cię zobaczył”. Po miesiącu była nadzieja wy-
zdrowienia. Był na dyjecie. Kolega poczęstował go wędliną, 
na drugi dzień wizyta, [stan] beznadziejny, do separatki. Po 
wizycie poszedłem do niego, prosi by pomóc wstać i mówi: 
„Michale, umieram”. Daje 420 l. i prosi by oddać żonie, z któ-
rą mieli córkę i syna. Zawołałem lekarza, potwierdził sumę by 
nie być później podejrzanym. Pożegnał mnie i Rodzinę, po-
mału go położyłem i zasnął na wieki i pogrzebany w Torynie, 
jak wielu innych.

Około 30.08.1919 r. wyjechaliśmy z resztą chorych po-
ciągiem sanitarnem do Krakowa, do Warszawy i do Lublina. 
Dopiero Lwów przyjął chorych. Po zdaniu i potwierdzeniu 
pociąg sanitarny powrócił do Włoch... ...pożegnałem obsłu-
gę włoską i wróciłem do Bogucic... ...odwiedziłem Rodzinę 
i przekazałem po zmarłym 420 lirów żonie Spyrki z Lamotów 
w Bogucicach. 
Na Wołyniu
Po trzech dniach pojechałem do swojego oddziału, 50 pułku 
Hallera w Dubnie na Wołyniu. Tam przydzielono mnie jako 
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felczera do Izby Chorych. Razem z Lekarzem obsługiwali-
śmy chorych... przyjmowaliśmy chorych i rannych z frontu 
pod Kijowem i starszych żołnierzy do roku 1895 zwalnianych 
do cywila. Przyszedł po zwolnienie mój sąsiad Kołodziej J. 
z 1889 r. i na nieszczęście przyniósł zarazę – tyfus plamisty. 
Zamiast do domu, do separatki na leczenie... Lekarz upomniał 
by być ostrożnem, a tu sąsiad z mojej wsi prosi o pomoc, by 
mógł wrócić do Rodziny, mając żonę i córkę. Jak nie pomóc? 
Jednak pomoc okazała się bezskuteczna i po 10 dniach zmarł. 
Byłem przy śmierci o 1-wszej w nocy, przykryłem ciało prze-
ścieradłem i w tej chwili wyłączyli elektrykę i miałem takie 
wrażenie, że trzyma mnie za rękę, idąc za mną do mojego 
mieszkania. Położyłem się i przykryłem cały kocem. Na drugi 
dzień rozmyślam, że będąc odważnem, stchórzyłem. Na trzeci 
dzień [ ] do domu na wieczny spoczynek na cmentarzu w Dub-
nie na Wołyniu, taki los żołnierza. W trzeci dzień do łóżka do 
separatki – tyfus – 14 dni walczyłem ze śmiercią. Przy wiel-
kiej pomocy ze strony Lekarza gorączka [ ] opuściła, słabość 
straszna, włosy wypadły. Trzykrotnie u fryzjera golono głowę 
i włosy wyrosły i mam je do dzisiaj. Po tygodniu tyfus położył 
Lekarza... ...pomimo trzech lekarzy z Warszawy,  miejscowe-
go Lekarza cywilnego, leków i zastrzyków jakie tylko można 
było dostać [  ] po 10 dniach zasnął w Panu w wielkiem żalu 
dla mnie i Rodziny. Ciało zawieźli do Warszawy i pochowali 
na cmentarzu zasłużonych. Z powodu braku Lekarza rozka-
zem Pułku [zostałem] tymczasowo przydzielony jako felczer 
do obsługi Izby Chorych. Najpierw szczepienie przeciw tyfu-
sowi w prymitywnych warunkach, potem obsługa chorych, 
w końcu oblężenie przez kawalerię Budionnego. 

Fort Dubno
Rozkaz wstrzymania atakujących, by Armia Polska w re-

jonach lwowskich mogła się wycofać. Otoczeni w forcie 
w Dubnie  - około 750 żołnierzy, 4 działa i 4 miotacze, min 
pod dostatkiem, amunicji i granatów - pod dowództwem ma-
jora Matczyńskiego3, do czasu zawiadomienia o spuszczonym 
z samolotu rozkazie wycofania oddziału po torze kolejowym 
w stronę Radziwiłłowa, a pancerka przyjdzie z pomocą. Do-
kładne wyliczenie placówki bolszewickiej i jej hasło. Roz-

kaz przygotować wycofanie, działa rozmontować, zabrać ze 
sobą ręczne karabiny, noże, amunicję i granaty, resztę zakopać 
w nieznacznym miejscu. Czas dopisał. Noc ciemna, deszczyk 
pada, gdy się ściemniło, ruszyliśmy po torze kolejowym do 
placówki bolszewickiej, posterunek placówki, postój, hasło 
dokładnie wymienione w jednej minucie zlikwidowaliśmy 
bez wystrzału placówkę, doszliśmy do frontu... ...w budce 
kolejowej telefon, 3 granaty, przeraźliwy huk z naszej strony, 
straszne „Hurra!” i naprzód. Zaskoczenie... W przeciągu pół 
godziny przeszliśmy bez strat, tylko major Matczyński został 
letko ranny w rękę. Koło toru kolejowego ruszyliśmy w stronę 
Radziwiłłowa. Za 2 godziny słychać stuk kopyt. Położyliśmy 
się cichutko wzdłuż toru, jedzie około 50 Kozaków. Nawróci-
li, a my za nimi... Rano idziemy w szyku bojowem, a z lewej 
strony atak – około 200 Kozaków... Trzy części poległo, reszta 
ratowała się ucieczką. Po przejściu 20 kilometrów drugi atak., 
jednak wielu się poddało, reszta uciekła... Koło południa za-
uważyliśmy pancerkę na torze kolejowym, a jaką nie wiado-
mo. Dowódca dał znak chusteczką, w pancerce odpowiedzieli, 
podeszliśmy, witani wsiedliśmy do pancerki i ruszyli do Ra-
dziwiłłowa. W międzyczasie Kozacy zerwali tor i ustawili na 
torze przerwanym dwa karabiny maszynowe. ...W sile około 
200 ludzi zaatakowali z dwóch stron. ...W gwałtownem ata-
ku zdobyliśmy 2 karabiny maszynowe i kilka taśm amunicji, 
obsługa uciekła... Tor naprawiliśmy i dojechaliśmy do Radzi-
wiłłowa. Nie było czasu na odpoczynek, pojechaliśmy na front 
północny w Tarciu (?) nie pamiętam miejscowości. 

Na Warszawę!
W jednej z potyczek przy odwrocie zostało rannych pięciu 

żołnierzy, rozkaz zabrania.. ...siłą zarekwirowałem parę koni, 
wóz i chłopca napotkanego, że to było z kobietą nie warto opi-
sywać, jednak nahajka pomogła... ...i już naprawdę wycofu-
jemy się w stronę Radzymina i Warszawy – to wojna podjaz-
dowa. W Warszawie i na Pradze przygotówka błyskawiczna. 
Kobiety, starzy i młodzi zachęcają do obrony – raczej zginie-
my, a Warszawy nie oddamy. A tu armia bolszewicka coraz 
większym pierścieniem i siłami tak wielkimi, że oko ludzkie 
określić nie mogło – wszędzie było słychać „damy radę”, bo 

po naszej stronie sprawiedliwość, bo co tylko 
odzyskaną wolność, którą Lenin tak bardzo 
głosił, siłą militarną chce nam zabrać. 

Przygotówka gorączkowa i prędka, bo nie 
było czasu dużo się namyślać, jednak dzięki 
Francji, która nam najwięcej pomogła, dowo-
żąc w tajemnicy czołgi i doradców, obmy-
ślony plan dopuszczenia tak strasznej armii 
bolszewickiej na niewielką odległość i ude-
rzenie huraganowem ogniem i kontratakiem... 
...Piłsudski z Gienerałem Francji kierowali 
całością... ... zachęcali młodzież do odparcia 
wroga... ...cuda się działy... Po północy czoł-
gi francuskie z obsługą francuską ruszyły do 
ataku. Armia bolszewicka poniosła tak wiel-
kie straty pod Warszawo, że to zadecydowało 
o zwycięstwie młodej armii polskiej. Zwy-
cięzcy polscy ruszyli na Radzymin i Grodno. 
Nasz batalion 50 pp Armii Hallera przerzuco-
no na Pragę i tam, po opanowanem zwycię-
stwie zostaliśmy przerzuceni celem przecię-

Córka Michała Heliasza- Zofia z mężem Franciszkiem Golińskim (siedzą w środku) oraz 
wnuk Jerzy z żoną Dorotą.
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cia odwrotu armii bolszewickiej na drodze Grodno – Lida. 
Niezwyciężony dowódca, Major Matczyński, obstawił 
drogę czterema działami i trzema kompaniami, czwarta 
w rezerwie... ...teren niski, droga wysoka, dobra pod ob-
strzał. Z Grodna ruszyła artyleria ciężka i lekka, dopusz-
czona na obstrzał naszych dział. Przy zachodzie słońca 
huraganowem ogniem została obezwładniona. Żołnierze 
ratowali się ucieczką. Napotkali na ogień naszej pie-
choty. 40 żołnierzy z kompanii w rezerwie zostało wy-
słanych na wzmocnienie lewego przyczółka. W nocy 
zmylili drogę i szli od przodu, zaczęli walkę między 
sobą. Bolszewicy to wykorzystali i uderzyli i trzydziestu 
z nich zginęło bez śladu... ...twierdzili cywile, że zostali 
powieszeni. Na drugi dzień otoczyły Lidę nasze wojska 
i walka na śmierć i życie...

Cała armia bolszewicka wzięta do niewoli, przez 
cztery godziny czwórkami maszerowali na Grodno – 
wartało patrzeć na ich miny.

Zdobycie Wilna
Po tygodniu, to jest około dziesiątego września 1919 

roku Gienerał Żeligowski4 nakazał zbiórkę żołnierzy Ar-
mii Hallera i przemówił w te słowa: „Żołnierze, Podofi-
cerowie i Oficerowie! Liga Narodów, która ustala pokój 
i granice po pierwszej wojnie światowej, nie chce Pol-
sce przyznać Wilna, a ja, obywatel Ziemi Wileńskiej, nie 
mogę się na to zgodzić. To Wy, jako ochotnicy, wkro-
czycie do Wilna. Wtenczas zażądamy przydzielenia do 
Polski”. Zgoda, Wilno musi być polskie i ruszamy go 
przyłączyć i tak się stało.

Na drugi dzień w szyku bojowem maszerowaliśmy 
w stronę Wilna. O dziwo, przy wkroczeniu ani Matka, 
ani Ojciec ani Rodzina by nie witali tak serdecznie jak 
nas witali mieszkańcy Wilna i całej Wileńszczyzny – 
rzucali kwiaty, całowali, obejmowali, podnosili w górę, 
zapraszali do domów, po prostu łzy cisnęły się do oczu 
na taką radość i przywitanie. Po miesiącu obstawiliśmy 
północną część powiatu trockiego (Powiat trocki – po-
wiat na obszarze Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, 
a następnie Litwy Środkowej. Jego siedzibą były Troki), 
tak samo witani. Co za radość, że ziemie polskie się łą-
czą. W czasie przygotowania pokoju w Rydze dostaliśmy 
rozkaz sprostowania granicy. Parę strzałów placówki 
litewskiej trafiło sierżanta naszej placówki, który całą 
wojnę przeżył, a w ostatnim dniu zawarcia pokoju zginął. 
Jak nam przykro było, nie było mu przeznaczone wrócić. 
Taki los żołnierzy. W grudniu 1920 roku został podpisa-
ny traktat pokojowy, włączając ziemie Wileńską, Wołyń-
ską, Podole wspólnie ze Lwowem... 

Powrót z tułaczki
W styczniu 1921 roku demobilizacja. Mnie, Micha-

łowi Heliaszowi proponowano na koszt Państwa naukę 
na Lekarza lub bezpłatny wyjazd do Ameryki, jednak 
potrzebna była zgoda Rodziców. Dostałem 10 dni urlo-
pu i zezwolenia nie otrzymałem. Jedziemy do Bochni 
zrobić zapis  notarialny, budynki nowe wraz z inwenta-
rzem żywem i martwem i około trzech hektarów dobrej 
ziemi... Zadowolony nie z tego zapisu, lecz z tego, że 
będę mógł odbudować po [ ] latach niewoli tak upragnio-

ną wolną Ojczyznę, o którą tak dużo cały Naród Polski 
przelał krwi. Wróciłem do Wilna i poprosiłem o zwolnie-
nie. W mowie pożegnalnej Podpułkownik Matczewski 
(Matczyński) podziękował za tak długą i ciężką służbę 
żołnierską, „ale owocem dla nas wszystkich Wolna i Nie-
podległa Ojczyzna, której na imię Polska. Cieszę się, że 
wracasz do Rodziny według woli Ojca, ale bardziej bym 
się cieszył gdybyś pozostał bo tak dużo potrzeba ludzi 
mądrych i sprawiedliwych. Zgotowano przyjęcie poże-
gnalne... ...pożegnany osobiście przez Podpułkownika 
Matczyńskiego i żołnierzy. Podziękowałem za tak szcze-
re, a jak dużo wskazujące pożegnanie. Muszę dopisać, 
że zabrane konie do zabrania rannych...w drodze po-
wrotnej...zostały zwrócone... ...Radość w tem nieznanem 
domu, miłe przyjęcie i miłe pożegnanie... Wspominam to 
dlatego, żeby pokolenie miało obraz o wojnie, bo tak, jak 
mi zawsze wspominali, że jestem żelazny, a kule i poci-
ski takich nie kończą i właśnie miałem to szczęście, ze 
po siedmiu latach, będąc w różnych opałach wojennych 
szczęśliwie i zdrowo 30 stycznia 1921 roku wróciłem do 
domu i rodzinnej wsi Buczków nr 24, powiat Bochnia...

...Rząd ludowy Żołnierzy ochotników (1914-1921) 
obdzielał ziemią. Ja i inni dostaliśmy ziemie na Woły-
niu, około 10 ha, mając już własne gospodarstwo w wo-
jewództwie krakowskiem, odstąpiłem koledze z Kresów, 
który bardzo dobrze się zagospodarował. Za to przydzie-
lili mi na powiększenie gospodarstwa w mojej miejsco-
wości 50 arów...

                                       ***

Wspomnienia Michała Heliasza sięgają lat 90-tych, 
chociaż tutaj wykorzystaliśmy jedynie okres 1914-1921. 
Stanowią nie tylko dość dokładną kronikę z okresu tułacz-
ki wojennej, ale są także ciekawym materiałem historycz-
nym, zawierającym opis działalności autora we wsi Oku-
lice w okresie 20-lecia międzywojennego i po II Wojnie 
Światowej. 

Przypisy:
1  Aleksander Kiereński – Premier Rządu Tymczasowe-
go w Rosji w 1917 roku, Petlura – ukraiński polityk so-
cjaldemokratyczny i narodowy, naczelny dowódca wojsk 
URL.
2  Oddziały polskie „Błękitnej Armii” gen. Hallera były 
formowane z ochotników polskich mieszkających w Eu-
ropie Zachodniej, a nawet z Ameryki, lecz największą 
część stanowili jeńcy wojenni polskiej narodowości z za-
boru austriackiego, przebywający w obozach na terenie 
Włoch. Najbardziej liczny obóz (22 tys. jeńców) mieścił 
się w La Mandrii di Chivasso k. Turynu. Tam przebywał 
Michał Heliasz.
3  Wiktor Matczyński urodził się 15.10.1882 roku w Wiel-
kopolsce. Ukończył studia medyczne, był lekarzem sto-
matologiem. Walczył m.in. pod Rarańczą, gdzie został 
ranny. W 1920 r. był dowódcą baonu zapasowego 50pp.
4  Gen. Lucjan Żeligowski – pułkownik piechoty Armii 
Imperium Rosyjskiego oraz gen. Broni Wojska Polskie-
go, znany z tzw. Buntu Żeligowskiego, podczas którego 
zajął Wilno i jego okolice.
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Janusz Paprota

Lisowczycy w Bochni 
Nazywano ich „diabłami” i „krwawymi psami”. Byli szyb-

cy, szaleńczo odważni i nieśli śmierć i zniszczenie od Francji 
po Rosję. Wielu uważało ich za najlepszą lekką jazdę w Eu-
ropie. Węgrzy zwali ich Elearami ("wyborną jazdą") a matki 
w Czechach straszyły nimi dzieci. Powszechnie lękano się ich, 
sarkano na ich bezwzględność i chciwość, ale i podziwiano za 
kunszt wojenny. Lisowczycy, bo o nich mowa, łupili, gwałcili 
i zabijali nie tylko obcych, ale i swoich. Dotkliwie o tym prze-
konali się także mieszkańcy Bochni w 1620 r.

Nie ma pieniędzy dla Lisowskiego...
Ich nazwa wywodzi się od nazwiska pułkownika Aleksan-

dra Lisowskiego. To on skupił początkowo około dwustu żoł-
nierzy, którzy wobec głodu, cierpień i braku żołdu za działania 
wojenne 1604 r. w Inflantach, wzięli sprawy w swoje ręce. Za-
wiązali konfederację i wyruszyli do Kurlandii, gdzie gwałtem, 
morderstwami i grabieżą odbierali to, czego nie otrzymali od 
swych dowódców. O całej sytuacji dość szybko dowiedział się 
hetman Jan Karol Chodkiewicz, jeden z najlepszych wodzów, 
zwycięzca spod Kircholmu i Chocimia, który bezskutecznie 
próbował pojmać Lisowskiego. Co prawda sejm ogłosił go in-
famisem, czyli człowiekiem wyjętym spod prawa, ale nikomu 
nie przyszło na myśl, aby zgładzić Lisowskiego. Ten zaś bio-
rąc przykład z Kozaków, utworzył lekkozbrojną jazdę, szybką 
i na tyle sprawną, że mogła w krótkim czasie pokonać duże 
odległości (dziennie nawet 150 km.) Rozwój tej formacji nie 
przerwała nawet niespodziewana i tajemnicza śmierć Lisow-
skiego w 1616 r. Jego następcy wiedli zagony lisowczyków 
daleko w głąb Rosji, docierając na północy do wybrzeży Oce-
anu Lodowatego zwanego też Arktycznym.1

Pierwsza odsiecz Wiednia
Latem 1619 r. na dwór Zygmunta III przybyli wysłannicy 

cesarza - arcyksiążę Karol Habsburg i węgierski magnat Je-

rzy Hammonai. Goście przynieśli wezwanie o pomoc. Ziemie 
cesarskie pustoszyła bowiem okrutna wojna trzydziestolet-
nia, zapoczątkowana rebelią czeskich protestantów. Na stoli-
cę, Wiedeń, kierowały się wielonarodowe siły protestantów, 
w szczególności zaś węgierskie oddziały księcia Siedmiogro-
du, Gabora Bethlena. Upadek cesarstwa Habsburgów, naj-
potężniejszej monarchii katolickiej, mógł wywrócić do góry 
nogami cały porządek europejski. Tuż za południowymi gra-
nicami Rzeczypospolitej wyrósłby bastion protestantyzmu, 
sprzymierzony z wrogą Polsce Szwecją.

Zygmunt III postanowił nie angażować oficjalnie Rzeczy-
pospolitej w ten konflikt, wysłał jednak lisowczyków, rzeko-
mo jako wyprawę prywatną. Część jej kosztów pokrył po ci-
chu z własnej szkatuły.

W październiku 1619 r. ruszyła pierwsza polska odsiecz 
Wiednia. Około 10 tysięcy lisowczyków pod dowództwem 
Walentego Rogawskiego wyruszyło przez przełęcze karpackie 
na Górne Węgry, by odciągnąć główne siły wroga od Wiednia. 
23 listopada pod Humiennem zastąpił im drogę siedmiogrodz-
ki książę Jerzy Rakoczy. Naprzeciw dwóch tysięcy dwustu li-
sowczyków stanęło siedem tysięcy Węgrów. Bitwa trwała dwa 
dni. W końcu ciężkozbrojna husaria Rakoczego złamała polski 
szyk. Elearzy rzucili się do ucieczki, a upojeni zwycięstwem 
żołnierze protestanccy przystąpili do grabieży polskiego obo-
zu. Nieoczekiwanie nastąpił gwałtowny kontratak lisowczy-
ków. Doszło do prawdziwego pogromu Węgrów, którzy zasłali 
pobojowisko tysiącami ciał. Lisowczycy zdobyli 17 chorągwi 
węgierskich.2

Oblegające Wiedeń wojska węgierskich protestantów, na 
wieść o Polakach pustoszących ich ojczyste ziemie, pospiesz-
nie zawarły rozejm z cesarzem i ruszyły zaraz przeciw lisow-
czykom. Ci, wypełniwszy swoje zadanie, powrócili do ojczy-
zny. Wiedeń był ocalony.

"Krwawe psy" w Bochni
Powrót Lisowczyków w granice Rzeczpospolitej oznaczał 

dla województwa krakowskiego spore kłopoty. Żołnierze, 
którym jak zwykle nie w pełni wypłacono żołd, postanowi-
li w miastach małopolski znaleźć zimowa leże. Co prawda 
Bochnia jako miasto królewskie i górnicze na mocy konsty-
tucji sejmowych, była wolna od wszelkich postojów i kon-
trybucji wojskowych, ale w praktyce nikt się tym nie przej-
mował. W styczniu 1620 r. aż 17 chorągwi lisowczyków pod 
dowództwem pułkownika. Kleczkowskiego wracając z Wę-
gier zatrzymało się na kilkanaście dni w Bochni. Część z nich 
rozłożyła się obozem na Krzęczkowie, a wszyscy przystąpili 
do łupiestw i grabieży mieszczan. Jak szarańcza wyjedli i za-
rekwirowali wszystko, co tylko było do wzięcia. Przerażeni 
mieszczanie zakopywali w ziemię swe oszczędności, aby je 
ukryć przed nieproszonymi gośćmi, a niektórzy skrzynki z do-
bytkiem wynosili do kościoła farnego, wierząc, że tam będzie 
on bezpieczniejszy. Lisowczycy zrabowali nie tylko domostwa 
mieszczan, ale także klasztor Bernardynów na przedmieściu 
przy kościele św. Krzyża. Pijani żołnierze wzniecili też po-Rembrandt van Rijn: Jeździec polski (1655) olej The Frick Gallery New York
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żar przy ul. Trudnej, który rozprzestrzenił się na część miasta. 
Starszyzna Elearów była przyjmowana i goszczona w domu 
szlachcica Brzezińskiego, ówczesnego zarządcy wójtostwa 
bocheńskiego. Jak pisze Stanisław Fischer: Lało się wino stru-
gami, luzacy przygrywali na bałabajkach a towarzystwo przy 
stole słuchało opowiadań o wyprawach lisowczyków w dalekie 
strony, o pożarach miast moskiewskich, o złotych cerkwiach 
Moskwy i Peremysła, o Astrachaniu i Brańsku, o Uralu, o mo-
rzu Lodowatym i Kaspijskim (...) 

Staś Brzeziński - ksiądz, hulaka, lisowczyk
Ta gościna Lisowczyków wywarła wielki wpływ na syna 

Brzezińskiego - Stanisława, który odtąd marzył o karierze wo-
jaka i jak wielu młodzieńców w tym czasie pragnął wstąpić 
w szeregi "psów wojny". Był to człowiek przyzwyczajony do 
wygodnego życia, którego rodzice widzieli na jakimś stano-
wisku kościelnym. Krótki pobyt na studiach uniwersyteckich 
w Krakowie i rychły powrót do rodzinnej Bochni, gdzie przy-
sparzał rodzicom ciągłych przykrości swoim rozwiązłym i hu-
laszczym życiem, skłoniły tych ostatnich do podjęcia starań 
o probostwo przy szpitale św. Antoniego dla ubogich górni-
ków. Ta kazimierzowska jeszcze fundacja cieszyła się powa-
żaniem bochnian i nic dziwnego, że kandydatura Brzezińskie-
go wywołała w mieście wrzenie wśród pospólstwa. Mimo to, 
Brzeziński dopiął swego i objął w 1625 r. prepozyturę w świę-
tokrzyskim szpitalu, a rok później przyjął święcenia kapłań-
skie. Suknia duchowna nie zmieniła jednak jego postępowa-
nia. Brzeziński więcej interesował się polowaniami, rozpustą 
i pijackimi biesiadami niż losem schorowanych górników, 
którzy za jego rządów pozbawieni żywności zaczęli przytułek 
opuszczać, uchodząc przed nędzą i głodem.4

Kiedy w 1635 r. lisowczycy po raz drugi zjawili się 
w Bochni, ksiądz Brzeziński szybko znalazł z nimi wspólny 
język, goszcząc winem i jadłem. Gdy wyjechali z miasta, oka-
zało się, że wraz z nimi ruszył Brzeziński, zostawiając szpital 
i jego nielicznych mieszkańców na łasce losu. Przez przeszło 
rok bawił na obczyźnie, przemierzając z Elearami Niemcy, 
kraje nadreńskie i Flandrię. Zagrożony utratą probostwa wró-
cił do Bochni, lecz mając na sumieniu życie ludzi nie chwalił 
się swoimi przygodami w oddziałach lisowczyków. Zagrożo-
ny dochodzeniem komisji biskupiej, która zastała przerażają-

cy stan powierzonego mu szpitala i folwarku, uciekł w Beski-
dy, lecz w końcu stanął przed sądem biskupim w Krakowie. 
O dalszych jego losach źródła milczą.5

Kończąc wątek bocheński, dodajmy, że władze miasta 
przerażone stratami, jakie przyniosły ich pobyty w górniczym 
mieście, w przyszłości wolały zapłacić nadciągającym chorą-
gwiom wojska (nie tylko lisowczyków) sowity okup pienięż-
ny, niż gościć ich w Bochni...

Zwycięzcy spod Chocimia, wygnańcy z Rzeczpospolitej
Z lisowczykami miał do czynienia również Stanisław Lu-

bomirski z Wiśnicza, który dowodził wojskami Rzeczpospoli-
tej w końcowej fazie bitwy pod Chocimiem (1621 r.) W obo-
zie warownym zajmowali razem z Kozakami lewe skrzydło 
i wielokrotnie wykazali się wielką odwagą i determinacją. 25 
września właśnie na pozycje lisowczyków ruszyło główne 
uderzenie tureckie i pewnie zakończyło by się ich klęską, gdy-
by Lubomirski w porę nie przysłał im posiłków. 28 września 
po raz kolejny (i ostatni) Lisowczycy znaleźli się w opałach. 
Zdziesiątkowani ogniem działowym i zaciekłym szturmem 
janczarów donosili Lubomirskiemu: "Giniemy!" Ginęli, ale 
w walce, a nie w ucieczce. Uratowała ich piechota królewska 
oraz chorągwie przysłane przez Lubomirskiego.6

Po zwycięskiej bitwie wielu chwaliło lisowczyków za od-
wagę i poświęcenie, ale szlachta przerażona ich samowolą 
oraz tym, że wielu zbiegłych chłopów i mieszczan wstępuje 
w ich szeregi, wymogła na królu rozwiązanie oddziałów i in-
famię w 1624 r. Nie oznaczało to końca ich walki. Wielokrot-
nie walczyli poza granicami kraju w służbie cesarskiej. Tak 
było na przykład w 1632 r., kiedy to przy poparciu królewicza 
Władysława IV na terenie Rzeczpospolitej akcję werbunko-
wą prowadzili wysłannicy cesarscy, potrzebujący najemników 
do armii Albrechta Wallensteina. W jej wyniku około 3000 
polskich żołnierzy, w tym wielu dawnych lisowczyków, wy-
ruszyło na Śląsk. Na czele ponad 1200 żołnierzy lekkiej jazdy 
stanął pułkownik Stefan Wieruski herbu Szreniawa. Pochodził 
on z podbocheńskich Wieruszyc gdzie gospodarzył jego brat 
Stanisław, a jego rodzina była spowinowacona z Lubomirski-
mi. Wyprawa Wieruskiego oraz dwóch innych pułkowników 
– Pawła Czarnieckiego i Andrzeja Morskiego, zakończyła się 
fiaskiem. Z braku pieniędzy oraz na wieść o wybuchu woj-

ny z Moskwą polskie chorągwie rozpoczęły 
powrót do kraju. 14 marca 1633 r. oddział 
Wieruskiego został zaatakowany przez raj-
tarów saskich, a w czasie potyczki zginął 
sam pułkownik.7

W 1635 r. na krótko uchwalono dla li-
sowczyków amnestię (stąd ich obecność 
w Bochni w tym roku). Z czasem rozpro-
szyli się w armiach państw uczestniczących 
w wojnie trzydziestoletniej bijąc się do  lat 
40. XVII wieku. Spadkobiercą ich taktyki 
walki będzie hetman Stefan Czarniecki - 
w młodości także ...lisowczyk. Zostanie po 
nich także legenda szaleńczo odważnych, ale 
i okrutnych wojaków, których potencjał woj-
skowy nie został odpowiednio wykorzystany 
przez Rzeczpospolitą.

                                   Janusz PaprotaJózef Brandt: Pochód Lisowczyków, 1963, olej na płótnie
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Przypisy:
1  T. Sanecki, Ich pojawienie budziło strach w całej Europie 
– Lisowczycy http://historia.org.pl/2013/10/23/ich-pojawie-
nie-sie-budzilo-strach-w-calej-europie-lisowczycy/ dostęp: 
28.06.2015 
2  H. Wisner, Lisowczycy, Warszawa 1976, s. 123-128 
3  S. Fischer, Losy kazimierzowskiej fundacji, Sprawozdanie 
Dyrekcji Państwowego Gimnazjum w Bochni za rok 1927/28, 
s. 20 - 21

4  F. Kiryk, Instytucje kościelne, życie religijne, obrazki oby-
czajowe [w:] Bochnia. Dzieje miasta i regionu, pod red. F. 
Kiryka, Z. Ruty, Kraków 1980, 133-134
5  S. Fischer, dz. cyt., s. 30-31 
6  H. Wisner, dz. cyt., s. 201-204
7  R. Lolo, Zaciągi cesarskie w Rzeczypospolitej w 1632 
i 1633 roku i ich odbiór przez społeczeństwo szlacheckie [w:] 
Studia i Materiały do Historii Wojskowości, T. XL, Białystok 
2003, s. 7-23

Stanisław Kobiela

Wielki wybuch na Wygodzie
17 października 1946 r.

17 października 1946 roku w godzinach przedpołudnio-
wych spod wiaduktu kolejowego wynurzył się ciężki ma-
gistracki wóz i wjechał na ulicę Wygoda. Ciągnęły go dwa 
konie, popędzane przez idących obok woźniców. Widocznie 
ładunek był ciężki, bo eskortujący go dwaj żołnierze dokła-
dali starań, aby wóz szczęśliwie wydostał się spod wiaduktu 
i wjechał na równy teren. Wydawało się teraz, że dalsza jazda 
będzie o wiele łatwiejsza, chociaż jezdnia nie była w dobrym 
stanie i wóz podskakiwał na nierównościach terenu. Gdyby na 
ulicy było więcej przechodniów, z pewnością zainteresowaliby 
się tym niecodziennym ładunkiem, ale ulica była prawie pusta. 
Chodnikiem obok przechodziła tylko jakaś kobieta, dziecko 
i mężczyzna. 

Ulica Wygoda leżała w północnej, najuboższej części 
Bochni. Stojące wzdłuż ulicy domki, w większości parterowe, 
kryte były papą, ściany miały z lichego tynku. Mieszkający 
tam robotnicy i kolejarze, o tej porze byli w pracy. Pozostali 
tylko emeryci, może ich żony i małe dzieci. 

Była godzina 11.30, kiedy wóz znalazł się na wysokości 
pierwszych domów za wiaduktem. Wtedy właśnie nastąpiła 
straszliwa eksplozja. Wstrząs i podmuch powietrza były tak 
straszliwe, że zmiotły dachy z okolicznych domów, powy-
bijały szyby, powyrywały futryny okienne i drzwi, a inne 
obiekty poważnie uszkodziły. Zerwana została napowietrz-

na sieć elektryczna, zniszczona jezdnia ulicy, a wśród krwi 
leżały poszarpane szczątki ludzi i zwierząt. Z furmanki nie 
pozostało śladu. Tylko wielka dziura w jezdni wskazywała 
miejsce, w którym  znajdowała się furmanka. Zginęli dwaj 
żołnierze eskortujący wóz, woźnica i jego pomocnik oraz 
wspomniani wyżej przypadkowi przechodnie. Na sztuki ro-
zerwane zostały dwa konie.

Panzerjägerkanone 8,8 cm PaK 43 na stanowisku ogniowym - widok z lewej strony.

Panzerjägerkanone 8,8 cm PaK 43 na Krzęczkowie - zima 1945. 
Fot. Aleksander Prus-Bugayski 



WB nr 2 (105)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE16 LATO 2015

Po chwili na miejscu tragedii pojawili się przerażeni lu-
dzie. W obliczu takiego nieszczęścia nie da się zapamiętać, 
a tym bardziej opisać, ogólnego lamentu, ani rozmiarów ludz-
kiej tragedii. Ci pozbawieni dachu nad głową, niepewni o los 
swoich najbliższych dopiero teraz poznawali, co się stało 
i mogli jedynie domyślać się jaka była tego przyczyna.

                                   *   *   * 
W oparciu o zachowane dokumenty spróbujmy po prawie 

70 latach odtworzyć przebieg wypadków. Obecni mieszkańcy 
ulicy Wygoda nie znają ich. Nie mieszkali wówczas tutaj. Po-
zostali tylko nieliczni świadkowie i na ich pamięci możemy 
polegać. 

Przed wybuchem 
16 października 1946 roku, a więc dzień przed tragedią 

zgłosił się do Zarządu Miejskiego podporucznik (później oka-
zało się, że był to chorąży) z Oddziału Technicznego Dowódz-
twa 13 Samodzielnego Baonu Saperów WP stacjonującego na 
Woli Justowskiej w Krakowie z żądaniem dostarczenia mu 
w godzinach przedpołudniowych następnego dnia furmanki 
i dwóch ludzi. Powołał się na polecenie starosty bocheńskiego 
nie wyjaśniając przyczyn tego żądania.  Nie okazał żadnego 
dokumentu.

Zarząd Miejski w Bochni często dostarczał, na polecenia 
starostwa, magistracką jednokonną furmankę, a w istocie duży 
żelazny wóz1, którym często świadczono dla wojska różne 

usługi transportowe, przewożono nim dla potrzeb wojska me-
ble, czasem drewno na opał itp. Przydzielono więc wóz, jedne-
go konia, magistrackiego woźnicę i jego pomocnika.  

Tym razem ładunek był szczególny. Były to miny, odnale-
zione w Bochni w rejonie ulicy Brzeskiej, ale w magistracie 
nikt o nich nie wiedział. Dzisiaj możemy stwierdzić, że były to 
niewypały i miny. Andrzej Prus-Bugayski mówi:

Na Krzęczkowie były stanowiska niemieckiej artylerii, które pano-
wały nad Bochnią. Jedna z armat 8,8 cm. Panzerjägerkanone 43 (8,8 
cm Pak 43)2 kontrolowała kierunek wschodni. W styczniu 1945 r. pro-
wadziła ostrzał artyleryjski, zbliżających się od Krzeczowa, oddziałów 
Armii Czerwonej. Porzucona przez Niemców stała tam jeszcze w 1946 
roku. Wokół niej leżało sporo gilz i niewystrzelonej amunicji. Wiem to 
od mojego ojca Aleksandra.

Pan Wacław Górkiewicz obecnie zamieszkały w Markowi-
cach pod Raciborzem w rozmowie z panem Andrzejem Prus-
-Bugayskim wspomina:

Mieszkałem wtedy przy ul. Trudnej w jednym z tych dwóch drew-
nianych domów w stylu góralskim, numeru już nie pamiętam. Dale-
kosiężna armata stała na Krzęczkowie naprzeciw tych domów, wokół 
armaty było dużo amunicji przyjechało wojsko zabrało amunicję na 
furmankę wymoszczoną słomą. 

Pan Ryszard Gawąd  przypomina:
Wiadukt pod torami kolejowymi  był o wiele głębszy niż obecnie. 

Mogła się tam zmieścić ciężarówka albo furmanka wyładowana sia-
nem. Ulica Wygoda bardziej stromo opadała pod wiadukt. 

Na początku lipca 2001 r., w czasie przebudowy przy-
stanku komunikacji miejskiej przy ulicy księcia Józefa Ponia-
towskiego, robotnicy natrafili na jedną bombę lotniczą, dwie 
miny moździerzowe, dwa pociski artyleryjskie i trzy zapalniki, 
znajdujące się płytko pod ziemią. Pisała o tym odkryciu red. 
Małgorzata Więcek w internetowym wydaniu Polskiej Gazety 
Krakowskiej 6.07.2001 r. (aktualizacja: 21.08.2009 r.). W tym 
miejscu znajdował się przed laty punkt skupu złomu prowa-
dzony przez niejakiego Zwena. Mogły tam być zarówno nie-
wybuchy jak i niewypały3 znoszone do punktu złomu przez 
nieświadomą niebezpieczeństwa miejscową ludność. Zwen, 
chcąc uniknąć problemów z milicją zakopywał je płytko pod 

Barbara Długosiewicz z armatnią gilzą przy porzuconej przez 
Niemców armacie na Krzęczkowie

Panzerjägerkanone 8,8 cm PaK 43  

Oznaczenie miejsca eksplozji na ul. Wygoda.
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ziemią. Odkrycie z 2001 r. potwierdza, że tych śmierciono-
śnych „pamiątek” z wojny było jeszcze wiele.

 
Przebieg tragicznych wydarzeń

Dla właściwego biegu narracji, w zgodzie z cytowanymi 
poniżej dokumentami, będziemy posługiwać się dalej okre-
śleniem „miny”.  Otóż żołnierze z Oddziału Technicznego 13 
Samodzielnego Baonu Saperów WP z Krakowa załadowali 
na ów wóz odnalezione wcześniej w rejonie ulicy Brzeskiej 
i Krzęczkowa miny, aby przewieźć je do starorzecza Raby. 
Z pewnością tam powinny być zdetonowane. Ładunek okazał 
się jednak zbyt ciężki i furmanka nie mogła ruszyć z miejsca. 
Woźnica, albo jego pomocnik, przyprowadził drugiego magi-
strackiego konia do pomocy, zaprzężono go do wozu i dopiero 
wtedy, przy pomocy żołnierzy furmanka ruszyła z miejsca. 

Niebezpieczny transport nierozbrojonych min odbywał 
się ruchliwą ulicą Brzeską, później furmanka skręciła na uli-
cę księcia Józefa Poniatowskiego i dalej pod wiadukt kolejo-
wy. Spod wiaduktu, furmanka musiała się wydostać na równy 
teren i właśnie tam sto metrów za wiaduktem, na wysokości 
domu pana Antoniego Morońskiego przy ulicy Wygoda nr 
10034,nastąpiła eksplozja. Straszliwy wybuch i towarzyszący 
mu podmuch powietrza zerwały lub poważnie uszkodziły po-
nad 30 dachów okolicznych domów. Popękały i roztrzaskały 
się szyby w oknach. W wielu domach wyleciały okiennice 
i poważnie uszkodzone zostały drzwi wejściowe. Zniszczona 
została sieć wodociągowa i elektryczna. Widok porozrywa-
nych na drobne części zwłok ludzkich i zwierząt był straszny.  
Wiele fragmentów rozszarpanych ciał wisiało na pobliskich 
drzewach. Pani Wanda Cieślik wspomina:

Pracowałam w Fabryce Naczyń Kamionkowych w Bochni koło 
dworca kolejowego. Moje stanowisko pracy znajdowało się przy 
oknie z widokiem na dworzec kolejowy i ulicę Wygoda przy której 
mieszkałam (nr domu 1609). W pewnej chwili usłyszałam potwor-
ny huk i zobaczyłam słup dymu na niebie nad moją ulicą. Rzuciłam 
wszystko i biegłam trawiona niepewnością o los moich najbliższych 
i mojego domu. Widziałam jak z różnych stron zbiegali się ludzie na 
miejsce wypadku. To co zobaczyłam przeszło moje wyobrażenia. Zo-
baczyłam domy bez dachów, dom moich sąsiadów prawie zmieciony 
z powierzchni ziemi. Widziałam twarze przerażonych ludzi. Powie-
dzieli mi o wybuchu min. Odradzano mi wchodzić do domu z oba-
wy, że jego konstrukcja mogła być naruszona i może się zawalić. Nie 
posłuchałam i weszłam, ale zaraz wybiegłam na ulicę, bo wszędzie 

w domu, w trawie w ogrodzie, były strzępy ludzkich, a może zwie-
rzęcych ciał. Nawet wisiały na drzewach koło domu. Potem jeszcze 
wiele było ich na strychu. Nasz ogród sięgał aż do torów kolejowych. 

Pani prof. Szkoły Muzycznej im. Jerzego Żurawlewa 
w Bochni Halina Gawąd, córka państwa Morońskich była 
wówczas uczennicą Szkoły Podstawowej nr 3 bł. Kingi. Wła-
śnie miała wyjść do szkoły, bo lekcje zaczynały się o 12.30 
kiedy nastąpił wybuch. Tę chwilę pamięta dobrze:

Spieszyłam się do szkoły. Zjadłam obiad i chciałam wyjść, ale 
służąca zatrzymała mnie, aby zapleść mi warkoczyki. Właśnie wtedy 
nastąpił wybuch. Dom nasz był drewniany. Wyleciała jedna ściana 
w dużym pokoju, Kuchnia, w której siedziałam była od strony ogrodu, 
więc samego wybuchu nie widziałam. Rodzice mieli duże gospodar-
stwo i w czwartek wyjechali konnym wozem na targ, aby sprzedawać 
jarzyny i owoce i jeszcze do domu nie wrócili. Wbiegłam do dużego 
pokoju, ale tam był tylko dym i sadze z rozwalonego pieca fruwały 
po pokoju. Wybiegłam więc z domu i świat zawirował mi w głowie. 
Na środku jezdni ogromna dziura i kawałki rozszarpanych ciał. Mój 
brat Kazimierz był wtedy w szkole.  Zewsząd zbiegali się ludzie. To 
był straszny widok. Strzępy ludzkich ciał a może zwierzęcych wisiały 
na drutach elektrycznych i telefonicznych. Mieliśmy w ogrodzie staw 
i studnię, Tam także były fragmenty porozrywanych zwłok. 

Identyfikacja i poszukiwanie zmarłych
Zginęli dwaj żołnierze, magistracki woźnica 72-letni Ga-

briel Kurkiewicz, mieszkaniec ul. św. Leonarda 41 i jego 
pomocnik 43-letni Jan Michalik, a także idący w tym czasie 
ulicą przypadkowi przechodnie: kobieta, dziecko i mężczyzna. 
Na sztuki rozerwane zostały dwa konie: jeden 4-letni kasztan 
i drugi 5,5-letni ciemny kasztan. Po pracownikach magistra-
tu, którzy zginęli rozszarpani przez miny – jak odnotował 
dr med. Stanisław Machnicki na kartach zgonu  -  pozostały 
wdowy, nigdzie nie pracujące i nie posiadające żadnego za-
wodu Antonina Kurkiewicz i Joanna Michalik.  Tak zapisa-
no bowiem w aktach zgonu (zejścia) nr 202 i 203 z dnia 18 
października 1946 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bochni5. 
W aktach stanu cywilnego nie ma żadnego śladu zgonu po-
zostałych pięciu osób. W parafialnej księdze zgonów (Liber 
mortuorum) zapisane są tylko nazwiska Gabriela Kurkiewicza 
i Jana Michalika. Przypadkowi przechodnie, którzy zginęli nie 
zostali rozpoznani. Burmistrz Bochni Ferdynand Kozłowski 
21 października 1946 r. zwrócił się do Starostwa Powiatowe-
go w Bochni6 z prośbą o wydanie odpowiedniego zarządzenia 
Zarządom Gmin w powiecie, 

Autor w rozmowie ze świadkiem wybuchu - p. Wandą Cieślik

W domu Wandy Cieślik zerwany został dach, uszkodzone zostały ściany.
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by osoby zainteresowane, mogące udzielić informacji w sprawie 
ustalenia nazwiska kobiety i dziecka zupełnie rozszarpanych zgłosiły 
się terminie do dnia 15.XII.br.  w Zarządzie Miejskim, w godzinach 
urzędowych – w Sekretariacie, pokój Nr 10.

Tego samego dnia Burmistrz wysłał identyczne pismo 
w sprawie poszukiwania danych mężczyzny, który zaginął 
w Bochni, w czasie wybuchu min. Dopiero 7 marca 1947 r. 
nadeszła odpowiedź. Starostwo Powiatowe w Bochni poinfor-
mowało, że: 

w czasie wybuchu min w Bochni w dniu 14.X.1946 r. [data błęd-
na: winno być – 17.X.] zaginął Garlak Stefan, syn Ignacego i Heleny, 
urodzony dnia 13.VIII1928r. w Bratucicach i tam zamieszkały.

Dalszy ciąg tej historii pojawia się dopiero 4 marca 1949 
r.  W tym dniu w Urzędzie Gminy w Bogucicach sporządzo-
ny został protokół7 w obecności Ignacego Garlaka. Powiedział 

on, że o śmierci syna Stefana dowiedział się 21 październi-
ka 1946 r. od ekspedientki sklepu Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w Okulicach pani Karoliny Matjasek. Powiedziała 
mu, że Milicja Obywatelska wzywa, aby zgłosił się po doku-
menty i rzeczy syna. Tam dowiedział się, że pogrzeb odbył 
się na koszt bocheńskiego magistratu 19 października 1946 r. 
W ceremonii nie uczestniczył, bo o śmierci syna dowiedział 
się po pogrzebie. 9 maja 1949 r. Starostwo Powiatowe Bo-
cheńskie zwróciło się do Urzędu Parafialnego w Bochni o wy-
danie wyciągu z aktu zgonu8. Proboszcz ks. dr Władysław 

Kuc, w imieniu Urzędu Parafial-
nego, odpisał, że Stefan Garlak 
nie jest odnotowany, w księgach 
parafialnych, a stosowną doku-
mentację powinien mieć Urząd 
Stanu Cywilnego w Bochni. Dal-
szy ciąg jest już znany. Tak więc 
Stefan Garlak został pochowany 
jako bezimienny i aktu jego zgo-
nu nie posiada ani Urząd Para-
fialny, ani Urząd Stanu Cywilne-
go w Bochni.  

Pani Halina Gawąd przypo-
mina:

Po ulicy Wygoda chodził często niewysoki, drobny mężczyzna 
i najmował się do różnych prac domowych. Rąbał drzewo na opał, 
zrzucał węgle do piwnicy nam i sąsiadom. Czasem coś naprawiał, 
albo przenosił. I on wtedy zginął, w tym wybuchu. Mieszkał gdzieś 
niedaleko Bochni. 

Nazwiska kobiety i dziecka prawdopodobnie nigdy nie 
odnaleziono. W dokumentach Archiwum Narodowego w Kra-
kowie nie ma na ten temat żadnej informacji. Nie mogły to 
być osoby mieszkające przy ul. Wygoda, bo wtedy znane by-
łyby ich nazwiska. Pan Ryszard Gawąd mieszkający w domu 
swoich teściów  państwa Morońskich, który w 1946 r. jeszcze 
tam nie mieszkał, wiele rzeczy zapamiętał z tego co mówiono 
później na temat katastrofy:

Tragedia wydarzyła się w czwartek czyli w dzień targowy. Wielu 
mieszkańców sąsiednich wiosek Smykowa i innych wracało z targu 
ulicą Wygoda. Mogły to być osoby z tamtych stron. Moja żona Halina 
była wtedy mała dziewczynką wybierała się do szkoły i omal nie zginę-
ła. Zadecydowało zaledwie kilka minut.

Odmowa grabarza Groblickiego
Brak pełnej dokumentacji uniemożliwia dzisiaj odtworze-

nie wszystkich czynności jakie bezpośrednio po wybuchu pod-
jęli prokurator i milicja. Bardzo szybko zjawił się na miejscu 
bocheński grabarz Groblicki. Trudno powiedzieć, czy przybył 
z obowiązku służbowego, czy z zawodowej ciekawości, ale 
w niedługim czasie zgłosił się do domu grabarza, na bocheń-
skim cmentarzu9, Józef Niedurny z krakowskiej jednostki 
wojskowej, stacjonującej na Woli Justowskiej w Krakowie, 

W domu Państwa Morońskich wyrwana została ściana frontowa wraz z oknem

Halina Morońska

Antoni Moroński z żona i dziećmi: Haliną i Kazimierzem

Halina Morońska-Gawąd i Ryszard Gawąd
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z żądaniem złożenia do trumien zwłok i części ciał zabitych 
od wybuchu min żołnierzy. Grabarza nie zastał w domu, 
więc zwrócił się do jego żony, która - jak twierdzi Niedurny- 
oświadczyła, że mąż się tym nie będzie zajmował, a ponadto 
nie ma go w domu, gdyż poszedł na Wygodę, zaś po niego 
posyłać nie będzie. Józef Niedurny udał się więc do kancela-
rii miejskiej i tam sporządził protokół w sprawie odmówienia 
przez grabarza miejskiego Groblickiego złożenia do trumien 
zwłok i części ciała żołnierzy, którzy zginęli w czasie wybu-
chu min na Wygodzie10.

Należy pamiętać, w jakim okresie nastąpiła eksplozja 
na ul. Wygoda. W marcu 1946 r. w Grabowcu pod Łapa-
nowem w wyniku zasadzki, urządzonej przez żołnierzy 
antykomunistycznego podziemia (NOW-AK), doszło do 
potyczki oddziału „Salwy” – Dubaniowskiego z funkcjona-
riuszami milicji obywatelskiej z Bochni i UB., w wyniku 
której zginęło 8 milicjantów. Pochowano ich potem przed 
pomnikiem Czynu Legio-
nowego w Bochni, a sam 
pomnik przemianowany 
został na Pomnik Milicjan-
tów. Nie wiemy, czy grabarz 
Groblicki organizował ten 
pochówek, czy może zo-
stał odsunięty od tej sprawy 
i stąd pozostał uraz, a może 
miał jakieś przykrości z tym 
pogrzebem, który odbywał 
się wbrew i z podeptaniem 
miejscowej tradycji przez 
nowego okupanta. Pomnik 
Czynu Legionowego wznie-
siony został w 1934 r. W pa-
mięci mieszkańców Bochni 
był symbolem miejscowej legionowej tradycji. W połowie 
lat 90. XX wieku opowiadał mi pan Stanisław Smajda, że 
wtedy jako II sekretarz PPR także protestował, uważając, że 
ten prowokacyjny pochówek nie powinien tam się odbyć, 
za co został na drugi dzień pozbawiony funkcji w PPR-ow-
skich strukturach.

Wobec stanowczej odmowy żony grabarza, Józef 
Niedurny pisze, że nie miał czasu czekać, aż nadejdzie 
grabarz. Wzburzony udał się do Zarządu Miejskiego i tam 
w kancelarii, w protokole z 17 października 1946 r.,dopisał: 

W dodatku nie mogłem patrzeć by części ciała żołnierzy  dłużej 
walały się po ziemi wobec odmowy zwróciłem się do kierowni-
ka Zakładu Pogrzebowego Stusa Walentego, który wraz ze swymi 
ludźmi poukładał do trumien tak zwłoki jak części i szczątki żoł-
nierzy. 

Córka Walentego Stusa, właściciela prywatnego Zakładu 
Pogrzebowego „Concordia”, pani Roma Furmańska mówi: 

Mój Tato do takich celów miał małą rykszę. Układał na niej 
trumnę, czasem dwie i jechał na miejsce wypadków, zwłaszcza ko-
lejowych, na przejeździe kolejowym przez ul. Krzeczowską, gdzie 
wypadków śmiertelnych było bardzo dużo. Ryksza do takich celów 
była wygodna, bo często musiał zbierać fragmenty zwłok na  to-
rach od ul. Krzeczowskiej aż do Rzezawy.

Reakcja władz miejscowych i centralnych
Władze miejskie zareagowały bardzo szybko. Nadzwy-

czajne posiedzenie Zarządu Miejskiego i Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej zwołano jeszcze tego samego dnia o godzi-
nie 17.00. Wszyscy byli pod wrażeniem tragedii, jaka dotknęła 
mieszkańców ul. Wygoda. Uchwalono formę i wielkość po-
mocy dla rodzin dwóch magistrackich woźniców, którzy zgi-
nęli podczas eksplozji. Podjęto decyzje w sprawie naprawy 
zniszczonych i uszkodzonych domów przy ul. Wygoda. Powo-
łano Komitet, w skład którego weszli: Bolesław Peter, wicebu-
rmistrz Wojciech Fiedko, adwokat Stefan Bierowski - syndyk 
Zarządu Miejskiego, Stefan Doniec - inspektor Powszechnego 
Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, dr Władysław Krupa - 
lekarz powiatowy, Antoni Norek - budowniczy miejski oraz 
Antoni Moroński – radny i przedstawiciel poszkodowanych.

Już następnego dnia, 18 października 1946 r., przystąpio-
no do naprawy zniszczonych dachów. W wielu przypadkach 

trzeba było je budować od 
nowa, bo podmuch wybuchu 
zerwał je całkowicie z domów 
wraz z konstrukcją dachową. 
Do pracy skierowano 20 ro-
botników Zarządu Miejskie-
go. W tej liczbie było tylko 
czterech fachowców. Dodano 
więc jeszcze czterech cieśli 
z Fabryki Naczyń Kamionko-
wych. Pracowali oni po osiem 
godzin dziennie. Ryszard Ga-
wąd mówi:

Dom moich teściów Mo-
rońskich także pozbawiony był 
dachu, szyby w oknach były roz-

trzaskane, a w południowo zachodniej ścianie domu wyleciały cegły 
i odpadł tynk.

Podobnie mówi o rozmiarach szkód w jej domu Wanda Cieślik:

Ponadto piec kaflowy w moim domu popękał i konieczne było 
wybudowanie nowego.

Na kredyt pobrano z Miejskich Zakładów Ceramicznych 
gąsiory dachowe i cegłę maszynową. Transport zorganizował 
Związek Zawodowy Transportowców, Związek Zawodowy 
Kolejarzy. Prywatnego samochodu użyczył bezinteresownie 
pan (Andrzej) Benesz. W ruch poszły auta i furmanki Zarządu 
Miejskiego.

17 października burmistrz Bochni, niezależnie od podję-
tych już działań, wystąpił z apelem do społeczeństwa bocheń-
skiego o pomoc dla poszkodowanych. Stwierdził, że szkody 30 
domostw wynoszą od 10 do 90 % zniszczeń. Oszacował szko-
dy na kwotę 3 milionów złotych. W apelu napisał o potwornej 
katastrofie. Nazwiska kobiety i dziecka nie udało się ustalić. 

Pomoc związkowców 
Przewodniczący Związków Zawodowych Fabryki Naczyń 

Kamionkowych pan Hornung w porozumieniu z dyrekcją Fa-
bryki zorganizował ciepłą strawę dla poszkodowanych. Za-
opiekowano się zwłaszcza dziećmi. Przybyli do fabryki prze-

Wanda Cieślik
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wodniczący Miejskiej Rady Narodowej Witold Raganowicz 
i podinspektor Aleksander Danek sporządzili listę poszkodo-
wanych dzieci. W ciągu najbliższych czterech dni z pomocy 
tej skorzystało 39 osób. Opracowano także listę wszystkich 
osób, kwalifikujących się do objęcia ich pomocą doraźną, któ-
rej udzielać miała Powiatowa Opieka Społeczna. Tą sprawą 
zajęli się członkowie Komisji: mgr Śmiałowska, wicestarosta 
Filip Szewczyk i Bolesław Peter. 

Pomoc dla poszkodowanych
Na miejscu tragedii pracowały drużyny robocze Miejskich 

Zakładów Wodociągowych i Elektrycznych, które musiały 
usunąć uszkodzenia sieci. Na wezwanie Zarządu Miejskiego 
stawili się mistrzowie szklarscy: Jan Kosturek i Kazimierz 
Płonka. Powierzono im zadanie wprawienia szyb w oknach, 
zniszczonych wybuchem domów. Powiatowe Biuro Odbudo-
wy dostarczyło 132 m2 szyb, ale ta ilość okazała się niewy-
starczająca. Zarząd Miejski wypożyczył więc pozostałą ilość 
92 m2 szkła z zapasów przeznaczonych na zaszklenie okien 
budynku Gimnazjum Kupieckiego.

18 października 1946 r., a więc następnego dnia po wy-
buchu, do Warszawy udała się delegacja w osobach starosty 
powiatowego mgr Antoniego Wolfa i podinspektora PZUW 
Stefana Dońca. Druga delegacja (Wojciech Fiedko - wicebur-
mistrz i Stanisław Smajda - członek Prezydium MRN) wyje-
chała do Krakowa, do władz wojewódzkich. Wiozła ze sobą 
szkic z miejsca wypadku i prowizoryczne wyliczenie szkód.

Interwencja ministra Kiernika 
O wybuchu min w Bochni dowiedział się dr Władysław Kier-

nik, ówczesny minister administracji publicznej i już 21 paździer-
nika nadesłał telegram nr 448, nadany 22.X.1946 r. o godzinie 
17.00 w Warszawie, a odebrany w Bochni 23.X.1946 r. o godzinie 
8.18 przez burmistrza Bochni Ferdynanda Kozłowskiego, infor-
mujący o przyznaniu pomocy w wysokości 300 000 złotych na po-
krycie kosztów robocizny i transportu materiałów. Oto jego treść:  

Na doraźną pomoc ofiarom katastrofy ulicy Wygoda przekazuję 
za pośrednictwem urzędu skarbowego w Bochni subwencję trzysta 
tysięcy złotych stop. Występuję jednocześnie do innych ministerstw 

o dalszą pomoc pieniężną materiałową stop Wojewodzie Krakow-
skiemu zlecam ustalenie rozmiarów katastrofy  i szkód                               

                                                      Minister Kiernik

19 października, tj. w sobotę, pracowało jeszcze 15 ro-
botników i 4 cieśli, a także osoby wynajęte prywatnie przez 
poszkodowanych. Bolesław Peter podjął starania o materiały 
drzewne w Tartaku w Buczkowie. Podlegał on Dyrekcji La-
sów Państwowych w Krakowie, która zgodziła się na kredy-
towanie, ale nie obniżyła ceny. W tej sytuacji komisja zrezy-
gnowała z poszukiwania tam materiałów drzewnych. W ponie-
działek 21 października dachy domów zostały już naprawione 
i odpowiednio zabezpieczone. 

22 października kładziono jeszcze gąsiory, uprzątano gruz 
oraz porządkowano ulicę zniszczoną wybuchem. Pod nadzo-
rem Bolesława Petera dalsze prace szklarskie odbywały się 
w zakładach szklarskich. 

Po zakończeniu najpilniejszych prac przystąpiono do na-
prawy ścian i uszkodzonych tynków. 23 października zwożono 
furmankami Zarządu Miejskiego piasek, wapno, glinę, cement 
i gwoździe, 1 grudnia Bolesław Peter poinformował w notat-
ce, że na cele remontowe wydano 195.510, 25 zł. Pracowało 
już tylko 6 ludzi z Zarządu Miejskiego i wynajęci prywatnie 
przez poszkodowanych fachowcy. 

W czwartek 24 października 1946 r. odbyła się konferencja 
Komitetu, podczas której starosta Wolf powiadomił o wyni-
kach swojej wizyty w Ministerstwie Administracji Publicznej 
i Ministerstwie Odbudowy u obywatela inżyniera Kaczorow-
skiego. Dalsze roboty postanowiono prowadzić systemem go-
spodarczym pod kierunkiem Antoniego Norka. Z pieniędzy 
uzyskanych od Ministerstwa Odbudowy zakupiono drewno 
w ilości 30 m3. Wśród poszkodowanych była także Powszech-
na Spółdzielnia Spożywców „Społem”, która użytkowała 
młyn. Szkody, jakie w nim powstały, wyliczone zostały 4 li-
stopada 1946 r. na kwotę 50 000 zł.

Dopiero 29 października rozpoczęły się prace remontowe 
w najbardziej zniszczonym domu na ulicy Wygoda, należą-
cym do Franciszka Bobka nr 999. Prywatnymi samochodami 
przywieziono tam piasek, cegłę, gips, trzcinę. Zarząd Miejski 
własnego transportu już nie dał, tłumacząc, że ma inne pilne 

prace, które przed zimą muszą być koniecz-
nie wykonane. 4 listopada 1946 r. ustalono 
szkody w młynie „Społem” na kwotę 50 000 
zł.

Cztery dni po katastrofie burmistrz 
Bochni zwrócił się do Powiatowego Urzędu 
Ziemskiego o przydział 2 koni z najbliższego 
transportu UNRRA. 

Inspekcja władz wojewódzkich
Na podstawie zarządzenia Ministra 

Administracji Publicznej z 22 paździer-
nika 1946 r. 6 listopada 1946 r. l. Dz. O G 
8078/46 w przedmiocie ustalenia przebie-
gu i przyczyn katastrofy wybuchu min 17 
X 1946 r., ustalenia rozmiarów katastrofy, 
wysokości powstałych szkód i strat w ży-
ciu i mieniu Obywateli  oraz przedstawienia 
wniosków co do formy i zakresu pomocy, 
jaką należy udzielić poszkodowanym ze 
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strony Władz, odbyło się w Bochni posiedzenie Wojewódz-
kiej Komisji z udziałem przedstawicieli Dowództwa Okręgu 
WP11. W spotkaniu tym ze strony władz wojewódzkich udział 
wzięli: dr Zygmunt Pajdak kierownik jednego z oddziałów 
w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, jako przewodniczący 
komisji, mgr Marian Buczkowski, radca UW. Andrzej Szaru-
ga kierownik Wydziału Odbudowy UW. Ze strony Dowódcy 
Okręgu Wojskowego w Krakowie ppłk Wojciech Dowgiełło, 
por. Mieczysław Kruk. Ze strony władz Starostwa i Miej-
skich udział wzięli:  starosta Antoni Wolf, przewodniczący 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Witold Ragano-
wicz, burmistrz Bochni Ferdynand Kozłowski, zastępca 
przewodniczącego MRN Bolesław Peter, budowniczy 
miejski Antoni Norek, inspektor PZUW - Doniec i sekre-
tarz Zarządu Miejskiego - Tadeusz Hargesheimer. Z prze-
biegu tego spotkania sporządzony został 8 listopada 1946 
r. protokół, w którym opisano okoliczności tragicznego 
w skutkach wydarzenia. Stwierdzono, że powodem wy-
buchu było niezastosowanie się  chorążego Waszkiewi-
cza, do znanych mu wymagań regulaminów i specjalnie 
wydanych instrukcji w sprawie rozminowywania. Bez-
pośrednią przyczyną był wybuch przewożonych min od 
wstrząsów na ul. Wygoda   Komisja określiła też skutki 
i rozmiary szkód:

znaczne spustoszenia w okolicznych budowlach publicznych 
i prywatnych. 2321.900 zł. szkody ZM w inwentarzu żywym i mar-
twym, w sieci wodociągowej i elektrycznej 355.000 zł. szkody na sta-
cji kolejowej w Bochni – 100 000 zł. straty w krescencji  - 50 000 zł. 
Straciło życie 7 osób:  2 żołnierzy, 2 woźniców miejskich, oraz trzy 
osoby, które przypadkowo przechodziły w momencie eksplozji. 

Do czasu ustalenia przez ZUS renty dla rodzin po-
szkodowanych Komisja poleciła Zarządowi Miejskie-
mu wypłacać im zasiłki doraźne. (do końca roku 40 000 
zł.) Ogółem szkody materialne, doraźne zapomogi z tyt. 
śmierci osób cywilnych Komisja określiła na kwotę 
2856.900 zł. Podjęła też ostateczne wnioski:

W celu zapewnienia pomieszczeń dla ludzi i inwentarza 
zniszczonych domostw – przyznana pomoc doraźna 1 mln zł. 
przekazana zostanie na ręce burmistrza Bochni. Da to wyraz 
troski Rządu RP dla  poszkodowanych. Pozostałą kwotę - rów-
nowartość poniesionych szkód, w wysokości 1 milion 856 zł., 
należy wpłacić do kasy Zarządu Miejskiego w Bochni w termi-
nie 1 miesięcznym  od daty protokołu. Niezależnie od tego Ko-
misja uznała konieczność zwiększenia ilości szkła dla powiatu 
bocheńskiego na 2000 m2.

W związku z tragiczną śmiercią dwóch magistrackich 
pracowników, burmistrz Ferdynand Kozłowski wystą-
pił do PZU o wypłatę odszkodowań z tytułu odpowie-
dzialności cywilnej polisa nr 1301001 OC - 100 000 zł. 
z tyt. ubezpieczenia pismem L: II 9/257/46 z 5 listopada 
1946 r. 30 października 1946 r. zwrócił się do Dowódz-
twa 13 Samodzielnego Baonu Saperów o zapłatę 8.000 
zł za dostarczenie dwóch trumien dla poległych dwóch 
żołnierzy. Pomogła także interwencja min. Władysława 
Kiernika u Ministra Leśnictwa w sprawie o sprzedaży 
drewna budulcowego: 

trzydziestu poszkodowanym należy wydać drewno po cenach 
sztywnych, a rodzinom w których nastąpiły straty           w ludziach po 
zniżce zależnie od stanu majątkowego od 10-50% zniżki.

Pani Halina Gawąd nie pamięta, aby miasto przysyłało robot-
ników do naprawy domu. Była wtedy małym dzieckiem, ale 
wie, że:

Rodzice sami najęli fachowców, którzy tę ścianę załatali betono-
wymi pustakami i otynkowali najbardziej uszkodzone miejsca.

Szacowanie innych szkód
Cztery dni po tragedii Burmistrz Kozłowski powołał 

3-osobową Komisję Powiatowej Opieki Społecznej (Karol 
Biegun, Stanisław Polek, Leon Tymka) do zbadania rozmia-
rów innych szkód, zwłaszcza osobowych. Komisja ta wraz 
z Bolesławem Peterem odwiedziła wszystkich poszkodowa-
nych, tak właścicieli domów jak również lokatorów. Zapisa-
ła zgłoszone uszkodzenia ciała, braki w zapasach żywności, 
ubrania, bielizny, sprzętów gospodarstwa domowego i braki 
inwentarza żywego. Spisała 18 protokołów. Te szkody osza-
cowane zostały na 4000 zł. wysłano pismo do Ministra Odbu-
dowy z prośbą o przyznanie środków pieniężnych. Niektóre 
uszkodzenia ciała łatwo było rozpoznać. Józef B., zamieszkały 
przy ul. Wygoda pod numerem 999, miał widoczne uszkodze-
nia czaszki. Rany skóry na głowie musiały być zszywane, co 
stosownym zaświadczeniem potwierdził lekarz powiatowy dr 
Stanisław Machnicki. Widoczne stłuczenia głowy i skalecze-
nia miała także Aniela F. (ul. Wygoda nr 1318)

O wiele trudniejsze było ustalenie innych uszkodzeń. 
Maria W. żona maszynisty kolejowego, mieszkająca przy ul. 
Krzeczowskiej 2, w tym feralnym dniu, wracała z placu tar-
gowego ulicą Wygoda. W chwili wybuchu min znajdowała 
się o 300 metrów od miejsca wypadku doznała rozstroju ner-
wowego. Była hospitalizowana w Państwowym Szpitalu św. 
Łazarza, i w Klinice Neurologiczno-Psychiatrycznej przy ul. 
Kopernika w Krakowie12. Mieszkanka ul. Leonarda 27, Ma-
ria S.. po wybuchu straciła słuch. Badającemu ją lekarzowi 
powiedziała, że odczuwa w głowie silny huk i zdaje się jej, że 
słyszy warkot motorów. 

      
                                       *   *   *
Wieść o wybuchu min w Bochni i ofiarach rozeszła się lo-

tem błyskawicy po Bochni i całym kraju. Pojawiły się notatki 
prasowe i artykuły w prasie centralnej i lokalnej. Ks. Ludwik 
Sawoniewski, który w grupie wysiedlonych z Warszawy spę-
dził w Bochni 1,5 roku, a wówczas pracował już w Łodzi, na 
wiadomość o katastrofie w liście do Wandy Kobielowej z 30 
października 1946 r.13 napisał:

Katastrofa w Bochni była,
Strachu w serce mi nagnała;
W Łodzi prasa tak głosiła,
Że już Bochnia w gruzach cała.

                           Smutna widać jest Wygoda
                           Po tym strasznym min łoskocie.
                           Taka w Polsce teraz moda –
                            Życie wszędzie na wylocie.
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Zainteresowany tym tematem Czytelnik zapewne znajdzie 
w wielu dziennikach z października 1946 r. i w różnych regio-
nach Polski, informacje prasowe o tej tragedii na Wygodzie. 
Może władze centralne, dla zbudowania wizerunku „dobrej” 
władzy, zdecydowały się, w tym niespokojnym w Polsce cza-
sie, na upublicznienie tego wydarzenia i form pomocy. 

Nie ulega jednak najmniejszej wątpliwości, że bezpośred-
nie zaangażowanie ministra administracji dr Władysława Kier-
nika14, związanego urodzeniem i rodzinnie z Bochnią, jak rów-
nież dra. Zygmunta Pajdaka15 i miejscowych notabli, radnych, 
związkowców było szczere i autentyczne. Włożyli oni wiele 
serca i starań, aby poszkodowanych i ich rodziny otoczyć opie-
ką. Pogrzeb ofiar odbył się 19 października 1946 r. na koszt 
miasta. Ceremonię pogrzebową i nabożeństwo w kościele pa-
rafialnym w Bochni odprawił bocheński proboszcz ks. dr Wła-
dysław Kuc, nie pobierając żadnych opłat ani za nabożeństwo 
w kościele, ani za ceremonię pogrzebową na cmentarzu. Miej-
scowe władze złożyły mu serdeczne podziękowanie.

                                  *   *   *
Dzisiaj, po niemal 70. latach od tej tragedii  musimy przy-

znać, że nie wszystkie wątki zostały ostatecznie wyjaśnione. 
Nie dowiemy się, kto wezwał do Bochni Oddział Saperów, 

kto wskazał skład niebezpiecznych ładunków. Trudno uwie-
rzyć, że saperzy z Krakowia z własnej inicjatywy jeździli po 
okolicy i sami wyszukiwali sobie niebezpieczną robotę. Czy 
komendant Oddziału Technicznego naruszył obowiązujące 
przepisy, czy może któryś z żołnierzy, przez nieuwagę, wło-
żył na wóz „groźny” ładunek, którego wybuch spowodował 
eksplozję. 

Brak aktów zgonu dwóch żołnierzy w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego w Bochni może wskazywać, że inne procedury doty-
czyły zgłaszania zgonu żołnierzy. 

W 1946 roku nie znano jeszcze badań DNA, a zatem 
nie wiadomo dokładnie, kogo pochowano na cmentarzu bo-
cheńskim. Trudno się dziwić żonie grabarza Groblickiego, 
że w imieniu męża odmówiła pomocy w zebraniu szczątków 
ludzkich rozrzuconych na tak ogromnej przestrzeni. Ona nie 
widziała jeszcze krajobrazu po wybuchu, a zatem jej katego-
ryczna odmowa mogła wynikać z innych przyczyn, może na-
wet politycznych. Grabarz Groblicki, wykonując zawodowe 
czynności, wiedział jakie „porządki” przeprowadza w Bochni 
nowa władza. Musiał jednak milczeć, aby nie narażać siebie 
i rodziny na przykre konsekwencje. Rozmowa Józefa Niedur-
nego z żoną grabarza musiała mieć przebieg gwałtowny, sko-

ro, nie czekając na Groblickiego pobiegł on do ma-
gistratu złożyć donos na jego żonę. I nie udało się 
ustalić żadnych danych o rozerwanych przez miny 
kobiecie i dziecku. Czy nadal spoczywają w bezi-
miennym grobie na bocheńskim cmentarzu przy ul. 
Orackiej?

                                             Stanisław Kobiela
Przypisy:
1  Nazwa „furmanka”, jaka pojawia się w dokumen-
tach urzędowych, jest myląca. W dokumencie, do-
tyczącym oszacowania szkód wymieniona jest ona 
jako wóz żelazny w zupełnie dobrym stanie wartości 
80 000 złotych, do tego chomąta i uprząż skórzana : 
szory, szleje i lejce w komplecie 20.000 zł.
2  Panzerjägerkanone 8,8 cm PaK 43 – to niemieckie 
działo przeciwpancerne kalibru 88 mm, jedno z naj-
lepszych na frontach II wojny światowej. Do 1945 r. 
Niemcy wyprodukowali 3500 tych dział w różnych 
wersjach. Służyło jako artyleria przeciwpancerna.
3  Instrukcje dla saperów szczegółowo regulują spo-
sób obchodzenia się z niewypałami i niszczenia 
ich. Zachowują one przez bardzo długi czas swoją 
aktywność i wystarczy nawet bardzo delikatny bo-
dziec, aby spowodował on eksplozję, zob. Andrzej 
Ciepliński, Ryszard Woźniak: Encyklopedia współ-
czesnej broni palnej (od połowy XIX wieku). War-
szawa 1994, s. 160.
4  Najbliższe domy sąsiadów, w których odnotowano 
wielkie zniszczenia należały do Franciszka Bobka nr 
1000 i Józefa Świerczka nr 999)
5  Akty zejścia Jana Michalika nr 202/46 i Gabrie-
la Kurkiewicza nr 203/46 [w:] Akta zgonów t.II nr 
172-298]. Odnotowano w nich dzień i godzinę zgo-
nów: 17.X.1946 r. godz. 11.30.
6  Pismo Burmistrza Bochni do Starostwa Bocheń-
skiego z 21.XI.1946 r. L:II.9/257/46
7  Protokół z 4.03.1949 r. sporządzony w Urzędzie 
Gminy w Bogucicach.
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8  Pismo Starostwa Powiatowego Bocheńskiego z 9.05.1949 
r. L.W. 3/90/48 do Urzędu Parafialnego w Bochni.
9  Dom grabarza stał na cmentarzu przy ul. Orackiej w miej-
scu, w którym dzisiaj znajduje się przedpogrzebowa kaplica 
cmentarna.
10  Protokół Józefa Niedurnego z dnia 17.10.1946 r. spisany 
w kancelarii miejskiej w sprawie odmówienia przez grabarza 
miejskiego Groblickiego złożenia do trumien zwłok i części 
ciała żołnierzy, którzy zginęli w czasie wybuchu min na Wy-
godzie.
11  Protokół z 8.11.1946 r. l. Dz. O G 8078/46 w przedmiocie 
ustalenia przebiegu i przyczyn katastrofy wybuchu min 17 X 
1946 r., ustalenia rozmiarów katastrofy, wysokości powsta-
łych szkód i strat w życiu i mieniu Obywateli oraz przedsta-
wienia wniosków co do formy i zakresu pomocy, jaką należy 
udzielić poszkodowanym ze strony Władz.
12  Poświadczenie przyjęcia do Państwowego Szpitala św. 
Łazarza w Krakowie z dnia 11.XI.1946 r. l.pr.st. dr 15922. 
Pismo męża Marii W. Antoniego W. do Komitetu Zniszczeń 
przy ul. Wygoda w Bochni z 21 listopada 1946 r.
13  List w zbiorach autora.
14  Władysław Kiernik (1879-1971) ur. w Bochni, absolwent 
gimnazjum w Bochni, polityk, aktywny działacz ruchu ludo-
wego, w 1914 r. był komisarzem wojskowym POW w Boch-
ni. Był ministrem w rządzie Witosa w okresie międzywo-

jennym, a od 1945 r. ministrem administracji publicznej. 
Członek Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej w latach 1956-
1971.
15  Dr Zygmunt Pajdak absolwent gimnazjum w Bochni, od 
1956 r. aktywny członek Zarządu Oddziału Krakowskiego 
Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheń-
skiej, wieloletni kierownik Wydziału Planowania w Urzędzie 
Wojewódzkim w Krakowie.

                                                     Stanisław Kobiela

Wykorzystałem zespół archiwalny Archiwum Na-
rodowego w Krakowie Oddział w Bochni 30/223/61 
MRN Zarząd Miejski w Bochni 1934-1950.

Serdecznie dziękuję pani Dorocie Szymczyk za 
pomoc w poszukiwaniu materiałów w Archiwum 
Narodowym w Krakowie Oddział w Bochni i panu 
Andrzejowi Prus-Bugayskiemu za szczegółowe in-
formacje, fotografie i lokalizację na Krzęczkowie 
niemieckiej armaty przeciwpancernej 8,8 cm. Pan-
zerjägerkanone  43.

Samuel Bredetzky

Wrażenia z podróży po Galicji
Przed Wieliczką i wokół niej mija się wciąż naprzemiennie 

góry i wzniesienia, a i tu widać, jak okiem sięgnąć, błogosła-
wieństwo i urodzaj; potem dociera się do Gdowa, drugiej stacji 
pocztowej od Krakowa – Gdów to niewielka osada targowa, 
zamieszkana przez Polaków i zbudowana bardzo nieporządnie. 
Godzinę drogi od Gdowa przejeżdża się przez most na Rabie, 
której podstępność poznałem już podczas mojej podróży z Wę-
gier do Krakowa. Tu przy drodze opuszcza ona góry, skąd jak-
by ściąga ku sobie wszystkie potoki i leśne strumyki, wijąc się 
powoli przez wielkiej żyzności równinę , póki nie wpadnie do 
Wisły, w którą wlewa się niedaleko Uścia Solnego. 

Trzecią od Krakowa stacją pocztową jest Bochnia, pięknie 
i urokliwie położone miasteczko, w którym widzi się wielu 
cywilizowanych ludzi. Cała Bochnia leży jakby w ogrodzie. 
Pobliskie góry nadają jej groteskowe oblicze. To miłe wraże-
nie psują nieco marne chatynki, stojące obok solidnie pobudo-
wanych domów i rozsypane w chaotycznym nieładzie. Tu za-
czyna się nowy rodzaj warstw skalnych. Zamiast łagodnie wy-
piętrzonych piaskowców i ilastych wzniesień, które podczas 
jazdy dostrzec można po prawej i lewej stronie, na wschód 
od Bochni przed oczyma podróżnika  wznoszą się regularne 
wzgórza gipsowe. 

Bochnia posiada również kopalnię soli; potwierdziła się 
moja wiara w istnienie tej samej zawsze formacji, zgodnie 
z której prawidłami natura osadza pokłady soli i węgla ka-
miennego. Gips przebija się tu jakby żyłami wśród twardej 
kamienistej gliny, formując miejscami całe bloki o wadze wie-
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lu cetnarów, które odznaczają się tak wspaniałą bielą i tak drobnym 
ziarnem, że po większej części przechodzą w alabaster. Wszedłem 
w posiadanie bardzo pięknych kawałków, które będę chciał dać do 
oszlifowania. 

Zatrzymałem powóz wśród skał gipsowych, po czym wspiąłem 
się na nie, by się im przyjrzeć z bliska. Nie byłem zajęty ich bada-
niem dłużej niż kwadrans, a już otoczył mnie wianuszek polskich 
mieszkańców, przywiedzionych tu  sam nie wiem, przez co: nieuf-
ność czy głupotę, i obserwujących mnie z urzędową niejako skru-
pulatnością, która wydała mi się w najwyższym stopniu zabawna. 
Ponieważ uważali mnie za obcego, nie mieli odwagi mnie zagadnąć, 
pozwolili mi bez przeszkód dokończyć moich obserwacji i badań, 
a potem – jako że nie zabrałem wszak ze sobą ani całych gór, ani po-
jedynczych skał – oddalić się w pokoju.  Masy skalnej, przemieszanej 
tu z gipsem, używa się, choć nie jest zbyt twarda, jako budulca. Gips 
wypala się również i sprzedaje na okolicznych obszarach. Na północ 
od Bochni wjeżdża się niejako do małej prowincji niemieckiej, która 
rozciąga się we wszystkich kierunkach nad brzegami Raby. Dla cu-
dzoziemca okoliczność ta musi być sporą niespodzianką. 

Nowy Gawłów                    z 7 rodzinami  i     36 duszami 
Nowe Majkowice    – 12 –    –    54
Bogucice    – 12 –              – 78
Bartucice     –  2 –              –   6
Wójtostwo   – 16 –               – 69
Trinitatis   –   6 –               – 28
Książnice   –   4 –              – 12
Krzeczów   –   5 –              – 28
In summa      64 rodziny i       311dusz 
Osiedla te należą najwyraźniej do najzamożniejszych. Nad wyraz 

żyzna ziemia, bliskość Bochni i Krakowa  oraz przemyślność owych 
ludzi sprawiły, że znajdują się oni w bardzo korzystnym położeniu. 
Większość osadników pobudowała sobie tu już nowe, obszerne 
domy. Wielu kupiło od Polaków dodatkowe grunty, powiększając w 
ten sposób swoje posiadłości. 

                                                    Tłumaczył: Tadeusz Zatorski 

Samuel Bredetzky, Reisebemerkungen über Ungern und Galizien, 
Wien 1809, t. II, s. 118–122.

Tadeusz Zatorski

„Urokliwie położone miasteczko, w którym widzi się wielu    
 cywilizowanych ludzi”
Samuel Brodetzky o Bochni A.D. 1805

„Koleje mojego żywota są tak zwyczajne, tak proste, 
jak  mój charakter, i trudno mi sobie wyobrazić, że mógłby 
je za interesujące uznać ktoś poza 
bliskim przyjacielem”.  Tak Samu-
el Bredetzky zaczynał swój szkic 
autobiograficzny, zamieszczony 
w pierwszym tomie jego wspomnień 
z podróży po Węgrzech i Galicji, wy-
danych w Wiedniu w 1809 roku. Rze-
czywiście, jego życie nie obfitowało  
w szczególnie dramatyczne wydarze-
nia, choć nie było też życiem całkiem 
bezbarwnym. Urodził się 18 marca 
1772 roku  we wsi Deutsch-Jakub-
jan, dziś noszącej nazwę Chminian-
ske Jakubovany, niedaleko Preszowa, 
w rodzinie miejscowego kantora i or-
ganisty gminy ewangelickiej. W 1777 
roku po pożarze, który strawił wieś, 
Bredetzcy  przenieśli się do Lubicy, 
rodzinnego miasta matki Samuela, 
Zuzanny Fabry. Samuel kształcił się 
początkowo w miejscowej szkole po-
tem w gimnazjach w Kieżmarku, wę-
gierskim Sopronie (wtedy Ödenburg) 
i słowackim  Štítniku. 

W 1796 roku wraz z przyjacie-
lem, Jakobem Glatzem, wyrusza na 
dwuletnie studia teologiczne, filozo-

ficzne i przyrodnicze do Jeny. Słucha tu wykładów Fichte-
go i sławnego wówczas liberalizującego teologa Heinricha 

Eberharda Paulusa.  Bardzo owocna 
jest również znajomość z Johannem 
Georgiem Lenzem, profesorem mine-
ralogii i dyrektorem uniwersyteckich 
zbiorów geologicznych, osobistym 
przyjacielem i współpracownikiem 
Goethego. To Lenz obudzi w nim za-
interesowanie mineralogią, widoczne 
wyraźnie i w jego opisie Bochni, gdzie 
najwięcej czasu poświęci badaniu skał 
gipsowych. Po powrocie w rodzinne 
strony Bredetzky zostaje nauczycielem 
w gimnazjum w Ödenburgu, a cztery 
lata później, jesienią 1802 roku wy-
jeżdża do Wiednia, gdzie pracuje jako  
pastor i katecheta w tamtejszej  gmi-
nie ewangelickiej. Wiosną 1805 roku 
otrzymuje nominację na stanowisko 
superintendenta (starszego pastora 
i zwierzchnika kilku gmin) w Krako-
wie. Pozostanie tu jednak zaledwie 
kilka miesięcy. W styczniu 1806 roku 
przenosi się  do Lwowa, gdzie powie-
rzono mu kierownictwo superintenden-
tury galicyjskiej i gdzie cztery lata póź-
niej, ledwie czterdziestoletni, umiera 
nagle, 25 czerwca 1812 roku.  
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Wkrótce po przybyciu do Krakowa, pod koniec maja 1805 roku 
Samuel Bredetzky wyrusza w krótką podróż po Galicji i to wte-
dy właśnie odwiedzi Bochnię. Jego celem i głównym przedmiotem 
zainteresowania są jednak osady kolonistów niemieckich, także 
te w pobliżu Bochni – w 1812 roku ukaże się jego Przyczynek hi-
storyczno-statystyczny do niemieckiej kolonizacji w Europie wraz 
z krótkim opisem osiedli niemieckich w Galicji (tam również znaj-
dzie się wzmianka o Bochni, gdzie zamieszkiwały, jak odnotuje, 
trzy rodziny niemieckie). To dlatego autor Wrażeń tak skrupulatnie 
zaznacza różnice w poziomie życia społeczności polskiej i niemiec-
kiej, skrzętnie śledząc zarazem przejawy zacofania, fanatyzmu re-
ligijnego i zabobonu. „Także relacja Bredetzky’ego – pisze Paula 
Giersch – nie jest nastawiona na dialog […]; jak wszyscy dawni 
autorzy wspomnień z podróży, którzy w ramach dyskursu, uformo-
wanych przez oświecenie a wyznaczonych przez wiedeńskie wła-
dze centralne, mieli sporządzić etnograficzne opisy Galicji, ujawnia 
mentalność kolonisty: chce – jak zauważył niedawno Ritchie Ro-
bertson – wykorzystać szanse awansu, jakie dawały peryferie, nie 
odrzucając jednak ani nawet nie analizując swojej zdystansowanej 
postawy i wstrętu wobec miejscowych”.   

To prawda: Bredetzky jest na ogół komentatorem dość surowym 
i nie zawsze życzliwym. Ale nie popadajmy w przesadę. Ocenianie 
relacji XVIII- i XIX-wiecznych podróżników zgodnie z zasadami 
współczesnej „poprawności politycznej”, wymagającej nieustan-
nego „nastawienia na dialog”, to podejście nonsensownie – a czę-
sto zabawnie –  anachroniczne, ignorujące realia tamtego czasu. 
Zresztą nie kto inny jak polski historyk Stanisław Schnür-Pepłow-
ski, który w swych Galicianach poświęci Bredetzky’emu obszer-
ny szkic, uzna go „wśród autorów piszących o Galicji z końcem 
osiemnastego i początkiem bieżącego wieku” za „jedną z najsym-
patyczniejszych postaci”, a przy tym za „najbardziej bezstronnego 
obserwatora”. W rzeczywistości Bredetzky nie zawsze zachowywał 
bezstronność, ale zawsze był obserwatorem wnikliwym. Świadec-
twem tej wnikliwości może być choćby fakt, że w 1812 roku wygrał 
konkurs rozpisany przez „Gazetę Lwowską” na pracę o możliwo-
ściach rozwojowych gospodarki galicyjskiej. Trzeba pamiętać, że 
dla niemieckiego podróżnika wjazd na ziemie polskie bywał szo-
kiem kulturowym. Witały go tu marne drogi, drewniana na ogół, 
chaotyczna i byle jaka zabudowa miast, wreszcie przerażająca 
nędza wsi – materialna i cywilizacyjna. Oświeconego protestanta 
razi przy tym zazwyczaj fanatyczny i zabobonny polski katolicyzm, 
zmieszany czasem malowniczo, czasem przygnębiająco  z pozosta-
łościami pogaństwa. Bredetzky nie może się nadziwić zaniedbaniu 
– pozbawionej nawet porządnego katalogu – krakowskiej biblioteki 
uniwersyteckiej, w której przeważają bezwartościowe dzieła teolo-
giczne, a bezcennymi inkunabułami żywią się myszy i szczury, gdy 
równocześnie dowiaduje się o sumach wydanych przez uczelnię 
na… proces kanonizacyjny jednego z jej profesorów, Jana Kantego, 
którego podobizny  towarzyszą mu natrętnie we wszystkich odwie-
dzanych budynkach uniwersyteckich. Z niesmakiem przygląda się 
w Kalwarii Zebrzydowskiej pątnikom przemierzającym na kolanach 
„dróżki” i oddającym się najdziwaczniejszym praktykom pokut-
nym, ale wzruszy go przecież widok pobożnej matki zamawiają-
cej mszę za syna wziętego do wojska. Przerażenie wzbudza w nim 
z kolei zasłyszana gdzieś opowieść o chłopie uznanym omyłkowo 
za martwego, któremu udało się jednak wyswobodzić z trumny i po-
wrócić do domu – tam jednak sąsiedzi, uznawszy go za wampira, 
nie zastanawiając się długo, ucięli mu głowę. 

Na tym tle Bochnia nie wypada najgorzej. Miasto jest urokli-
wie położone, „jakby w ogrodzie”. Znamienne, że to porównanie 

z ogrodem powraca i gdzie indziej: Adolf Schmidl w wydanym 
w 1836 roku przewodniku po Czechach, Morawach, Śląsku i Gali-
cji w bardzo krótkim opisie Bochni napomknie o jej położeniu 
w „płytkiej dolinie, podobnej do ogrodu”. Także wzmianka 
Bredetzky’ego o „marnych chatynkach, stojących obok so-
lidnie pobudowanych domów i rozsypanych w chaotycznym 
nieładzie” znajduje swoje potwierdzenie u Schmidla: „603 
przeważnie drewniane domy, 4745 mieszkańców. Ulice są nie-
regularne i nad wyraz błotniste, a przechodniom służy rodzaj 
drewnianych trotuarów; ale jest też parę porządnych budyn-
ków, na których dostrzega się liczne gromochrony”. Jeszcze 
mniej pochlebna jest relacja anonimowego podróżnika, opu-
blikowana w 1804 roku w czasopiśmie „Aurora”: „Bochnia, 
miasteczko, które w każdym innym kraju zwane byłoby wsią. 
Urząd powiatowy, sztab regimentu huzarów i urzędnicy kopal-
ni soli przydają nieco życia tej miejscowości, która poza tym 
nie pociąga ani swym położeniem, ani swą zabudową”. Bre-
detzky’emu Bochnia przypomni się podczas pobytu w ukra-
ińskim miasteczku Dolina (gdzie również wydobywano sól):  
„Dolina wygląda całkiem jak Bochnia, tyle że ta ostatnia 
miejscowość jest lepiej zbudowana i ma kilka domów muro-
wanych”. I oczywiście, nie zapominajmy: spotkać tu można 
„wielu cywilizowanych ludzi”.  

Relacja Bredetzky’ego okazała się zaskakująco sugestyw-
na. Przytaczana bywała (także wzmianki o Bochni) w wielu 
publikacjach austriackich i niemieckich tamtego czasu (uwa-
gi Bredetzky’ego cytuje np. Powszechna Encyklopedia Nauk 
i Sztuk Erscha i Grubera, wydana w Lipsku w 1823 roku). Ale 
trafiały się i głosy krytyczne: w recenzji zamieszczonej w 1810 
roku w wiedeńskich Annalen der Literatur und Kunst des In- 
und Auslandes wytknięto mu nadmierną skrótowość opisów 
i dyletantyzm analiz naukowych: „Także o Bochni pan B. nie 
potrafi nic powiedzieć ani jako mineralog, ani jako specjalista 
od górnictwa. Pisze jedynie, że Bochnia jest pięknie położona, 
zabudowana kiepskimi domami, oraz że występują w niej sól 
i gips”. Wzmianka o „wielu cywilizowanych ludziach” najwy-
raźniej nie zrobiła na recenzencie wielkiego wrażenia. 
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Ryc. 2

Jan Pinowski (Warszawa)

Nowa Zelandia kontynent bez ssaków cz. 3

Wyspy Nowej Zelandii żyły własnym życiem bez obecno-
ści ssaków, a poszczególne gatunki ewoluowały w specyficz-
nych dla tego terenu warunkach. Nowa Zelandia była ostatnim 
lądem skolonizowanym przez człowieka. 

Obecna awifauna Nowej Zelandii nadal charakteryzuje 
się dużą ilością gatunków bezlotnych i ponadto te gatunki nie 
boją się człowieka. Wszystkie 11 moa należące do rzędu Di-
nornithiformes były endemiczne podobnie jak żyjące obecnie 
trzy gatunki kiwi z rzędu Apterygiformes. W Nowej Zelandii 
spośród 380 gatunków żyjących obecnie, aż 115 występuje 
tylko na tych wyspach1. 

Człowiek przybył nie wcześniej niż przed 1200 laty, zatem 
bardzo niedawno. Głównym powodem niszczącym avifau-
nę były polowania Maorysów dla pozyskania mięsa, długich 
kości i piór; np. pióra kurobrodu różnodziobego (Heteroloha 
acutirostris) były w stroju Maorysów dowodem wysokiej ran-
gi osoby. Ostatni żywy okaz kurobrodu widziano w 1907 roku. 
Do początków XVIII wytępiono wszystkie gatunki moa. Jest 
wiele danych archeologicznych świadczących, że głównym 
czynnikiem wymierania ptaków i innych bezlotnych gatunków 
były polowania Polinezyjczyków i negatywny wpływ introdu-
kowanych ssaków. 

Polinezyjczycy sprowadzili szczura polinezyjskiego (Rat-
tus exulans), który według niektórych poglądów, miał zde-
cydować o wyginięciu wielu małych naziemnych gatunków 
ptaków przez bezpośrednie niszczenie jaj i piskląt oraz przez 
konkurencję o pokarm. Sprowadzony również przez nich pies 
był komensalem, (czyli korzystającym z pokarmu dostarczo-
nego przez człowieka), ale mało prawdopodobne by mając 
wiele naziemnych bezlotnych ptaków na nie nie polował1.

Tempo zmian postępowało jeszcze szybciej po pojawie-
niu się Europejczyków. Przywiezienie przez nich broni palnej 
spowodowało znacznie wzrost tępa ginięcia tych gatunków 
w wyniku polowań. Zaczęto przywozić nowe gatunki zwie-
rząt, z których zadomowiły się trzy gatunki żab, jeden gatu-
nek jaszczurek, 36 gatunków ptaków i 32 gatunki ssaków2,3. 
Obecnie 70% gatunków ptaków tutaj żyjących jest zagrożone 
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wyginięciem, a więc  najwięcej w stosunku do reszty świa-
ta wynoszące  37%, co dowodzi skali zagrożenia awifauny 
w Nowej Zelandii i konieczności ratowania ginących gatun-
ków. Spośród 90 lądowych endemicznych gatunków ptaków 
wyginęło przed 1800 rokiem 35, a 9 po przybyciu Europejczy-
ków. Pozostałych 46 gatunków ma mały zasięg występowa-
nia i małą liczebność. Wiele gatunków morskich przestało się 
gnieździć na brzegach Nowej Zelandii, ale gnieżdżą się nadal 
na otaczających ją wyspach. 

Główną przyczyną zanikania gatunków było niszczenie 
lasów (z 80 % do 51 % przez Maorysów do 1800 r.) i ich 
fragmentacja. Empiryczne dane z terenów Nowej Zelandii 
wskazują na ścisłą zależność wielkości płatu lasu i liczby ga-
tunków zamieszkujących ten płat1. Po sprowadzeniu przez Eu-
ropejczyków różnych ras psów niszczenie ptaków bezlotnych 
wzrosło znacznie, np.  tylko jedna suka niemieckiego stewarda 
w ciągu krótkiego czasu zabiła około 400 osobników brązowe-
go kiwi (Apterix australis) z około 900 żyjących4.

Wpływ sprowadzonych gatunków ssaków był katastro-
falny dla miejscowej awifauny. Sprowadzenie szczurów wę-
drownych i śniadych oraz kotów, fretek, gronostajów, łasic, 
jeży było i jest przyczyną wymierania endemicznej awifauny 
w czasie ostatnich 150 lat. Jednocześnie sprowadzone dzikie 
i hodowane gatunki: jelenie, kozice, kozy, króliki, zające, świ-
nie, oposy konkurują o pokarm z miejscowymi endemicznymi 
gatunkami ptaków3. 

Wpływ sprowadzenia obcych ptaków jest mniej znany 
niż wpływ sprowadzonych ssaków. Europejskie szpaki i au-
stralijska papuga rozelia białolica (Placercus eximuis) mogą 
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konkurować z miejscowymi o dziuple, dzierzbowron (Gym-
norina tibicen) rodem z Australii może niszczyć gniazda. 
Nikt dotychczas nie badał wpływu chorób przyniesionych 
do Nowej Zelandii.

                                                                                            cdn.

Przypisy:
Bardzo dziękuję profesorowi Władysławowi Kupiszewskiemu 
za korektę stylistyczną maszynopisu
1  Bell B.D. Recent avifaunal changes  and the  history of or-
nithology in New Zealand.  Acta XX Congressus Internationa-
lis  Ornithologici, vol 1: 195 – 230. 
2  Wodzicki K.1950  Introduced  mammals of New  Zealand. 
D.S.I.R. Bull., No. 98, str 255.

3  Wodzicki K., Wright S. 1984. Introduced birds and mam-
mals in New Zealand and their effect on the environment. Tu-
atara, 27.2: 121-126
4  Taborsky M. Kivis and dog predation: observations in Wa-
itangi State Forest. Notornis,35: 197 – 202, 1988.

Podpisy do rysunków 
Ryc. 1.  W Nowej Zelandii żył, znany ze szczątków kopal-
nych, ptak drapieżny Circus yelesi o rozpiętości skrzydeł aż 
trzy metry, który był w stanie zaatakować największego moa 
(Dinornis novaezelandiae) wg. http//homepage.ihug.co.n-
z/~antora/PRZYR_NZ/f
Ryc.2. Kraj pochodzenia ptaków (A) i ssaków (B) przywie-
zionych, osiedlonych (żyjących do naszych czasów) w No-
wej Zelandii

Stanisław Mróz

Smatruz z przewodnickimi klechdami cz. 2

 Mądrość konia
W oddali, z maszynowni rozległo się donośne sapanie 

maszyny parowej. Po czterech dźwięcznych uderzeniach 
elektrycznych dzwonków, drewniana klatka windy ruszyła 
w dół. 

- Szczęść Boże! - Powiedział sztygar uchylając na chwilę 
hełm z głowy. 

- Tak się tu witamy i pozdrawiamy. To stary górniczy 
zwyczaj. Musi to wam wejść w nawyk!

- Szczęść Boże! – chórem odpowiedzieli chłopcy.
Ciemność objęła mocnym uściskiem wszystkich, tylko 

światełko karbidówek rozcinało mrok kabiny. Winda szybko 
nabrała zwykłej prędkości 4 m/s, Na zewnątrz szybko prze-

suwały się elementy wyposażenia szybu, migały kolejne spo-
czniki przedziału drabinowego.

Dziś pierwsza „szychta” dla czterech nowych górników. 
Sztygar uważnie przyglądał się młodzikom. Miał ważne 
zadanie na dziś. Musiał przydzielić tych młodych ludzi do 
pracy pod ziemią. Wśród nich jest jeden, który miał zostać 
wozakiem, tylko, który?

Ostry dźwięk dzwonka sygnalisty wyrwał go z zamyśle-
nia. Winda miękko wyhamowała. Poziom I August. Młodzi 
zbili się w gromadkę jak kuropatwy w rogu windy.

- Wychodzimy! – rzucił i skierował się na podszybie. 
- No! Na co czekacie? Za mną! 

Jeden za drugim szybko ruszyli za szty-
garem. Na podszybiu stały już rzędy wozów 
gotowych do wyjazdu na „świat”, co rusz 
było słychać stukot dopychanych kolejnych 
wagoników.

Szybko pokonali tamę i skierowali się na 
podłużnię August w „Stare Góry”. 

                         ***
Do stajni doszli po dobrej pół godzinie, 

pokonując nierówności korytarza, gdzie tyl-
ko tory kolejki były w miarę prosto ułożone. 
Miejscami trzeba było unikać kałuży słonej 
wody zmieszanej z mułem mioceńskiego mo-
rza. Ta kleista substancja dokładnie wdzierała 
się w każdą szparę, fałd ubrania, a pozbyć się 
jej było trudno.

Kary stał samotnie w stajni, trochę już 
przeżył, jego opiekun przeszedł właśnie na 
emeryturę. Nie mógł go zabrać ze sobą, bo Koń pod szybem - 1943 r. - zbiory Kopalni Soli w Bochni



WB nr 2 (105)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE28 LATO 2015

jeszcze nie miał „wyrobionego stażu”. Musi się przyzwyczaić 
do nowego opiekuna.

Stanęli pod ociosem w szeregu jak wojsko i czekali na de-
cyzję sztygara. 

- Który z was robił co przy „kuniach”? –Padło pytanie od 
starego kopalnianego wyrobnika, jakim był sztygar. 

Patrzył na młodzieńców i próbował zgadnąć, który z nich 
miałby zacięcie do koni. Nie mógł jakoś przesądzić. Jeden 
wyglądał na miejskiego chłopaka, takiego, co lubił ryzyko, 
drugi też trochę z zadartym nosem, bardziej posturą nadawał 
się do ładowania wozów a nie do obsługi „kunia”, trzeci ma 
spuszczony wzrok i od razu widać, że nie chce, aby w ogóle 
proponować mu takie zajęcie. Czwarty sprawiał wrażenie, że 
będzie dobrym materiałem na wozaka. Ruchy miał powolne, 
uważnie stawiał stopy, tylko z niepokojem patrzył na obu-
dowy, a właściwie ich brak w wielu miejscach, a to pytanie 
w oczach „czy się aby nie zawali?” cały czas malowało się na 
jego twarzy.

- Jak cię zwą? – zapytał
- Andrzej- padła odpowiedź. 
- No to co? Jak z tymi „kuniami” 

u ciebie? Pytanie wywołało zawsty-
dzenie na jego twarzy.

- No! U nas w gospodarstwie oj-
ciec mają dwa. Bez „kunia” nie po-
gospodarzysz! Często ojciec kazali 
mi robić przy futrowaniu, to mi taka 
robota nie dziwna! – szczerze odpo-
wiedział młodzian. 

Chłopakowi myśli kotłowały się 
w głowie. Ojciec kazał mu szukać 
miejsca w życiu. Mówił: Idź do mia-
sta. Tam znajdziesz i fach i może jaką 
szkołę skończysz. Wiesz, że najstar-
szemu muszę gospodarkę przekazać, 
dzielić jej nie będę bo z głodu po-
mrzemy! No i co? Przyszedłem ze 
wsi do miasta a będę „kuniorzem” 
w kopalni?

- Od dziś będziesz robił z „ku-
niem”! Stanowczo zadecydował szty-
gar.

- Teraz idź i zaprzyjaźnij się z „kuniem”, musicie dziś do 
końca zmiany pod szyb dostarczyć 35 wozów z solą! – zako-
munikował.

- Ten reaguje na imię Kary, tak go nazywał nasz emeryt! - 
rzucił na odchodne.

- Pozostali za mną! – wkrótce został sam na sam z koniem.
Tak jak pamiętał ze wsi. Ubrał na konia chomonto z uprzę-

żą, mocno ściągnął lejce, chwycił za orczyk i wyprowadził 
zwierzę ze stajni. Trochę go zastanowiło, że bata nie było 
nigdzie, ale chciał się postarać zrobić wszystko szybko, żeby 
sztygar był z niego zadowolony.

Koń jak koń! Taki jakiś drobny,! - nasze na wsi były jakieś 
większe – pomyślał. No pewnie jakżeby takie wielkie konie 
zmieściły się w takich ciasnych i krętych korytarzach? – sam 
sobie odpowiedział w myśli widząc poprzeczniki, w których 
człowiek musiał się mocno schylić, żeby przejść.

Trzymając w jednej ręce orczyk, a w drugiej lejce trzasnął 
konia po zadzie ponaglając go do szybszego marszu, wszak 

przed nimi ciężka robota. Wózki solidne, żelazne, na drewnia-
nej ramie, pewnie z tonę soli można zmieścić! – dumał dalej, 
przyglądając się mijanym kolibom. - No to, ile takich wozów 
może pociągnąć jeden koń? Sztygar nie powiedział. Wiedział, 
że w całej kopalni robi tylko 6 koni. Po drodze nie widział 
żadnego. Pomocy żadnej! – zirytował się Andrzej. 

- Skoro nie pomagają, to będę robił po swojemu!- posta-
nowił.

- Jest równo, wagony po torach toczą się lekko – myślał 
– Podepnę więcej, to szybciej zrobie normę. Sztygar będzie 
zadowolony!

Jak pomyślał tak zrobił. Biedny Kary nie wie, co mu młody wo-
zak gotuje, ale swój rozum jednak ma.

Podeszli pod sznur wozów, było ich może 15. Zaprzęga konia 
do pierwszego wozu, sprawdza zapięcia pozostałych i pogania ko-
nia. Kary widać kątem oka obserwował, co żółtodziób wyprawia, 
ale stał spokojnie i czekał na komendę. Komendy się nie doczekał. 
Bata nie było, więc młodzik zwija lejce i końcówką uderza w zad 

konia. Głośne „wiooooo!” niesie się po 
korytarzu.

Koń próbuje pociągnąć taki skład, 
szarpie się do przodu, ale nie słyszy tego 
stukotu wagoników, do którego był przy-
zwyczajony. Patrzy ze strachem na wo-
zaka, ale do przodu ani kroku nie rusza.

-Takiś cwany? – wozak rusza do ko-
nia i jeszcze raz mocniej lejcami uderza 
w jego zad. Koń tylko kiwa nerwowo 
głową wstrząsa grzywę i dalej ani kroku 
do przodu.

Wtem młodzik czuje potężne uderze-
nie w głowę. Aż go zamroczyło. Puścił 
biedak lejce i runął jak długi obok ko-
nia, obijając się jeszcze o ocios, strąca-
jąc przy tym kawał kalafiora solnego, co 
narósł na ociosie.

-Tak się zaprzyjaźniasz z koniem?! – 
Tak cię szacunku do zwierzęcia nauczył 
ojciec?! – ze wściekłością rzucał słowa 
sztygar stojąc z zaciśniętymi pięściami 
nad młodym górnikiem. 

- Będziesz mi tu poczciwe zwierzę 
maltretował!? – dalej perorował sztygar.

- Teraz ja cię szacunku do zwierzęcia nauczę. Wyprzęgaj konia! 
– rozkazał. Oszołomiony młodzik szybko wykonał polecenie i nie-
pewnie spojrzał na nadzorcę. 

- Teraz konia zostaw, on sobie da radę, sam pójdzie do stajni! Ze 
zdziwieniem przyglądał się jak Kary wprawnym ruchem szyi zrzuca 
chomonto i wolnym krokiem rusza przed siebie, w kierunku skąd go 
właśnie przyprowadził.

- Ile wozów przetoczyliście pod szyb? – Zapytał zdziwionego 
dalej wozaka.

- Ani jednego.- odpowiada.
- Bierz się do roboty! Dziś normę konia wykonasz ty! Do końca 

zmiany te 35 wozów widzę w rzędzie pod szybem!
- A jutro przeprosisz konia i się z nim zaprzyjaźnisz! – rzucił na 

koniec sztygar i poszedł na przodek sprawdzić jak dają sobie radę 
trzej pozostali nowicjusze.

                                      ***
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- Ojcze! W tej kopalni to jakieś dziwne zwyczaje. „Kunia” 
szanuje się bardziej niż człowieka. Pożalił się po powrocie 
z pierwszej szychty.

- Widzisz synu! Wybrałeś sobie ciężki kawałek chleba. 
Ile razy zwracałem ci uwagę, że do konia trzeba podchodzić 
z szacunkiem. A ty… aż mi żal było, jak słyszałem świst bata. 
Powiada ojciec.

-Teraz widzisz… dostałeś nauczkę! – z politowaniem do-
kończył.

-Sztygar kazał mi konia przeprosić i się z nim zaprzyjaźnić! 
Jak ja to zrobię? – żalił się z nadzieją wypatrując na twarzy 
ojca pomocy.

- Koń lubi chleb i cukier. Za te łakocie możesz przekupić 
każdego konia. No i …. mów do niego!

- Jak to? – zdziwił się.
- Koń lubi, jak do niego mówisz, z daleka cię rozpoznaje, 

cieszy się jak cię widzi. Nie wstydź się … zrób jak ci mówię, 
a będziesz zadowolony, a sztygar też cię polubi - dokończył 
myśl ojciec.

-Jak to? Z koniem mam rozmawiać? Buntował się w my-
ślach Andrzej. Postanowił zrobić jak ojciec poradził. Na na-
stępną szychtę zabrał chleb, kupił cukier w kostkach i tak 
przygotowany z niepokojem przyjechał do kopalni.

                                     ***
- No to jak, będziesz konia bił? Zapytał na przywitanie szty-

gar. Wokół rozległ się rechot i śmiech starych wyjadaczy. Zapo-
mnieli jak oni zaczynali pracę w kopalni a każdą okazję wyko-
rzystywali aby się pośmiać z młodzików. Spuścił młody wozak 
wzrok, ale w duszy postanowił, że nie da im powodu do śmiechu.

Kiedy doszedł do stajni Kary czekał. Przeżuwał podaną pa-
szę. Z niepokojem rzucał łbem jakby bojąc się tego, co nastąpi 
dalej, jakby bał się powtórki z dnia wczorajszego. 

Andrzej podszedł do konia, zaczął do niego mówić, uspo-
kajać, dał mu kromkę chleba. Zaraz jednak postanowił założyć 
mu uprząż. Ten zaczął rzucać łbem nie pozwalając założyć so-
bie homonta. 

- Chyba jeszcze nie pora, jeszcze obrażony – pomyślał, wy-
ciągnął kilka kostek cukru i próbował go dalej przekupić. Po pią-
tej kostce pozwolił ubrać uprząż i ruszyli do pracy.

-Ile tych wozów można mu zaprząc? Nie ma kogo spytać. 
Głupio też pytać. Trzeba sobie radzić. Postanowił, że dziś bę-
dziemy wozić po trzy wózki. Obserwował jak Kary na komendę 
–wio! –lekko szarpie i jakby zliczał ilość stuknięć wozów, po 
czym ruszał do przodu. Szczęśliwie dotrwał do końca zmiany 
ale ostatnie wozy pchał sam, bo nie chciał poganiać konia. Po-
stanowił codziennie zwiększać ilość wozów o jeden. Sowicie 
nagradzał przy tym Karego aż doszli do 7 wozów. Ciekaw był 
ile ich zaakceptuje stary wyga, postanowił więc dołączyć 8 wóz-
ków. I tutaj powtórzył się scenariusz z pierwszego dnia. Kary 
szarpnął, policzył i kroku dalej nie zrobił. Popatrzył na wozaka 
tak jakoś dziwnie, z wyrzutem, jakby chciał powiedzieć – Co! 
W konia chcesz mnie zrobić?- obrażony odszedł do stajni. Cóż 
normę trzeba było znowu wykonać samemu. Wiedział jednak już 
ile wynosi norma na konia w kopalni. Więcej jak 7 wozów nie 
pociągnie, patrzy ufnie w oczy ale strzyże uszami i zlicza każdy 
nowy pociąg, sprawdzając, czy go górnik nie oszukuje.

Sztygar obserwował młodzika. Codziennie przyglądał mu 
się jak z mozołem dociera się przyjaźń między człowiekiem 
a zwierzęciem. Podziwiał upór, z jakim krok po kroku wkra-
dał się w łaski zwierzęcia. Z czasem zżyli się tak, że nieraz 
Kary pociągnął więcej niż 7 wozów. I nie daj Boże, żeby An-
drzeja zabrakło, bo z nikim Kary pracować nie chciał. Stał 
wtedy w stajni, strzygł uszami a uprzęży założyć sobie nie 
pozwolił.

Ciężko było się rozstawać przyjaciołom, kiedy zapadła 
decyzja o likwidacji transportu konnego pod ziemią. Był wte-
dy rok 1964. 

Tak docierały się upór i przyjaźń między człowiekiem 
a zwierzęciem w tym niebezpiecznym podziemnym środowi-
sku, gdzie nieraz rozum konia studził ludzka chciwość.

                                      zasłyszane od „Starych Strzech”.

Roman Kucharski (Radłów)

Cegiełki Wawelskie Bochniaków
Świadectwo ofiarności i patriotyzmu narodu polskiego (1921-1936)

WAWEL - to miejsce szczególnie bliskie sercu każdego 
Polaka. Warto więc przypomnieć Czytelnikom losy wawel-
skiego wzgórza od czasów trzeciego rozbioru Rzeczypospo-
litej, kiedy to Wawel znalazł się pod zaborem austriackim 
i został zajęty przez wojska austriackie. Na mocy dekretu gu-
bernialnego z marca 1798r. wawelskie wzgórze przekształco-
ne zostało na koszary. Dokonano wówczas znacznych zmian; 
min. zmieniono wnętrza zamkowe, rozebrano kościół św. 
Jerzego i kościół św. Michała, wzniesiono 3 gmachy szpita-
la wojskowego. Austriacy przebudowali także w II połowie 
XIX wieku mury obronne tak, aby stały się częścią Twierdzy 
Kraków. Planowali także zamknięcie Wawelu dla ludności 
cywilnej. Wówczas to prezydent Krakowa Mikołaj Zyblikie-
wicz chcąc uratować zamek i całe wawelskie wzgórze przed 

dalszą dewastacją przez austriackie wojska, zaproponował aby 
Wawel przekazać na rezydencję cesarza Franciszka Józefa I. 
Powoływał się na rodzinne związki Habsburgów z rodami pol-
skich monarchów. Cesarz pozytywnie odniósł się do złożonej 
na jego ręce petycji dotyczącej Wawelu. Jednak austriackie 
władze wojskowe zażądały rekompensaty za opuszczenie wa-
welskiego wzgórza. Po 6 latach rokowań ustalono ostatecznie 
kwotę rekompensaty która wynosiła 2 714 606 koron. Udało 
się zebrać tę kwotę dzięki postawie Sejmu Krajowego Galicji 
który przekazywał 100 tyś. koron rocznie, zaś Kasa Oszczęd-
ności Miasta Krakowa przekazała 800 tys. koron. Część pie-
niędzy zebrano także dzięki wielkiej publicznej kweście. Tak-
że i cesarz przeznaczył z prywatnej swojej szkatuły na odnowę 
zabytków wawelskich kwotę 100 tyś. koron rocznie.
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W 1905r. cesarz Franciszek Józef I wyraził zgodę na 
opuszczenie Wawelu przez wojska austriackie. Rozpoczęły 
się prace remontowe i konserwatorskie na Wawelu, gdyż 
pobyt tych wojsk przez dość długi okres czasu spowodował 
duże zniszczenia nie tylko w samym zamku, ale także i na 
całym wawelskim wzgórzu. Pracami kierował Zygmunt 
Hendel, a później Zygmunt Szyszko- Bohusz.

Gdy po roku 1918 organizowało się odrodzone państwo 
polskie, z powodu braku funduszy państwowych grozi-
ło wstrzymanie prac remontowych i konserwatorskich na 
nieokreślony bliżej czas. Kraj był bowiem wyniszczony 
działaniami wojennymi w okresie I wojny i wojny bolsze-
wickiej 1920r. 

Wtedy to zorganizowano wielką patriotyczną akcję cegieł-
kową, której inicjatorem był Adolf Szyszko- Bohusz, archi-
tekt i konserwator dzieł sztuki. Był duszą i sercem związany 
z Wawelem, a od 1916r. kierował jego odbudową. Zwrócił się 
on do społeczeństwa polskiego z gorącym apelem o wsparcie 
odbudowy Wawelu poprzez zakup cegiełek, z których dochód 
przeznaczony będzie na tzw. dniówki konserwatorskie. Koszt 
jednej dniówki konserwatorskiej (czyli prac wykonanych 
przy odbudowie Wawelu w ciągu jednego dnia) wyceniono 
wówczas na 30 000 marek polskich. Postanowiono więc, że 
ofiarodawcy składający taką kwotę będą mieli prawo umie-
ścić krótki napis i ewentualnie swoje nazwisko na kamiennym 
bloczku(cegiełce), który zostanie wmurowany w mur oporowy 
od strony ul. Kanoniczej, zwanym murem obronnym. Pomysł 
okazał się niezwykle szczęśliwym i owocnym. Ofiary płynęły 
obficie i w szybkim tempie, zwłaszcza w latach 1921-1924. 
Także i skarb państwa od roku 1923 przeznaczał corocznie 
dotację na odbudowę Wawelu i to w znacznej wysokości. Ce-
giełki od społeczeństwa wpłacane w trudnym okresie uratowa-
ły ciągłość prac remontowych i konserwatorskich oraz przy-
śpieszyły ich tempo. Hasło- ,,Odbudowa WAWELU- spra-
wą honoru Polski” mobilizowało i jednoczyło naród. Adolf 
Szyszko- Bohusz marzył, aby uwiecznić nazwiska wszystkich 
ofiarodawców poprzez zbudowanie ,,Cegiełkowego muru”. 
Jego pomysł udało się zrealizować tylko częściowo. Na apel 
o pomoc materialną na rzecz odbudowy Wawelu masowo od-
powiedziało szkolnictwo wszystkich typów, stopni, tak mło-
dzież jak i nauczyciele, profesorowie. Wielką pomoc okazały 
wszystkie formacje wojska, instytucje, urzędy, przedsiębior-

stwa, fabryki, kopalnie, huty, drukarnie, Koleje Państwowe, 
policja sądownictwo, zrzeszenia, Związki, gminy, cechy rze-
mieślnicze, partie polityczne, posłowie, mężowie stanu, arty-
ści, duchowieństwo a także mieszkańcy miast i wsi. Wielką 
hojnością wyróżniła się w akcji cegiełkowej Polonia, w tym 
rodacy z Ameryki Północnej i Południowej, z Brazylii i innych 
krajów. Sporą ilość cegiełek ofiarowano dla uczczenia pamię-
ci weteranów i uczestników powstania styczniowego 1863r, 
bohaterów bitew pod Kostiuchnówką, Rokitną, Kaniowem, 
bohaterów walk o Śląsk Cieszyński, o połączenie Górnego 
Śląska z Macierzą, bohaterów walk o polskie szkoły na tere-
nach zaborów itd.

19 grudnia 1921r. na wawelskim wzgórzu ,na pozostałym 
z XVII- wiecznych fortyfikacji bastionie przed katedrą wawel-
ską ustawiono konny pomnik Tadeusza Kościuszki, który był 
przechowywany od dłuższego czasu w strażnicy strażackiej przy 
dzisiejszej ul. Westerplatte w Krakowie. Pomnik wykonany zo-
stał z brązu w 1900r. z inicjatywy Towarzystwa im. Tadeusza 
Kościuszki, lecz z powodu braku zgody co do miejsca jego usta-
wienia był przechowywany w w/wym. strażnicy aż 21 lat. 

Z powodu postępującej w kraju inflacji, kwoty wpłacane 
z tytułu cegiełek były coraz wyższe. Za jedną cegiełkę wpła-
cano 100 tyś. marek, później już 500 tyś. marek. Wreszcie 
tuż przed zmianą waluty wpłacano wielomilionowe kwoty tj. 
zazwyczaj po 90 mln marek za cegiełkę. Po reformie walu-
towej wartość 1 cegiełki wynosiła 50 zł, potem 200 zł. Cegieł-
ki umieszczano zrazu w murze oporowym północnego stoku 
Wawelu, po cztery- jedna nad drugą w odpowiednim rozsta-
wieniu i układzie (tak jak są rozmieszczone obecnie),wzdłuż 
drogi ku Bramie Herbowej. Gdy jednak liczba fundatorów 
szybko rosła, cegiełki umieszczano w murze- jedna obok dru-
giej. Tak więc na pewnym odcinku muru oporowego, jego lico 
było w całości pokryte cegiełkami. Później jednak zaniechano 
dalszego wmurowywania cegiełek, gdyż wykonane były z ka-
mienia szydłowieckiego mało odpornego na warunki atmos-
feryczne. Powierzchnia cegiełek wraz z umieszczonymi na 
nich napisami niszczała bardzo szybko a koszt ich wykonania 
był znaczny. W czasie okupacji hitlerowskiej Wawel stał się 
siedzibą gubernatora Hansa Franka. Roboty konserwatorskie 
przerwano. Uniemożliwiło to wmurowanie  wszystkich ce-
giełek, czyli spłatę długu wdzięczności wobec ofiarodawców.  
Po roku 1953 Zarząd Zamku wraz z Komitetem Odnowy Wa-

welu zdecydował że należy usunąć 
z muru bardzo zniszczone i nie-
czytelne cegiełki w ilości ok. 1200 
szt. Zastąpiono je zwykłą czerwoną 
cegłą. Wkrótce część z nich tj. 196 
szt. z lepiej zachowanymi napisami 
wmurowano ponownie w ,,ukła-
dzie czwórkowym”. Resztę wy-
jętych z muru cegiełek (ok. 1000 
szt.) złożono w jednym miejscu na 
dziedzińcu zamkowym, gdzie skła-
dowano też różne materiały budow-
lane. Część cegiełek uległa w tych 
warunkach zniszczeniu. Po pewnym 
czasie ze sterty złożonych cegiełek 
wybrano te bardziej czytelne i zło-
żono w lapidarium. A co z resztą? 
Nie wiadomo; być może te połama-
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ne wyrzucono z gruzem. Obecnie w murze wawelskim znaj-
duje się ok. 735 cegiełek. Jest to prawie 1/8 część z ogólnej 
ilości tj. 6330 ufundowanych cegiełek, ale też mniej niż po-
łowa wmurowanych niegdyś. Mur wawelski wraz z cegieł-
kami był poddany zabiegom konserwatorskim min. w latach 
1997-1998, ale już po upływie zaledwie 10 lat z powodu za-
wilgocenia i szkodliwego wpływu zanieczyszczonego powie-
trza, solnych wykwitów na murze rozpoczęto kolejną renowa-
cję i konserwację muru wraz z cegiełkami. W ubiegłym roku 
będąc na Wawelu z przyjemnością stwierdziłem, że zabiegi 
konserwatorskie przywróciły cegiełkom wraz z murem piękny 
wygląd. Teraz bez trudu można odczytać treść napisów i na-
zwiska fundatorów.

Cegiełki wawelskie to pomnik ofiarności narodu polskie-
go i plastycznie utrwalony ślad patriotyzmu i uczuć ofiaro-
dawców, przywiązania narodu do tego historycznego wzgó-
rza uważanego za serce Polski. Wawel to świadectwo potęgi 
i kultury dawnej Rzeczypospolitej, miejsce spoczynku królów 
polskich i najwybitniejszych synów Ojczyzny.

Wśród fundatorów którzy przyczynili się w latach 1921- 
1936 do odbudowy Wawelu było wielu mieszkańców Bochni 
i ziemi bocheńskiej. Ich nazwiska wpisane są do Księgi Pa-
miątkowej która znajduje się w archiwum zamku na Wawe-
lu. Szkoda że tak mało zachowało się cegiełek na wawelskim 
murze z nazwiskami fundatorów. Ale wszystkim jesteśmy 
wdzięczni- za ich dar, który płynął z serca, z poczucia patrio-
tyzmu. Dzięki ich ofiarności kolejne pokolenia Polaków mogą 
odwiedzać i podziwiać Wawel oraz królewskie miasto Kra-
ków, ucząc się też historii Rzeczypospolitej. 

Oto lista osób z Bochni i regionu bocheńskiego- funda-
torów cegiełek na odnowienie Wawelu, ustalona na pod-
stawie opracowania ,,Źródła do dziejów Wawelu” tom 
VI pt.,, CEGIEŁKI WAWELSKIE”(autorzy: F.Fuchs, O. 
Łaszczyńska, J. Prus). Od lewej- nr cegiełek i nazwiska od 
1921r.
Nr 8 Marysieńka Vayhingerówna- Lusławice (prawnuczka Fe-
liksa Hanusza malarza z Bochni)
Nr 227  Józef Michnik –kupiec z Bochni (jego cegiełka jest 
umieszczona w murze wawelskim).
Nr 419  Państwowa Szkoła Realna w Wieliczce (cegiełka jest 
umieszczona w murze).
Nr 571  Stowarzyszenie Sztygarów Salinarnych w Małopolsce 
(cegiełka jest umieszczona w murze).

Nr 661  Oficerowie, Podoficerowie i Szeregowcy Wojskowe-
go Więzienia Karnego-Wiśnicz .
Nr 939 i NR 1105   Profesorowie i Uczniowie Państwowego 
Gimnazjum w Bochni.
Nr 1196  Uczestnicy otwarcia Kolei Salinarnej Bochnia- Campi.
Nr 1641 Grono Nauczycieli i Młodzież 4 klasowej Szkoły 
Żeńskiej, 4 klasowej Męskiej, i 7 klasowej Męskiej w Wie-
liczce.  Nr 1659  Emanuel Winter-notariusz i Huglowie- 
Wieliczka.

Wpłaty w 1922 roku.
Nr 2658  Imienia dr Władysława Kiernika - Pracownicy Głów-
nej Komisji Ziemskiej.
Nr 2928  Nauczycielstwo Szkół Powszechnych Ziemi Bocheńskiej.
Nr 2956  Dziatwa Szkoły Powszechnej w Wiśniczu Nowym.
Nr 3113  Pamięci Kolegi dr Stanisława Mostowskiego- 25 let-
ni Zjazd Maturzystów w Bochni 1922r.
Nr 3131  Składnica Kółek Rolniczych w Wieliczce.

Nr 3535  Pamięci Zofii z Fischerów Tadeuszowej Fedorowi-
czowej zm. w Krakowie 4 VI 1922r.
Nr 3683  Związek Małopolski Inżynierów Salin – Wieliczka

Wpłaty w 1923 roku.
Nr 4174  Zbigniew Miszke - Konsul RP w Brazylii- Kurytyba, 
Parana, Brazylia.
Nr 4453  Rodzina Vetulani z Sanoka (Roman Vetulani z rodzi-
ną-syn Michała Vetulaniego z Bochni).
Nr 4470  Pamięci Zofii Smrokowskiej- Rodzice- Wieliczka.
Nr 4471  Józef i Waleria Strękowie- Bochnia.
Nr 4480  Niewygasłej Pamięci Stanisława Mostowskiego dr 
Medycyny i Jego Matki- Bochnia.
Nr 4547  Dr Eugenia Miszke, Curitiba, Parana –Brazylia.
Nr 4559  Władysław Walas –Dobczyce.
Nr 4592 Pamięci Franciszka Skoczylasa z Bochni – Rodzina.
Nr 4612 Ks. Andrzej Biliński z Bochni.
Nr 4800  Pamięci Ksawery Schwarcenberg Czernych Kwiat-
kowskiej – Synowie. 
Nr 5067 Pamięci dr Edwarda Schwarcenberg Czernego – Żona 
z Dziecmi.
Nr 5113  Pamięci Syna Witolda – Adamowie Ruebenbauero-
wie.(syn dra praw i notariusza z Bochni).  
Nr 5130  Szeregowi 6 Kompanii Strzelców 16 Pułku w Bochni

Nr 5192 Rezerwiści z rocznika 1897 – 4 Kompania Pułku 16 
Strzelców w Bochni. 
Nr 5225  Pamięci Rodziców- Sylwerego i Zofii z Głowackich 
Miszke.
Nr 5236  Pamięci dr Kazimierza Miszke – Brat Zbigniew. 
Nr 5761 i Nr 5762  Oficerowie Garnizonu Przemyśl z Oka-
zji Zaślubin Anny Latinikówny- Córki Jenerała Franciszka 
Latinika, dowódcy Okręgu Korpusu X. ( z Ireną Latinik- 
siostrą Anny ożenił się prof. Adam Vetulani- wnuk Michała 
Vetulaniego z Bochni).

Zapewne na liście fundatorów jest jeszcze dużo więcej 
osób pochodzących z Bochni i jej okolic, ale trudno to usta-
lić, gdyż obok wielu nazwisk brakuje nazwy miejscowości.

                                                         Roman Kucharski
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Czesław Blajda

Ta ziemia miłością Mu była
W niej się zamykał cały Jego swiat
I dziecięce pragnienia i serca uniesienia,
Aż po życia kres...
                                                  Cz. Pączek

23 maja b.r., staraniem Stowarzyszenia Przyjaciół Zie-
mi Żegocińskiej, odbyła się 
uroczysta wieczornica de-
dykowana pamięci patrona 
Stowarzyszenia, Czesława 
Blajdy. Wspólnie z rodziną 
Blajdów, zaproszonymi gość-
mi i wszystkimi, którzy chcie-
li wziąć udział w wieczorze 
wspomnień spotkaliśmy się 
w Centrum Kultury Turystyki 
i Sportu, by razem upamiętnić 
osobę i dokonania naszego 
Rodaka. 

Wieczór rozpoczął się 
od mszy świętej odprawio-
nej w ukochanym Rozdzielu, 

w którym 14 września 1915 r. przyszedł na świat Czesław 
Blajda. W urokliwym, drewnianym XV-wiecznym kościół-
ku pw. św. Jakuba Apostoła, podczas kazania przypomniane 
zostały fragmenty biografii Bohatera wieczoru. Po koncele-
browanej mszy św., w której udział wzięli przybyli specjal-
nie na tę uroczystość księża rodacy z Rozdziela, ks. Tomasz 
Szewczyk, o. Józef Zelek OP z gidelskiego klasztoru, członek 
rodziny Blajdów z diecezji wrocławskiej, ks. prałat dr Czesław 
Majda oraz proboszcz żegocińskiej parafii Leszek Dudziak, 
zebrani przejechali do Domu Kultury, by wziąć udział w dru-
giej części spotkania. 

Około godz. 17:20, Czesław Pączek, honorowy prezes 
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej laudacją adre-
sowaną osobie Czesława Blajdy otworzył część artystyczną 
spotkania. Na wstępie odczytane zostały listy od osób, które 
z różnych przyczyn nie mogły pojawić się tego dnia w Żego-
cinie, a były zaproszone na ten uroczysty wieczór. Zanim do 
mikrofonów zbliżyli się uczniowie żegocińskiej szkoły mu-
zycznej, którzy swymi występami przeplatali poszczególne 
części wieczornicy, cała sala, blisko 200 osób wspólnie od-
śpiewała “100 lat” majowej solenizantce, Pani Zofii Blajdzie, 
żonie Czesława. W imieniu Stowarzyszenia kwiaty wręczyła 
jej delegacja Zarządu Stowarzyszenia w osobach prezesa Jo-
anny Pastuszak, sekretarza Zdzisława Janiczka, skarbnika Jana 
Trusia i Magdaleny Szewczyk. 

Dzieciom grającym na skrzypcach, fletach i gitarach kla-
sycznych, towarzyszyli ich nauczyciele, Pani Magdalena 
Nózia i dyrektor szkoły, Pan Tomasz Cudejko. Część arty-
styczną zakończyła grupa żegocińskiego Klubu Seniora “Że-
gota”. Pani dr Iwona Zawidzka, etnograf  bocheńskiego Mu-
zeum im. Stanisława Fischera, w multimedialnej prezentacji 

przedstawiła i dokonała naukowej analizy wybranych wątków 
etnograficznej działalności Czesława Blajdy. Niespodzianką 
dla Rodziny stało się zaprezentowane przez Tadeusza Ol-
szewskiego, v-ce prezesa SPZŻ filmowe nagranie, w którym 
9 września 1993 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej, Czesław 
Blajda opowiadał o etnograficznym bogactwie naszego regionu. 

Dla przybyłych osób, niespodzianką była również prezen-
tacja książki pt. “Czesław Blajda- geograf, etnograf, krajo-
znawca i społecznik z Rozdziela”  jakiej dokonał Tadeusz Ol-
szewski wraz z panią Marią Gwóźdź, córką Czesława Blajdy. 
Wydana z okazji setnej rocznicy urodzin Czesława Blajdy za-
wiera kompendium wiedzy na temat osiągnięć rozdzielskiego 
etnografa. Bogata w prywatne fotografie, jak również zdjęcia 
dokumentujące folklorystyczne fascynacje Czesława Blajdy 
przybliża czytelnikowi nie tylko postać jej bohatera, ale tak-
że kulturowe szczegóły naszej beskidzkiej krainy. Zachęca do 
podążania tropem Czesława Blajdy, by odkrywać, badać i do-
kumentować uroki miejscowej kultury, a tymsamym umacniać 
nasze poczucie tożsamości z Ziemią Żegocińską.

Akcentem kończącym wieczornicę było zwiedzenie przy-
gotowanej na tę okoliczność tematycznej wystawy prezentują-
cej dokumenty, zdjęcia, dyplomy Czesława Blajdy, aparaty fo-

Zofia Blajda - żona Czesława

Joanna Pastuszak (Żegocina)

Wieczór pamięci o Czesławie Blajdzie
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tograficzne którymi rejestrował nieznane już krajobrazy, a na 
końcu poczęstunek połączony z dzieleniem się wspomnienia-
mi o tym wielkim etnografie i społeczniku. 

W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej 
serdecznie dziękuję wszystkim przybyłym na przygotowany 
przez nas wspólnie z Rodziną Blajdów, wieczór wspomnień. 
Mamy nadzieję, że to spotkanie przypomniało, a nieznającym 
Czesława Blajdy, opowiedziało biografię postaci ważnej dla 
naszego regionu. Dziękujemy również przybyłym do naszej 
Żegociny Bochniakom oraz członkom Stowarzyszenia Boch-
niaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, oraz za możliwość 
skrótowego opowiedzenia czytelnikom „Wiadomości Bocheń-
skich” o jednym z wydarzeń, jakie organizujemy w naszej 
miejscowości. Zachęcamy tym samym do częstszego  odwie-
dzania nas i realizacji wspólnych inicjatyw, dzięki czemu na 
nowo odkryjemy naszą bocheńską ziemię. 

                                     Joanna K. Pastuszak 
                          Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 
                          Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy

Od redakcji:
Postać Czesława Blajdy jest nam szczególnie bliska. Jeszcze 

jako uczeń bocheńskiego gimnazjum i liceum im. króla Kazimie-
rza Wielkiego pod kierunkiem prof. Piotra Galasa prowadził 
szkolne Koło Krajoznawcze im. Wincentego Pola, które gro-
madziło wiele pamiątek przeszłości z Ziemi Bocheńskiej. Wiele 
eksponatów trafiło później do Muzeum Etnograficznego w Kra-
kowie i Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni. Czesław 
Blajda publikował wówczas wiele artykułów w „Orlim Locie” 
i dzisiaj mają one wartość bezcenną. 

Był on aktywnym działaczem Stowarzyszenia Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, członkiem Zarządu Głównego 
w latach 1972-1992, prezesem Oddziału Krakowskiego naszego 
Stowarzyszenia. Jego interesujące artykuły i zapisane przez nie-
go legendy żegocińskie ukazywały się na łamach „Wiadomości 

Bocheńskich”. W 1992 r. zainicjował zorganizowanie obchodów 
rocznicowych parafii żegocińskiej, doprowadził do utworzenia Od-
działu Żegocińskiego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników 
Ziemi Bocheńskiej, które po Jego śmierci przekształciło się w Sto-
warzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im Czesława Blajdy. 

Pani Maria Gwóźdź - córka Czesława Blajdy

Tadeusz Zatorski

Pośmiertny tryumf styropianu
Odwiedził mnie jakiś czas temu zaprzyjaźniony historyk 

sztuki. Zafascynowany Bochnią i jej zabytkami, zamierzał 
zgromadzić własną ich dokumentację fotograficzną, by ją po-
tem wykorzystywać na zajęciach ze studentami. Szczególnie 
frapował go zawsze niezwykły, zachodni szczyt bocheńskie-
go kościoła św. Mikołaja, charakterystyczny raczej dla goty-
ku północnego, w Małopolsce prawdziwa rzadkość. Przysta-
nęliśmy  w pobliżu plebanii, przyjaciel wykonał parę zdjęć, 
przyglądał im się przez chwilę krytycznym okiem, wreszcie  
stwierdził: “No dobra, lepiej nie będzie, może Photoshop da 
sobie z tym radę. A zresztą – dodał sentencjonalnie – nic na 
tym świecie nie jest całkiem bezużyteczne: zawsze może po-
służyć za zły przykład”. 

Rzeczywiście. Z miejsca, w którym staliśmy, nie widać 
już owych dodatków, którymi współcześni postanawiali od 
czasu do czasu, nie zawsze w szczęśliwą godzinę, ubogacić 

dziedzictwo przodków. Wciąż dobrze widoczny jest za to ko-
lorowy transparent czy raczej – jak się dziś zwykło mówić 
– “baner”, zawieszony nad portalem. I prezentujący się dość 
osobliwie w sąsiedztwie gotyckich blend i maswerków. Bo 
wszak ród jego z całkiem innej epoki. 

Z problemem podobnym do tego, z jakim się zmagał mój 
gość, przyszło się zmierzyć i autorowi zdjęć do nowego wy-
dania Przewodnika po Bochni. Rozwiązał go nader zręcznie, 
fotografując fasadę z takiej perspektywy, że nieszczęsny ba-
ner skrył się za gęstym, jesiennie kolorowym drzewem. Został 
sam gotyk. Ale nie każdy ma czas i możliwość, by wspinać się 
na najwyższe piętro którejś z kamienic przy Bernardyńskiej. 
Wówczas zostaje Photoshop. Którego użyć w Przewodniku 
zapewne wręcz nie wypadało. 

To paradoks: wielkie, najczęściej styropianowe dekoracje 
lub widoczne z daleka transparenty były jednym z atrybutów 
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specyficznej oficjalnej estetyki  PRL-u. Zwłaszcza lata sie-
demdziesiąte przyniosły ich bogaty wysyp. Głosiły wówczas, 
że “Polak potrafi”, że “Partia przewodzi”, że “Uchwały VII 
Plenum to coś tam, coś tam”, że “Program Partii programem 
narodu” itd. Pod koniec panowania Edwarda Wielkiego, moc-
no przybrudzone i poszarpane, pozbawione często pojedyn-
czych liter, były już jednak tylko smętnym mane tekel fares 
tamtej epoki. Zapowiedzią jej nieuchronnego końca. A za 
ironię losu (czy może raczej za przejaw swoistego poczucia 
humoru Historii) uznać trzeba znany powszechnie fakt, że na 
styropianie przeznaczonym do produkcji takich napisów spali 
w stoczni gdańskiej w sierpniu 1980 roku eksperci komitetu 
strajkowego. 

Wydawało się, że rok 1989 będzie ostatecznym końcem 
czasu Wielkich Napisów. Ale nieoczekiwanie znalazły one so-
bie nowe schronienie. I to w miejscu, o którym można było 
sądzić, że okaże się najmocniej uodpornione na gust realnego 
socjalizmu. A jednak! 

Krzyże, kielichy, wielkie litery “M” wycinane ze styropia-
nu zawisły co prawda na kościelnych murach już wcześniej. 
Można to było jeszcze wówczas tłumaczyć potrzebą chwili, 
koniecznością “dania odporu”, swoistą wojną na “gazetki 
wielkich hieroglifów”. Nie wszystkich to jednak przekony-
wało. Wybitny katolicki pisarz i publicysta, Stefan Kisielew-
ski, już w tamtych latach pisał z przekąsem o “kościelnym 
socrealizmie”. Ten “kościelny socrealizm” okazał się niestety 
znacznie żywotniejszy od swojego cherlawego bliźniaka: choć 
ze styropianu przerzucił się na inne tworzywa, trwa w najlep-
sze do dziś. 

Nie tylko w Bochni. Wielkie Napisy, często w towarzy-
stwie Wielkich Wizerunków oglądać można  w całej Polsce. 
Trudno właściwie znaleźć kościół niezainfekowany tą przypa-
dłością. Na nowych, zwłaszcza najnowszych, razi ona jakby 
mniej, bo nie kłóci się przesadnie z ich szczególną urodą, rzec 
można, styropianową  już w samej swej istocie. Na starych, 
majestatycznych murach staje się irytującym dysonansem. Jak 
wielkie reklamy, przesłaniające jeszcze kilka lat temu krakow-
skie Sukiennice. Kościelne banery rzeczywiście zdają się nie-

kiedy przejmować poetykę i formę billboardów reklamowych. 
Tak oto realny socjalizm i brutalny kapitalizm podały sobie 
dłonie w katolickiej świątyni. 

Czyż to nie dziwne? Oto instytucja, która niegdyś była 
protektorem najbardziej wyrafinowanej sztuki, mecenasem  
Wita Stwosza i Michała Anioła, a w skali lokalnej choćby 
Piotra Korneckiego, artysty o niemałym wszak talencie, staje 
się dziś promotorem najzwyklejszego kiczu. Kiczu przy tym 
drapieżnego, bo bez oporów, jakby z ostentacyjnym samoza-
dowoleniem przesłaniającego sobą tryumfalnie tamto  maje-
statyczne dziedzictwo wieków. 

Jakie właściwie cele i intencje przyświecają duszpasterzom 
przyozdabiającym  średniowieczny mur tandetnym transparen-
tem? Czy kieruje nimi – jak niegdyś partyjnymi sekretarza-
mi – chęć mocnego, nieznoszącego sprzeciwu  symboliczne-
go wejścia w przestrzeń wizualną? W nadziei, że władza nad 
tą przestrzenią przełoży się na rząd dusz? A może po prostu 
myślą, że tak trzeba, bo ich młodość upłynęła wśród bardzo 
podobnych dekoracji? Tyle że teraz to oni decydują o ich tre-
ści. Treści tym razem, jak sądzą, słusznej. Ale przecież forma 
tych nabożnych banerów wciąż zdradza ich mało chwalebną 
proweniencję i pewnie niejednemu przechodniowi podsuwa 
grzeszne podejrzenie, czy aby nie miał racji rosyjski filozof 
Mikołaj Bierdiajew, dopatrujący się tajemniczego pokrewień-
stwa między… Biblią a “Kapitałem”. 

W biogramie nowego gospodarza bocheńskiej parafii 
św. Mikołaja można przeczytać, że spędził kilka lat w Rzy-
mie, a więc miał sposobność napatrzeć się najwspanial-
szych dzieł sztuki chrześcijańskiej. Wątpliwe, by to do-
świadczenie uczyniło go miłośnikiem socrealizmu - czy to 
komunistycznego, czy jakiegokolwiek innego. Może więc 
czas byłby do niego zaapelować, by zechciał uwolnić do-
stojną fasadę bocheńskiej fary, jedną z wizytówek miasta, 
od tej dość problematycznej ozdoby. Nie pomnaża zapew-
ne Dei gloria, a chyba i populus Dei nie znajdzie w niej 
wielkiego zbudowania. Bo jak trafnie rzecz nazwał o. Jan 
Andrzej Kłoczowski „powieszenie w kościele kiczowatego 
obrazu jest jak puszczenie wiernym Big Brotherra.  
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Stanisław Kobiela

Bochniacy w legionach cz. V
Połączenie II Brygady z II Korpusem Polskim

W Jampolu czekała na II Brygadę  delegacja II Korpusu 
Polskiego z płk Sołohubem na czele. Niedługo nadjechał do-
wódca Korpusu gen. Sylwester Stankiewicz1. W powitaniu 
udział wzięli także przedstawiciele jampolskiego ziemstwa 
i polscy harcerze, zorganizowani kiedyś przez Andrzeja Mał-
kowskiego. Prowizorycznym mostem, zbudowanym na ponto-
nach na Dniestrze II Brygada wjechała do Sorok.

II Korpus Polski powołany został  przez Naczelny Pol-
ski Komitet Wojskowy pod przewodnictwem Władysława 
Raczkiewicza w grudniu 1917 r. w Sorokach nad Dniestrem, 
w Besarabii na pograniczu rumuńskim. Na jego czele stanął 
10 stycznia 1918 r. gen. por. Armii Imperium Rosyjskiego 
Sylwester Stankiewicz, wyznaczony przez dowódcę frontu 
rumuńskiego gen. Dmitrija Szczerbakowa. Nie był on jeszcze 
człowiekiem starym. Liczył dopiero 52 lata, ale nie orientował 
się zupełnie w polityce, a zwłaszcza w kwestii polskiej. On 
i jego zastępca gen. Glass uważali, że korpus został stworzony 
tylko po to, aby umożliwić Polakom zbiorowy powrót żołnie-
rzy do domów.

Korpus mógł być liczącą się siłą bojową, ale brakowało sil-
nego przywództwa, woli walki i dyscypliny. Miał dwie dywizje 
piechoty (4-tą  i 5-tą), w każdej dywizji był dywizjon artylerii 
ciężkiej i jeden dywizjon artylerii lekkiej, a ponadto dobrze wy-
posażone, korpuśne kolumny aprowizacyjne, sanitarne i artyle-
ria korpusu. Byli tu Polacy z rosyjskiego frontu rumuńskiego, 
szczęśliwi, że mogli wydostać się z obcych wojsk. II Brygada 
gen. Hallera  weszła w skład 5 Dywizji, i gen. Haller objął do-
wództwo Dywizji. Gen. Glass pozostał na stanowisku dowód-
cy 4 Dywizji. Gen. Stankiewicz był bardzo lojalny wobec gen. 
Hallera. Korzystał z jego rad. Zgodził się na wysłanie płk Soło-
huba, znającego kilka języków przez Kijów i Moskwę na Mur-
mań jako konwojenta Francuskiej Misji Wojskowej z frontu ru-
muńskiego, ze specjalnym zadaniem. Na jego miejsce w sztabie 
przyjął Michała Żymierskiego i dwóch oficerów z II Brygady.

Sytuacja na froncie rumuńskim
Tymczasem na froncie rumuńskim zaszły poważne zmiany 

w wyniku zawieszenia broni 
i zawarcia pokoju pomiędzy 
państwami centralnym a Ru-
munią. Cała Besarabia stała 
się “darem” państw central-
nych dla Rumunii. Oznaczało 
to demobilizację czyli rozbro-
jenie wszystkich oddziałów 
na terenie Besarabii. Gen. 
Stankiewicz nie wiedział co 
począć. Ponadto poza rosyj-
skim i kaleczonym polskim 
nie znał francuskiego ani żad-
nego innego języka. W roz-
mowie z francuskim oficerem 
zastąpił go więc gen. Haller. 

Przyjął warunki rządu rumuńskiego i wydał rozkaz wymarszu 
II Korpusu w kierunku Olgopola o północy.

W “Pamiętniku” gen. Haller pisze:

W piękną, cichą, księżycową noc oddziały II Korpusu przepra-
wiały się na galarach przez Dniestr, na jego północny brzeg, a dalej 
marszem wśród mogił i mogiłek aż do Berszady nad Bohem, a gen. 
Stankiewicz do Czelecznika2.

Był to czas niespokojny na Ukrainie. Rewolucja miała tu-
taj swoje najdziksze oblicza. Dochodziło do grabieży, napa-
dów na dwory szlacheckie. Grasowały bandy Sowdepu3. Do 
kwatery Hallera przybyła niewielka grupa ziemian z sąsiedz-
twa, z gwałtowną prośbą o rozmowę. Pisze Haller:

Spostrzegłem imponującą postać kobiecą w stroju jeźdźca w bu-
tach z ostrogami i szpicrutą w ręku, a za nią dwóch oficerów kawa-
lerii: Jestem Grocholska, przyjechałam prosić o pomoc. Dwór mój 
jak zamek oblężony, a znajduje się w nim sto osób, które pouciekały 
przed bolszewickimi bandami. Jestem komendantem tego zamku, 
bez żadnej pomocy, gdyż włada sowdep. O ile jej nie otrzymam, 
wszystkim grozi śmierć!

Wysłał więc Haller kapitana Kruk-Szustera z batalionem 
i jedną baterią. Chciała Grocholska objąć komendę nad całym 
batalionem, ale Haller się nie zgodził. Po trzech dniach wrócił, 
meldując wykonanie zadania. Haller pisze dalej: 

Co się stało dalej, nie wiem. Jak się później rozniosło, mogli ura-
tować się mieszkańcy, ale przybywający z Odessy małżonek tej pani 
w przebraniu oficera francuskiego został zamordowany w drodze.

Rezygnacja gen. Stankiewicza
Niedługo przybył kurier od gen. Stankiewicz z dworu 

w Czeczelniku z dramatyczną prośbą o przyjazd. Jego żołnie-
rze struli się spirytusem w uszkodzonej miejscowej gorzelni. 
Inni chcieli wracać do domu jak najszybciej. Haller udał się 
tam swoim cadillakiem. Zastał Stankiewicza zrozpaczonego, 
niewidzącego szans przetrwania Korpusu. Złożył  na ręce 
Hallera rezygnację z dowodzenia Korpusem i oświadczył, 
że wyjeżdża do Kijowa. Haller przejął dowodzenie i zgodził 
się także na odejście gen. Glassa z częścią niezadowolonych 
i zbuntowanych, beznadziejnością sytuacji, żołnierzy. Rzeczy-
wiście od chwili połączenia z II Korpusem wartość bojową 
posiadała jedynie zdyscyplinowana II Brygada.

Gen. Haller objąwszy dowództwo zdecydował  się iść 
w kierunku Kijowa, a więc tam, gdzie nie sięgały wpływy 
państw centralnych. W miejsce gen. Glassa mianował płk F. 
Zielińskiego. W II Korpusie musiał tłumić wszelkie przejawy 
niezadowolenia, przybierające nawet  niebezpieczne rozmiary. 
Mówił do żołnierzy:

Czy są wśród was tacy, którzy chcą wrócić do Polski jako jeńcy 
wojenni, których będą trzymać w obozach austriacko-węgierskich lub 
niemieckich?Gen. Sylwester Stankiewicz
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Kiedy żołnierze zaprzeczali odpowiadał:

A zatem macie do wyboru: albo słuchać moich rozkazów i wró-
cić do Polski jako szanowani przez wszystkich dzielni żołnierze polscy 
z karabinem w dłoni, albo jako jeńcy zdani na łaskę okupacyjnych 
wojsk obcych. 

Naciski Niemców i Rady Regencyjnej
Przyjeżdżali do Hallera w tym czasie przedstawiciele Rady 

Regencyjnej, ulegającej coraz silniej-
szym naciskom niemieckim. Najpierw 
Rada Regencyjna przysłała gen. Osiń-
skiego na dowódcę II Korpusu. Kiedy 
to się nie udało, kolejni przedstawiciele 
wyrażali obawy zepsucia pokojowych 
stosunków z Niemcami i przestrzegali, 
że zbrojny zatarg z Niemcami zagro-
ziłby Polsce, a w szczególności ofiarą 
mogłaby paść Warszawa. Pisze Haller, 
że w Radzie Regencyjnej nie nastąpiła 
żadna zmiana oceny sytuacji wojskowej 
na wschodzie. Zawłaszcza po rozbroje-
niu I Korpusu Niemcy coraz silniej żą-
dali rozbrojenia także II Korpusu. Pisze 
Haller w pamiętniku:

Okropny to był dylemat: z jednej strony 
dowódca niemiecki nalegający na powstrzy-
manie dalszego marszu, z drugiej strony 
groźba odwetu na Polsce i jej stolicy… Dziw-
nym to było, że tak jak poprzednio sowdep 
ukraiński obawiał się marszu Korpusu do Kijowa, tak samo obawiali 
się go obecnie Niemcy.

Przyjął pseudonim gen. Mazowiecki i dowództwu niemieckie-
mu oświadczył:

Ja, dowódca II Korpusu gen. Mazowiecki, zatrzymam się w wyżej 
opisanym obszarze.

Niemiecki parlamentariusz
6 maja 1918 r. na placówce Kozin około godziny dzie-

siątej w nocy zjawił się parlamentariusz niemiecki i wręczył  
ultimatum - pismo marszałka Eichhorna, w którym marsza-
łek ów powołując się na rozkaz naczelnego wodza armii nie-
mieckiej marszałka von Hindenburga rozkazywał rozbrojenie 
wszystkich obcych oddziałów wojskowych, znajdujących się 
na Ukrainie i udzielenie odpowiedzi najdalej do północy czyli 
za dwie godziny. O północy przyprowadzono z Kozina parla-
mentariusza, który oświadczył, że nastąpiło nieporozumienie, 
gdyż naczelny wódz miał na myśli tylko oddziały ukraińskie, 
a nie polskie i prosił o zwrot listu. Haller odpowiedział, że list  
wysłał już kurierem do Kijowa. Po odejściu parlamentariusza 
Haller, przewidując nieszczerość niemieckich deklaracji naka-
zał podwoić straże i zalecił czujność.

Bitwa pod Kaniowem
Obecność jednostek polskich na Ukrainie widzieli jako 

naruszenie warunków traktatu brzeskiego. Ponadto II Kor-
pus Polski wiązał  znaczne siły niemieckie na tym obszarze. 

W rejon Kaniowa ściągnęli stacjonujące nieco dalej oddziały 
i w nocy z 10 na 11 maja 1918  r., bez uprzedzeń, przewa-
żające liczebnie oddziały niemieckie zaatakowały II Korpus. 
W Kutelówce rozbili 1 szwadron 6 pułku ułanów. Tylko jeden 
ułan, ranny zdołał wyrwać się z okrążenia dotrzeć do Masłów-
ki, gdzie kwaterował gen. Haller, i zawiadomić o rozpoczęciu 
bitwy. Niemcy z trzech stron zaatakowali miejscowość Potok, 
zaskoczyli śpiących żołnierzy i zajęli wieś, odcięli 16 pułk 
strzelców i  zdobyli baterię artylerii. Godzinę później zaatako-

wali Kozin, ale tutaj 2 szwadron 6 pułku 
ułanów por. Cieślińskiego w brawurowej 
szarży pobił oddziały niemieckie i wziął 
stu jeńców. Walki toczyły się więc 
w Kozinie, Stepańcach, Sieniawce i Tu-
lińcach. Pod cerkwią w Kozinie bronił 
się bohatersko kapitan Brandys ze swoją 
4 kompanią i poległ. W bitwie uczest-
niczyli legioniści z Bochni: Stefan Ho-
jarski, Roman Jakubowicz, Stanisław 
Marek, Wojciech Michałowski, Józef 
Pałkowski, Mieczysław Piekło, Józef 
Rutkowski, Marcin Jodłowski z Bacz-
kowa, z Niepołomic Andrzej Hytroś 
i Franciszek Nowak. Franciszka Nowa-
ka wspomina na kartach swoich wspo-
mnień ks. Kazimierz Nowina Konopka4: 

Znałem go bliżej, bo miał się właśnie że-
nić i zachodził do mnie po papiery. Pyta się 
mnie: 

Proszę księdza kapelana. Co mam robić, 
czy iść, czy zostać? Tak zwykle bywa przed bitwą. Jakieś wahanie  
chwyta zawsze tego żołnierza, który ma zginąć. Mój drogi Franku, co 
ja mam ci radzić? Odpowiada: Proszę księdza, bo ja już mam wszyst-
kie papiery i mogę jechać na urlop, żeby się żenić. Ksiądz wie, że ja 
kocham moją dziewczynę, ale Polskę też kocham, zostawić mi się 
jej nie godzi, tak sobie myślę. – To prawda, żeś poszedł na wojnę za 
Polskę i jakeś raz poszedł, to cofać się nie można, ale czy Ci nie żal 
dziewczyny? – Żal mi, ja ją prawdziwie kocham i nie dbam o siebie, 
ale żeby jej było dobrze. Może ksiądz weźmie i daje mi dwa listy – je-
den do dziewczyny, a drugi do proboszcza. Piszę do dziewczyny, że jej 
chałupę i cały majątek zostawiam. Jeżeli zginę, to może iść za innego, 
niech będzie szczęśliwa, a za mnie niech się pomodli.

Zdziesiątkowane oddziały 5 dywizji skutecznie broniły 
przejść przez błota i groble pod Masłówką. O 8.00 rano trwały 
jeszcze walki. Oddziały polskie zorganizowały obronę pozy-
cyjną w zamkniętym czworoboku o obwodzie ok. 15 km. Ata-
ki były coraz skuteczniej odpierane, ale brakowało amunicji.  
To zadecydowało o złożeniu broni. Niemcy stracili 1500 zabi-
tych i rannych, Polacy – 1000, w tym kilkudziesięciu zabitych. 
Andrzej Hytroś, późniejszy kawaler Virtuti Militari,  dostał 
się do niewoli niemieckiej, więziony w Meklemburgii wrócił 
do Polski 1 grudnia 1918 r. Do niewoli dostał się także Józef 
Pałkowski, ale z niewoli tej zbiegł i ukrywał się w Kijowie. 
Marcin Jodłowski z Baczkowa także trafił do niemieckiej 
niewoli. Próbował z niej zbiec, ale podczas próby ucieczki 
został zastrzelony. Bez wieści zaginął Stanisław Marek, bo-
cheński ceramik, a w II Brygadzie plutonowy. Nieznany jest 
los Franciszka Nowaka. Ktoś widział że zginął w bitwie. 

Gen. Józef Haller
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Walerian Czuma, dowódca kompanii “bocheńskiej” nie 
uczestniczył w bitwie, gdyż gen. Haller wysłał go do Moskwy 
w celu organizowania polskich oddziałów na terenie Rosji. Po 
kapitulacji liczba jeńców zwiększyła się o ok. 3 000. Do Kró-
lestwa Niemcy przywieźli 1000 szeregowców i 86 oficerów 
i internowali ich w obozie w Białej Podlaskiej. Reszta jeńców 
w liczbie ok. 2000 zbiegła i przedostała się do tworzonych od-
działów polskich na Murmaniu, Syberii i Kubaniu.  

Warunki kapitulacji
Ustalono warunki kapitulacji. Oficerowie mieli zachować 

szable i broń palną bez amunicji. Żołnierzom zagwarantowa-
no, że będą mogli powrócić do Polski nie jako jeńcy wojenni 
lecz żołnierze gotowi walczyć w  wojsku polskim formowa-
nym w Warszawie.

Niemcy nie dotrzymali jednak warunków kapitulacji. Roz-
brojonych Polaków ograbili i jako jeńców wysłali do obozów 
jenieckich. Do niewoli wzięli 3000 żołnierzy i 250 oficerów. 
Ponad 3000 żołnierzy II Korpusu uratowało się. Gen. Haller 
zaniża tę liczbę do 2.000 i pisze:

Były to kadry znakomite, z których powstał najpierw samodzielny 
oddział na Murmaniu w Karelii, 5 Dywizja Syberyjska pod dowódz-
twem płk Rumszy i płk Czumy, którego wysłałem jeszcze przed bitwą 
pod Kaniowem przez Moskwę do Orenburga i Samary, oraz oddział 
w Odessie, później także nad Donem. 

                           
Józef Haller chciał dzielić los swoich żołnierzy, ale po dłu-

gich namowach zdecydował się wyjechać do Kijowa. Ogolo-
ny, ubrany w sportowe ubranie w migdałowej barwie wsiadł 
w Tagańczy do pociągu odchodzącego do Kijowa. Rozgło-
szono w prasie krajowej i zagranicznej, że Haller popełnił 
samobójstwo. Z Kijowa dostał się do Moskwy, gdzie stanął 
na czele Polskiej Komisji Wojskowej. Następnie wyjechał do 
Francji, zorganizował 100 tysięczną Armię i opromieniony 
sławą w 1919 r. powrócił na czele Błękitnej Armii do Polski.

Ze strategicznego punktu widzenia bitwa pod Kaniowem 
nie miała większego znaczenia i nie zmieniła rosyjskiego te-
atru wojny. Była honorowym wyjściem z beznadziejnej sytu-
acji i miała ona ogromne znaczenie polityczne i moralne dla 
Polaków. 

II Brygada była jedyną formacją legionową, która w latach 
Wielkiej Wojny walczyła przeciwko wszystkim zaborcom: 
najpierw w kampanii karpackiej, bukowińskiej i wołyńskiej 
przeciwko Rosji, potem pod Raranczą przeciwko Austrii i pod 
Kaniowem przeciwko Niemcom. I to małe ukraińskie mia-
steczko położone około 100 km. na południowy wschód od 
Kijowa weszło na stałe do epopei legionowej.

W okresie sukcesów Niemiec na froncie zachodnim (prze-
łamanie frontu między Arras i La Fere w marcu 1918 r., suk-
cesy we Flandrii od Ypres do Vimy w kwietniu 1918 r., ofen-
sywa nad rzeką Aisne w maju 1918 r.). gen. Józef Haller na 
Ukrainie w okresie od marca do maja 1918 r. wiązał opera-
cyjnie siły niemieckie i za to otrzymał francuskie odznaczenie 
Croix de Guerre.

Proces legionistów w Marmaros-Sziget
Tymczasem aresztowani przez Austriaków pod Rarań-

czą oficerowie i żołnierze legionowi zostali umieszczeni 
w siedmiu obozach na terenie Węgier: Bustyhaza, Szelen-
cze, Huszt, Talaborfalva, Taraczkos i Marmaros-Sziget.. 
Dowództwo nad nimi pełnił gen. Schilling. Do obozów 
tych trafili legioniści z Bochni: Władysław Frączek, Fe-
liks Goslar, Adam Grocki Jan Jawień, Bronisław Lech, 
Władysław Goebel, Piotr Fita z Bogucic, Tadeusz Fon-
ferko z Niepołomic, Leon Górecki z Brzezia, Marcin 
Jach z Targowiska i Władysław Kowanetz z Uścia Sol-
nego. Jan Jawień zbiegł z obozu w Huszt. Został jednak 
schwytany i trafił do 2 c.k. pułku dragonów, do karnej kom-
panii. Władysław Kowanetz  internowany w Bolechowie 
zbiegł z miejsca internowania i do końca wojny ukrywał się 
w okolicach Krakowa. 

Baraki obozowe nie zabezpieczały przed chłodem. Racje 
żywnościowe przewidziane dla jeńców wojennych były dodat-
kowo zaniżane. W toku śledztwa, które szczegółowo opisuje 
Stanisław Czerep5 przesłuchano 3000 legionistów. Kilkakrot-
nie przesłuchiwano mjr Romana Góreckiego, ks. Józefa Pana-
sia i mjr Włodzimierza Zagórskiego. Wydzielono 115 legioni-
stów  (89 oficerów, 26 podoficerów i szeregowców) , którym 
postawiono zarzut zbrodni przeciwko sile zbrojnej monarchii 
austro-węgierskiej, zorganizowanie spisku i buntu, dezercję 
zabór mienia wojskowego i oszustwo na szkodę monarchii. 

Mieczysław Piekło Wojciech Michałowski Walerian Czuma Józef Rutkowski
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Feliks Jędrychowski - Komendant 
Obwodu POW w Bochni

skiego, hr. Agenora Gołuchowskiego ostatniego namiest-
nika Galicji i Wincentego Witosa, którzy mieli potwier-
dzić, jak fatalne wrażenie wywołała wiadomości o pokoju 
brzeskim. 

Kiedy na salę sądową wszedł jako świadek gen. Zyg-
munt Zieliński wszyscy zerwali się  ze swych miejsc i stali 
wyprężeni na baczność, okazując w ten sposób najwyższy 
hołd i miłość, jaka czuli do swego nieskazitelnego dowód-
cy. Zeznał on, że legioniści mieli prawo czuć się żołnie-
rzami polskimi na podstawie aktów cesarskich, zwłaszcza 
aktu  z 5 listopada 1916 r. 

Społeczeństwo polskie solidaryzowało się z areszto-
wanymi legionistami. Strajki pracowników administracji 
i kolei wpłynęły na to, że władze austro-węgierskie nie 
ośmieliły się postawić legionistów przed sądem doraźnym. 

Prokurator domagał się dla 102 legionistów kary śmier-
ci przez powieszenie, a dla legionistów - poddanych rosyj-
skich kary dożywotniego 
ciężkiego więzienia.

W czasie trwania 
procesu cesarz Karol 
Habsburg skłonny był 
zrezygnować z jego kon-
tynuowania, ale Naczelna 
Komenda Armii zniwe-
czyła ten pomysł. Dopie-
ro kiedy premier rządu 
Austro-Węgier zagroził 
dymisją kontynuowano 
te zabiegi. Wojna zbli-
żała się do końca, a pań-
stwa centralne ponosiły 
już tylko same klęski. 
Reskrypt cesarza Karo-
la z 28 września 1918 r. 
umarzał postępowanie sądowe przeciwko legionistom. 
Informacja, ogłoszona w Kole Polskim we Wiedniu wy-
wołała powszechną radość w Galicji.. Wyjazd legionistów 
z Marmaros-Sziget nastąpił 9 października 1918 r.

W jesieni 1918 r. tworzyły się już w Galicji struktury 
Państwa Polskiego. Powstała Polska Komisja Likwidacyjna 

Drugą grupę stanowili świad-
kowie, zaś trzecią  uwolnioną 
od zarzutów wysłano na front 
włoski w rejon Udine. Oskarżo-
nych broniło pięciu obrońców 
na czele z  mec. dr Hermanem 
Liebermanem.  Szczególnie 
ważne było ustalenie wspólnej 
linii obrony: świadomy wybór 
wynikający z obowiązku żoł-
nierzy polskich i wykazanie, że 
to nie legioniści wobec Austrii, 
ale Austria wobec legionistów popełniła zdradę oraz ze jedyną 
władzą polityczną uznawaną przez Polaków była Tymcza-
sowa Rada Stanu, a później Rada Regencyjna. Konieczne 
było także wykazanie, że II Brygada LP trzymała się zawsze 
z dala od polityki i dopiero traktat brzeski wywołał żywioło-
wy odruch buntu. 

Sąd cesarsko-królewski 7 armii austro-węgierskiej 
skompletował materiały dowodowe rozkazy Polskiego 
Korpusu posiłkowego, uprawnienia Tymczasowej Rady 
Stanu i Rady Regencyjnej, relacje świadków z walk pod 
Rarańczą. Zarzut kradzieży mienia wojskowego zbijano 
zarzutem, że z chwilą pokwitowania mundurów, żywności 
i pieniędzy przed wymarszem mienie to stało się własno-
ścią rządu polskiego. Odparowywano zarzuty, twierdząc, 
że legioniści uważali się za obywateli polskich, a więc za-
rzut dezercji jest nieuzasadniony. Ks. Panaś powoływał się, 
że jest polskim kapelanem więc nie ma żadnych zobowią-
zań do cesarza. I twierdził, że on jako pasterz dusz” obo-
wiązany jest iść z “owieczkami”.  W osłupienie wprawił 
wszystkich major Zagórski. Jeden z obserwatorów procesu 
powiedział, że miejscami miało się wrażenie, że Zagórski 
jest oskarżycielem, a na ławie oskarżonych siedzi Austria. 

Najbardziej obciążały legionistów zeznania gen. Schil-
linga. Mimo powagi sytuacji, wzbudzały one wiele weso-
łości, ponieważ generał nie zważając na swój generalski 
stopień, dosłownie przytaczał obraźliwe słowa kierowane 
do niego przez legionistów, którzy go wówczas areszto-
wali. Obrona żądała, bezskutecznie, aby sąd przesłuchał 
świadków: ministra skarbu Austro-Węgier Leona Biliń-

Władysław Frączek Władysław Kowanetz

Odznaka pamiątkowa 
Związku Kaniowczyków



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  39LATO 2015

WB nr 2 (105)

w Krakowie. Rozwijała działalność Polska Organizacja Woj-
skowa. W Bochni na jej czele stanął Feliks Jędrychowski 
i inni oficerowie powracający z frontu włoskiego. 11 pla-
cówek POW w Bochni świadczyło o woli społeczeństwa do 
samostanowienia.

Przypisy:
1  Generał Sylwester Stankiewicz (1866-1919) pochodził 
z polskiej szlachty wołyńskiej. Był absolwentem Kijowskiej 
Szkoły Junkrów. Jako porucznik brał udział w stłumieniu 
powstania bokserów w Chinach, (1900-1901) a następnie 
w wojnie rosyjsko-japońskiej. Od stycznia do maja 1918 r. 
dowodził II Korpusem Polskim na Besarabii. Następnie służył 
w Armii Ochotniczej Antona Denikina. Dowodził oddziałem 
w sile ok. 3000 bagnetów i szabel i artylerią. W 1919 roku 
zmarł tyfus. Stanisław Czerep w książce: II Brygada Legio-
nów Polskich, Warszawa 1991 r. na str. 207 i 223 podaje – 
moim zdaniem błędnie - nazwisko gen. Jana Stankiewicza, 
który z tworzeniem II Korpusu Polskiego nie miał nic wspól-
nego.Jan Stankiewicz (1866-1945) pułkownik Armii Impe-
rium Rosyjskiego. W 1917 r., wystąpił z armii i zamieszkał 
koło Smoleńska z żoną i dziećmi, a nastepnie w Wilnie. Do-

piero w 1923 r., w WP awansowany został do stopnia gen. 
brygady 
2  Józef Haller. Pamiętniki, Łomianki 2014 s.162
3  Sowdep – (ros.) sowiet raboczich, sołdatskich i kriestijan-
skich deputatow – Rada Delegatów Robotniczych, Chłop-
skich i Żołnierskich, samozwańcze polityczne instytucje zdo-
minowane w 1918 r. przez bolszewików.
4  Ks. Kazimierz Nowina-Konopka SJ. Wspomnienia wojenne ka-
pelana II Brygady Legionów Polskich, Kraków 1993 r. s. 236-237
5  Stanisław Czerep. II Brygada Legionów Polskich, Bellona, 
Warszawa 1991 r.

Serdecznie dziekuję, za udostępnienie fotografii wykorzysta-
nych w cyklu Bochniacy w Legionach; Muzeum Historii Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Narodowemu Archi-
wum Cyfrowemu w Warszawie, Muzeum Historii Fotografii 
im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, Archiwum Narodo-
wemu w Krakowie Oddział w Bochni, Muzeum im. St. Fische-
ra w Bochni oraz osobom prywatnym: Barbarze Mazurkie-
wicz, Katarzynie Zelena, Barbarze z Jędrychowskich Gajew-
skiej, Izabeli Smoleń, Markowi Dąbrowie, Jackowi Strzałce, 
Wojciechowi Wimmerowi i Stefanowi Michałowskiemu. 

Janusz Żarek

Tadż Mahal - mauzoleum miłości
„Podróże kształcą i uczą tolerancji”

Tadż Mahal mauzoleum zbudowane przez cesarza 
Szahdżahana dla ukochanej żony w XVII wieku w In-
diach jest  uważane za klejnot architektury Indii. We-
wnątrz mauzoleum znajduje się grobowiec żony cesarza 
Szahdżahana z dynastii Wielkich Mogołów,  który zbu-
dował go na cześć ukochanej małżonki gdy ta zmarła 
po porodzie jego 14 dziecka. Budowa trwała około 22 
lata, a przy jej wzniesieniu pracowało około 20 tysięcy 
robotników. Tadż Mahal jest wykonany z białego mar-
muru, a do dekoracji napisów użyto czarnego marmuru. 
Budowla była zamykana przez srebrne drzwi , a w środ-
ku znajdowały się złote barierki i baldachim z pereł nad 

grobowcem, które zostały skradzione przez złodziei. 
Marmurowe powierzchnie są inkrustowane tysiącem 
szlachetnych i półszlachetnych kamieni . Budowla stoi 
wśród ogrodów krajobrazowych. 

Za czasów kolonii brytyjskiej powstał pomysł aby 
ją rozebrać i sprzedać. Na szczęście szybko upadł na 
rzecz tego aby ją odnowić. Tadż Mahal najlepiej jest 
podziwiać z drugiego brzegu rzeki, gdyż obserwa-
tor widzi piękno budowli i w odbiciu w wodzie, które 
wprawia oglądających w zachwyt. Wydaje się, ze pły-
nie w powietrzu. O świcie jego mury są lekko różowe, 
w pełnym słońcu biało szare, a pod wieczór przybierają 

a barwę intensywnej 
żółci.  Najlepiej wy-
brać się tam samemu 
aby znaleźć się w kli-
macie baśni z tysiąca 
i jednej nocy. 

Prof. dr hab. Janusz 
Żarek, em. kierow-
nik Katedry Sportu 
AWF w Krakowie, jest 
członkiem naszego 
Stowarzyszenia.
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Stanisław Kobiela

Marian Sołtys (1929 - 2015)
Wspomnienie

3 lipca 2015 r. zmarł w Krakowie w wieku 85 lat nasz 
serdeczny kolega Marian Sołtys, wieloletni prezes Oddziału 
Krakowskiego “Krakus” Stowarzyszenia Bochniaków i Mi-
łośników Ziemi Bocheńskiej. W połowie lat 90. XX wieku 
scementował Oddział, zaangażował do pracy swoich kole-
gów sportowców, środowisko naukowe geografów krakow-
skich i prawników. Umiał tworzyć klimat serdeczności i ko-
leżeństwa, atmosferę, która emanowała optymizmem i chę-
cią współpracy. 
Mając wrodzony 
talent organizacyj-
ny potrafił łączyć 
ludzi o różnych za-
interesowaniach.

W p r o w a d z i ł 
nowy wymiar ak-
tywności działaczy 
poprzez organizo-
wanie zimowych 
i jesiennych wy-
jazdów do Koninek 
pod Turbaczem. 
Tam obszerna wia-
ta państwa Cichań-
skich rozbrzmiewa-
ła śpiewem i tań-
cem, do którego 
włączał się zawsze 
z ciupagą i w gorczańskim, góralskim  stroju gospodarz  pan 
Tadeusz Cichański prezes Gorczańskiego Oddziału Związ-
ku Podhalan jego żona Barbara, która dbała o kulinarną 
stronę naszych wizyt pod Turbaczem. Niejednokrotnie spo-
tkania te umilała kapela góralska z przyśpiewkami. Zimowe 
kuligi z pochodniami, przyjacielskie ogniska i inne atrakcje, 
aranżowane przez kol. Mariana, stwarzały niepowtarzalny 
klimat niemal rodzinnej więzi.

Trudno się dziwić, że w czasie jego prezesury liczba 
członków Oddziału w pewnym okresie przekroczyła 150 
osób, a na zebrania trzeba było wynajmować krakowskie 
restauracje, najpierw “Warszawiankę”, a potem “Ermitaż”. 

Oddział Krakowski odwiedzał często “Dom Bochnia-
ków”, zawsze w kilkunastoosobowym składzie. Były to nie-
zapomniane chwile. Koleżanki i koledzy z Krakowa uczest-
niczyli zawsze w spotkaniach organizowanych w Bochni 
czy w okolicach Bochni, najczęściej w “Chatce u Tadka” 
w Królówce. Kolegi Mariana nigdy nie opuszczało poczu-
cie humoru, nawet wtedy, gdy przebranego za potężnego 
Cygana prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia wziął 
za autentycznego przedstawiciela ludności romskiej przed 
koncertem muzyki cygańskiej, urządzonym tam przez od-
powiednio przebrany chór Bochniaków. Marian umiał bo-
wiem, jednym zdaniem spuentować każdą sytuację, wywo-

łać salwy śmiechu i podnieść przyjacielską atmosferę o całą 
tonację.

W czasie prezesury kolegi Mariana, z jego inicjaty-
wy rozpoczęliśmy publikowanie na łamach “Wiadomości 
Bocheńskich” całej serii artykułów o bocheńskim sporcie 
od 1945 r. poczynając od jego wspomnień o utworzeniu 
w styczniu 1945 r. w Bochni Klubu Sportowego “Olympia-
Sokół”. Założyli go, i tak nazwali kilkunastoletni chłopcy 

- pasjonaci spor-
tu. Klub miał na-
wiązywać nazwą 
do patriotycznych 
tradycji bocheń-
skiego “Sokoła”. 
Niestety miejscowi 
decydenci szyb-
ko zmienili nazwę 
i wprowadzili do 
klubu swoich dzia-
łaczy. W tej serii 
ukazały się bardzo 
cenne artykuły doc. 
dr Władysława Sta-
wiarskiego, gen. dr 
Tadeusza Cepaka, 
Aleksandra Urba-
na i kolegi Mariana 
Sołtysa. Dzisiaj te 

artykuły są niezwykle cennym materiałem źródłowym wy-
korzystywanym w pracach licencjackich i naukowych. Po-
dziwialiśmy jego umiłowanie Bochni i Ziemi Bocheńskiej 
i przywiązanie do bocheńskiej tradycji.

Inną bardzo cenną inicjatywą kol. Mariana było wyda-
wanie przez Oddział na przestrzeni kilku lat obszernych 
i bogato ilustrowanych “Wiadomości Krakowskich”.  

Zawsze dbał o cały Oddział Krakowski, wszystkich 
zrzeszonych w nim członków, a więc nie tylko aktywnych 
uczestników spotkań organizacyjnych i towarzyskich, ale 
także tych, którzy z różnych przyczyn nie mogli brać aktyw-
nego udziału w działalności Oddziału i tym zaskarbił sobie 
ich wdzięczność. Dowodem są częste listy jakie otrzymuje-
my od prof. Jerzego Katlewicza i innych naszych koleżanek 
i kolegów. Za zasługi dla Bochni, Ziemi Bocheńskiej i Sto-
warzyszenia kol. Marian Sołtys został uhonorowany godno-
ścią członka honorowego w 2003 r.

Ze śmiercią kol. Mariana Sołtysa zamyka się piękna 
epoka w działalności nie tylko Stowarzyszenia, ale w hi-
storii całego ruchu stowarzyszeniowego w Polsce. Dawał 
on bowiem receptę dla ruchu stowarzyszeniowego, poprzez 
wprowadzanie i pielęgnowanie różnorodności działalności 
poprzez łączenie aktywności naukowej, twórczej z działal-
nością rekreacyjną i wypoczynkową. 
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BOCHNIANA 
„Moje Hawaje”  Bożeny Jarnot

Niedawno na naszym rynku księgarskim ukazała się au-
tobiograficzna książka Bożeny Jarnot pt. Moje Hawaje. Au-
torka jest Konsulem Honorowym Polski na Hawajach. Słynie 
z wielkiej otwartości i radości życia. Nina Terentiew powie-
działa o niej „Hawaje bez Bożeny, są jak wulkan bez lawy”. 
Pokazuje w niej piękno wysp na Pacyfiku. Wrażliwy czytelnik 
szybko zorientuje się, ze jest to intymna opowieść o związ-
kach i drodze biednej dziewczyny ze Stalowej Woli do miej-
sca, które wydaje się być rajem na ziemi. 

Bożena Jarnot wyjechała do Stanów jako dziecko. Z ponu-
rego PRL udało się uciec całej rodzinie dzięki podrobionym 
paszportom. Tutaj odnajdziemy też wątek bocheński, bowiem 
pomocy finansowej udzielił tej rodzinie tajemniczy kuzyn 
matki mieszkający w Bochni. 

Na Hawajach mieszka od 44 lat. Założyła tam biuro podró-
ży Hawaii Polonia Tours. Klientami firmy są przede wszyst-
kim Polacy zamieszkujący kontynentalną część Stanów Zjed-
noczonych oraz Australię, ale z roku na rok rośnie liczba tu-
rystów przyjeżdżających bezpośrednio z Polski. Przyciąga ich 
tutaj przepiękny krajobraz, łagodny klimat, miejscowa kultura 
i zwyczaje. Coraz więcej par z Polski tutaj przyjeżdża, bo ślub 
w egzotycznej oprawie pozostaje niezapomnianym przeży-
ciem. 

Pani Bożena sprowadziła na Hawaje wiele polskich gwiazd 
i zorganizowała ich koncerty. Za pośrednictwem jej biura do 
Polski przyjeżdżają hawajscy tancerze, a nawet król Polinezji 
odwiedził Warszawy. 

Dlaczego powstała ta książka?  Napisała tę książkę nie dla 
marketingu i promocji swojej osoby: 

Kierowały mną głębsze pobudki, wewnętrzne przekonanie, 
że moja dotychczasowa historia warta była opisania. Nie tylko 
z racji wydarzeń, które przeżyłam i ludzi, których poznałam, 
ale żeby podziękować tym wszystkim, którzy mieli tak wielki 
wpływ na moje życie. Najukochańszej Mamie, obojgu rodzi-
com, za to, że dzięki nim znalazłam się w Ameryce... a bez tego 
nie byłoby przecież i moich ukochanych Hawajów... Rodzice 
podjęli niebywały trud i przełomową decyzję, by w swoim ży-
ciu wszystko zmienić i zacząć od nowa. Tam daleko, za oce-
anem, zdani tylko na samych siebie. Byli takimi emigrantami 
jak miliony Polaków, ale dzięki ich miłości i pracy mogliśmy 
z moim rodzeństwem czuć się w nowej ojczyźnie bezpiecznie 
jak w domu. A w Ameryce zaczęła się już tylko moja „emigra-
cja” z Chicago na Hawaje, do mojego raju na ziemi, w którym 
życie – jak pokazuję w książce – nie zawsze było takie rajskie 
i łatwe. Ale sama sobie ten los wybrałam w tym miejscu na 
ziemi, gdzie jestem już kilkadziesiąt lat. Nie było łatwo, ale 
przecież taki jest los emigrantów, którzy muszą zmagać się 
z nowym światem.

Pisze o swoich  marzeniach, a jej celem jest DOM POL-
SKI im. JANA PAWŁA II” – na Hawajach:

Chcę, by na Hawajach powstała  ogromna góralska 
z wielkich bali, w której rozbrzmiewać będzie polska muzyka 
i mowa. Gdzie z dumą przyjmować będę nie tylko dyploma-
tów, ale wszystkich turystów i gości, zapraszać miejscowych 
na polskie koncerty i spotkania, opowiadać będę o mojej tak 

barwnej, fascynującej Polsce…. Mam nadzieję, że los mi 
w jego realizacji pomoże. I dobrzy ludzie…My na Hawajach 
mamy marzenia wielkie, jak ten ocean wokół naszych wysp. 

Książka pani Bożeny Jarnot  jest ważnym dokumentem 
epoki. Pokazuje losy ludzi, którzy swój świat muszą budować 
od podstaw. Zarówno ten świat realny i materialny, jak rów-
nież świat wewnętrzny, a więc postaw moralnych, wyborów 
i decyzji oraz ciągłej drogi do spełnienia własnych oczekiwań 
i marzeń. To historia zmagań z samym sobą per aspera ad 
astra. Mamy nadzieję, że pani Bożena swój najbliższy cel 
osiągnie. Serdecznie jej tego życzymy.

Na historię naszego Stowarzyszenia składają się takie wła-
śnie indywidualne losy ludzi, przywiązanych sercem do naszej 
Ojczyzny,  do Bochni i Ziemi Bocheńskiej. W 1992 r. pani 
prof. Olga Chylowa przypomniała postać Władysława Mu-
chy z Olchawy, którego wojenne losy rzuciły na słynną wyspę 
Tahiti i który własną energią i doświadczeniem wyniesionym 
z browaru Okocim założył tam sieć browarów (Olga Chylowa. 
Z Olchawy na Tahiti - WB nr 4/1992). Przedstawialiśmy losy 
i pamiętniki Michała Więckowskiego z Królówki w Argenty-
nie czy Juliana Dobranowskiego z Bochni, późniejszego pre-
zesa Polonii w Kanadzie (artykuły Jerzego Kunzego). 

Zachęcamy Państwa do przypominania na łamach naszego 
kwartalnika podobnych postaci, bo tacy ludzie są rzeczywi-
stymi reprezentantami-ambasadorami  Ziemi Bocheńskiej. To 
ludzie z charakterem.

                                                          Stanisław Mróz
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Jan  Łysek (Warszawa)

Złote Wrota nad Rabą

Express solny
Na bocheńskim rynku wydawniczym pojawiła się nowa 

gazeta „Express solny” organ prasowy Kopalni Soli w Boch-
ni. Poznajemy w nim niełatwą drogę bocheńskiej kopalni na 
listę światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego, 
tajemnice 106-letniej maszyny parowej numer 858, wypro-
dukowanej w Związkowej Królewskiej Hucie Laura i Hucie 
Zgoda i turystyczne niespodzianki nowej, niezwykle atrakcyjnej 
i pełnej wyjątkowych widoków podziemnej trasy turystycznej 
„Końskiej Drogi” połączonej z podziemną przeprawą łodzią, 
na odcinku 120 metrów.

Na uwagę czytelników zasługuje obszerna relacja z pełnego 
sukcesów tournee artystycznego Górniczej Orkiestry Kopalni 
Soli  w Bochni i jej udział w międzynarodowym festiwalu mu-
zycznym Musikfestspiele Saar w Zagłębiu Saary w Niemczech.  
O sposobie rzeźbienia w soli i powstawaniu nowej rzeźby solnej 
Papieża Polaka mówi artysta salinarny Mirosław Malaca.

Warto także przeczytać interesujący artykuł o zbawien-
nym klimacie solnych podziemi, o powietrzu w kopalnianych 
wyrobiskach, które jest  4 – 10 razy czystsze od powietrza na 
powierzchni, o 30-letnich badaniach właściwości mikrobio-
logicznych powietrza i jego wynikach, wskazujących jego 
właściwości w leczeniu takich schorzeń, jak astma oskrzelowa, 
przewlekłe zapalenie oskrzeli, alergiczne schorzenia górnych 
dróg oddechowych (nosa, gardła, zatok). Gazeta lansuje także 
nową integracyjną grę polegającą na poszukiwaniu skarbnika 
i jego skarbu, a także pokazuje jak można ciekawie spędzać 
wakacje w podziemiach kopalni. Pisze także o słynnych mu-
zycznych wieczorach pod kominem szybu Campi z gwiazdą 
music country Grzegorzem Kapcią.

Cieszymy się, że nowa bocheńska gazeta zdobywa grono 
swoich czytelników i sympatyków. Deklarujemy współpracę

                             Redakcja „Wiadomości Bocheńskich”.

Przepływająca przez powiat bocheński, w tym przez 
Proszówki, rzeka Raba jest niespokojna. Przesądza o tym jej 
górski rodowód. Źródła znajdują się na wysokości ok. 780 m 
n.p.m. na stoku Obidowej w Beskidzie Zachodnim.

Rwąca rzeka
Górska część koryta ma podłoże skaliste, w środkowym 

biegu rozległe żwirowiska, zwane kamieńcami. Przeważnie 
wąska dolina Raby rozszerza się, gdy powyżej Dobczyc wpły-
wa na obszar Podgórza Bocheńskiego, w strefę sfałdowanych 

utworów mioceńskich, obfitujących w złoża soli. Wzdłuż 
lewego brzegu rzeki rozciągają się pozostałości królewskiej 
Puszczy Niepołomickiej. W dolnym biegu Raba płynie Ko-
tliną Sandomierską i po pokonaniu od źródeł 132 kilometrów 
wpada do Wisły we wsi Niedary poniżej Uścia Solnego. 

Średni spadek w górnym biegu to 7,8 promili; w dolnym 
biegu 0,9 promili. Przy średnim rocznym przepływie w dol-
nym biegu 16,6 metrów sześciennych na sekundę (mierzonym 
w latach 1951–90 w Proszówkach) i maksymalnej rozpiętość 
wahań stanów wody 10 metrów nie dziwią gwałtowne wez-

brania letnie, a nawet katastrofalne 
powodzie (największe w latach 1934 
i 1970).

Parafia na dwóch brzegach
Ludzie od zawsze osiedlali się 

w pobliżu cieków wodnych. Licząc 
na pożytki w postaci nawadniania, 
żyznych pól zalewowych, możliwości 
łowienia ryb, spławiania towarów, mu-
sieli też brać pod uwagę niebezpieczeń-
stwo powodzi i utrudnienia komunika-
cyjne. Rzeki trzeba było brać w karby, 
budować wały, przeprawy, przerzucać 
mosty.

Wsie na północ od Bochni, teraz 
po części się z nią zrastające, a kie-
dyś o charakterze rolniczym, leżą po 
obu stronach Raby. Łączyła i łączy je 
przynależność do jednej parafii rzym-
skokatolickiej w Krzyżanowicach. 
Proszówki i Krzyżanowice Małe na 
lewym brzegu, Krzyżanowice Wielkie, 
Wygoda i Smyków na prawym. Drew-
niany, zabytkowy kościół z XVIII w. 

Autor wspomnień (po lewej) na łodzi 
przewożącej ludzi przez Rabę z Proszówek do 
Krzyżanowic, maj 1944 r.

Wiciarze Józek Leszko i Wojtek Deptuch jako 
straż porządkowa podczas otwarcia mostu 
przed zachodnim pylonem, 15 maja 1947 r.
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pod wezwaniem św. Joachima, z cmentarzem obok, znajduje 
się na wyniosłym prawym brzegu. Parafianie z lewego brzegu, 
aby przybyć na niedzielne nabożeństwo, a także ślub, chrzci-
ny czy pogrzeb, muszą pokonać rzekę. A przecież poza spra-
wami duchowymi ludzi łączą stosunki i obowiązki bardziej 
przyziemne. Ot, choćby związki rodzinne. Mój ojciec Józef 
pochodził z przysiółka Rżyska pod Puszczą Niepołomicką, 
a ożenił się z Anielą Muchówną ze Smykowa. Najpierw mu-
sieli się odwiedzać młodzi, potem rodziny w szerszym gronie, 
wreszcie i ja, wnuk, urodzony na Rżyskach, lubiłem bywać 
na Smykowie u Muchów  i podziwiać m.in. ciesielską robotę 
dziadka Pawła.

Przez wodę niewielkiej rzeki przechodziło się po kładce 
z desek wspartych na kamieniach, dzieci przebiegały też na 
bosaka. Jednak odwiedziny dziadków były utrudnione, gdy 
w górach padały deszcze i poziom Raby podnosił się o kil-
ka metrów. Wtedy nie dało się też przejechać na drugą stro-
nę nawet wozem konnym, a przecież gospodarze często mieli 
pola położone po obu stronach rzeki. Najbliższy solidny most 
był o kilka kilometrów u zbiegu dróg między Proszówkami 
a Bochnią.

– Łodzi! Łodzi! Łodzi! – takie wołanie często rozlegało 
się na prawym brzegu Raby, zwłaszcza jesienią czy zimą, ale 
i w ciepłe miesiące, gdy był wysoki stan wody. Łódź była wią-
zana zawsze po zachodniej stronie, bo tam mieszkał przewoź-
nik. Wołać niejednokrotnie trzeba było długo, bo właściciel 
przeprawy musiał obrobić własne gospodarstwo a i sen miał 
twardy. Kiedy łódź pokonywała nurt rzeki, dodatkowo aseku-
rowała ją lina umocowana na przeciwległym brzegu.

Widokówka z San Francisco
Do takiej sytuacji przywykli mieszkańcy podzielonej Rabą 

parafii. Tak, jak z konieczności przyzwyczaili się do sezonowych 
letnich powodzi przynoszących zniszczenie na polach, a czasem 
i w domach. W końcu wzburzona woda użyźniała też mułem 
nadrzeczne pola, zwane rabiskami, oraz dostarczała z gór żwir 
potrzebny do budowy i utwardzania dróg.

Przyzwyczaili się ludzie, przyzwyczaili i proboszczowie, choć 
brak stałej przeprawy nie był korzystny dla parafii. Aż oto w 1945 
roku kościół parafialny zyskał nowego gospodarza, jak się potem 
okazało, na kolejne 35 lat. 

Ksiądz Józef Skwirut kipiał wręcz energią, miał wiele po-
mysłów, gotów był służyć pomocą każdemu potrzebującemu. 

W innym artykule opisałem w wielkim skrócie rolę, jaką odegrał 
w utworzeniu i prowadzeniu domu dziecka dla wojennych sierot 
w Krzyżanowicach („Był taki dom, był taki ksiądz...”, „Wiado-
mości Bocheńskie” nr 2 z 2014 r.). 

Jego zasługi przy wzniesieniu stojącej do dziś pieszej przeprawy 
przez Rabę oddaje napis na tablicy na zachodnim pylonie: „Z INI-
CJATYWY I POD PRZEWODNICTWEM PRZEWIELEBNEGO 
KS. KANONIKA JÓZEFA SKWIRUTA MOST TEN WZNIEŚLI 
PARAFIANIE.”

Ponoć pomysł mostu zawieszonego na linach podsunęła ks. 
Skwirutowi kartka pocztowa, którą otrzymał od brata Karola, także 
księdza, ze Stanów Zjednoczonych. Nie znamy jej prywatnej treści, 
ale na odwrocie przedstawiała słynny Golden Gate w San Francisco. 
To jeden z najsłynniejszych na świecie mostów wiszących, czyli 
takich, których płyta przęsła zawieszona jest na cięgnach (kablach) 
mocowanych na podporach lub na wieżach zwanych pylonami. Naj-
starszy most wiszący na świecie wzniesiono w USA w Pensylwanii 
w1801 roku. Na ziemiach polskich najstarszy powstał już w 1827 
roku, i istnieje do dziś, w Ozimku  w obecnym województwie opol-
skim. Najsłynniejszy w naszym kraju jest Most Grunwaldzki we 
Wrocławiu (1908-1910).

Golden Gate Bridge oddany został do użytku w 1937 roku i do 
dziś jest uznawany za jeden z najpiękniejszych na świecie. Pobudził 
wyobraźnię nie tylko ks. Skwiruta, podziwiają go miliony turystów, 
pojawił się w bardzo licznych filmach fabularnych. Co ciekawe, jego 
twórcą był Joseph B. Strauss, uczeń Ralpha Modjeskiego. A tu mamy 
wątek nie tylko polski, ale wręcz bocheński. Rudolf Modrzejewski, 
syn słynnej aktorki Heleny, urodził się bowiem 27 stycznia 1861 roku 
w Bochni. Wyemigrował z matką do USA, studia skończył w Pań-
stwowej Szkole Dróg i Mostów w Paryżu. Jako amerykański inżynier 
został uznanym budowniczym dróg i mostów, pionierem w dziedzi-
nie mostów wiszących.

Mobilizacja
Ks. Skwirut po obejrzeniu widokówki z San Francisco przez kil-

ka nocy nie mógł spać. W wyobraźni widział już most na linach prze-
ciągniętych nad Rabą. W przekuwaniu marzeń na projekt budowlany, 
który musiał zatwierdzić bocheński powiatowy architekt, pomagał mu 
inżynier z Wygody, Kociołek. Potem była mobilizacja ludzi i środków. 
„Ma być, mają dać, muszą zrobić!” – proboszcz umiał, kiedy trzeba, 
porywać, a kiedy trzeba, zmuszać do działania. Potrzebne były cement, 
stal, drewno, wszystko w wielkiej cenie w odbudowującym się kra-
ju. Potężne stalowe liny udało się otrzymać z kopalni soli w Bochni, 

Po poświęceniu przeprawy można przejść na drugi brzeg, 
15 maja 1947 r.

Ozdobiony kwiatami i flagami most zaczyna służyć mieszkańcom, 
widok od wschodniej strony, 15 maja 1947 r.
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ponoć już przepracowane, ale jakoś dziwnie wytrzymałe. Metalowe 
elementy mostu wykuwał kowal Plety z Proszówek. Żwir podczas 
murowania pylonów woziło 40 furmanek prosto z koryta rzeki. Mo-
bilizacja była w okolicy powszechna. Niepoślednią rolę odegrało też 
koło Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”, któremu przewodniczył 
Władysław Kołodziej.

I tak wizja ks. Skwiruta, jego głównie staraniem oraz dzięki entu-
zjazmowi i pracy parafian, ziściła się 15 maja 1947 roku. Oddano do 
użytku szeroki na metr most wiszący dla pieszych o rozpiętości głów-
nego przęsła prawie 70 metrów. Przęsła skrajne mają rozpiętość 4 
metry od strony Proszówek oraz 15 metrów od strony Krzyżanowic.

Pylony mostu nie są nagie. Ten od strony Krzyżanowic zwień-
czony jest krzyżem, pod którym w kamiennym obramowaniu 
umieszczono owalny malunek przedstawiający Matkę Boską z Dzie-
ciątkiem. Poniżej jest tablica pamiątkowa o przytoczonej wyżej 
treści. Drugi pylon wieńczy kamienna rzeźba przedstawiająca orła 
w koronie ponad datą 1947. Te symboliczne ozdoby do dziś przypo-
minają o niekonwencjonalnej genezie mostu, wzniesionego czynem 
społecznym mieszkańców, a nie z inicjatywy władz i przy udziale 
fachowych projektantów i budowniczych. Co ciekawe ówczesne 
władze, doceniając przedsięwzięcie, przyznały ks. Skwirutowi Złoty 
Krzyż Zasługi. Stojący na czele społecznego komitetu budowy od-
znaczenia jednak nie odebrał, ponoć pod wpływem sugestii swych 
kościelnych przełożonych.
Żywy pomnik

Most wiszący łączący Krzyżanowice z Proszówkami do dziś za-
chował praktyczne znaczenie, choć w bezpośrednim otoczeniu wiele 

się zmienia. Nieco dalej na południe zbudowano potężną przeprawę 
przez rzekę na potrzeby autostrady, na Rajszuli w Proszówkach po-
wstaje nowy kościół dla rosnącej liczby tu zamieszkujących parafian. 
Most pozostaje jednak żywym pomnikiem ludzi, którzy w trudnych 
czasach potrafili się zmobilizować i rozwiązywać własnym stara-
niem problemy społeczności. Na tablicy pamiątkowej jak najsłusz-
niej umieszczono nazwisko ks. Józefa Skwiruta, bo to on był spiritus 
movens przedsięwzięcia, ale przecież wielu tutejszych mieszkańców, 
patrząc na most, może z dumą wspominać udział w jego budowie – 
jeśli nie własny, to swoich rodziców czy dziadków.

Biorąc pod uwagę, jak był wznoszony, most przetrwał bardzo 
długo bez remontu. Dopiero potężne powodzie w latach 2009  i 2010, 
gdy wezbrane wody sięgnęły poziomu kładki i cisnęły na nią niesione 
silnym nutem drzewa, zagroziły stabilności konstrukcji. Na szczęście 
władze gminne znalazły środki na remont, tym bardziej że w konsul-
tacjach społecznych lokalni mieszkańcy opowiedzieli się zdecydowa-
nie za utrzymaniem zabytkowej dla nich kładki, a nie budową nowej 
przeprawy w tym miejscu.

Most zyskał nowe życie, odnowiony i bezpieczny, ale zachowany 
w starej formie, 10 lipca 2011 roku. Po ponownym otwarciu i po-
święceniu na odpust św. Joachima 16 sierpnia pod kościół w Krzyża-
nowicach mieszkańcy znowu mogli iść swoim „husianym” mostem.

Red. Jan Łysek jest członkiem honorowym Stowarzyszenia 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Przez wiele kaden-
cji pełnił ważne funkcje w Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

Kalwaria Wejherowska –  Kaszubska Jerozolima czyli zespół 25 
kaplic zbudowanych w latach 1649-1655 jest jednym z najstarszych 

polskich sanktuariów. Słusznie nazy-
wana jest Duchową Stolicą Kaszub 
- miejsce kultu Matki Bożej Wejhe-
rowskiej. Tu przybywają liczne piel-
grzymki z całej Polski i od lat inspiruje 
artystów malarzy, rzeźbiarzy,  kompo-
zytorów fotografików i filmowców.

Jednym z takich artystów urzeczo-
nych jej pięknem jest znany fotografik 
pan Marian Rynkiewicz, prekursor pol-
skiej diaporamy. Jego dzieło Kalwaria 
życia oparte jest na tym misterium 
Męki Pańskiej, plenerowym spektaklu, 

odtworzonym przez artystów-amatorów, bardzo przeżywanym przez 
nich i towarzyszącą im publiczność. To wielka refleksja na temat 
człowieczeństwa, poszukiwania Chrystusa w naszej codzienności, 
poszukiwania sensu życia i sensu umierania.

Marian Rymkiewicz stawia pytanie: czy ludzie rodzą się tylko po 
to, żeby umrzeć?  Jest więc w jego pięknym dziele także nadzieja na 
zwycięstwo. W albumie „Kalwaria życia” pisze Marian Rynkiewicz: 

       
Przychodzę [do tego Sanktuarium] po to, aby patrzeć na śmierć w pełni 

przezwyciężoną. To jest moja wiara, nadzieja i moje życie. 

W rozmowie w „Domu Bochniaków” pan Marian Rynkiewicz 
przyznaje, że jego diaporama nie jest dziełem teologicznym. To osobi-
ste spojrzenie, w którym ważną rolę odgrywają zespolone w całość obraz, 
dźwięk i słowo. Celem diaporamy jest wprowadzenie w klimat wejherow-
skich ścieżek. Zamieściłem także zdjęcia i kolaże z innych miejsc: szpitali, 
więzień, ulic, pogrzebów i domów pomocy społecznej. 

W pogodny lipcowy wieczór, na zaproszenie fundacji „Sali-
na Nova” Autor zaprezentował swoją diaporamę na ogromnym 
ekranie ustawionym na Placu Sanktuaryjnym w Bochni. Licznie 
zgromadzeni uczestnicy zgotowali Autorowi brawami serdeczne 
podziękowanie za tę chwilę zadumy nad ludzkim losem. 

Oto krótki fragment sceny w której Szymon z Cyreny pomaga 
nieść krzyż: 

Czy ja sam dostrzegam ludzi utrudzonych, czy staram się zatrzymać 
wśród zabiegania i tysiąca spraw, by im pomóc? Czy zastanawiam się, 
w jaki sposób mógłbym stać się takim „Cyrenejczykiem”  dla człowie-
ka w potrzebie? Czy potrafię dać drugiemu nadzieję, wnieść odrobinę 
radości i otuchy, zamiast narzekać na wszystko i utyskiwać na swój los? 
Spotkałem na swej drodze lekarzy, którzy stali się dla mnie „Szymo-
nami”. Widziałem „Cyrenejczyków” w  Domach Specjalnej Troski – 
opiekowali się kalekimi dziećmi, upośledzonymi umysłowo i fizycznie, 
niosącymi uśmiech i pocieszenie, ulgę w cierpieniu... Czasem taka służ-
ba drugiemu człowiekowi jest ponad siły. Bywają chwile, kiedy ciężar 
wydaje się nie do udźwignięcia., I wtedy dobrze jest przywołać obraz 
Symona z Cyreny niosącego krzyż Pana.

Stanisław Kobiela

Kalwaria życia - diaporama Mariana Rynkiewicza



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  45LATO 2015

WB nr 2 (105)

Z Jubileuszowej piosenki „Minęło już tyle lat...”:

Gaśnie w nas uroda i odchodzi w cień,
i znów przybywa lat, wiele i wiele trosk.
Bledną zdjęcia i biegnie dzień za dniem,
lecz wspomnienia ciągle żywe są.
 Wspomina każde z nas tamten wspaniały czas,
 pierwszych miłości chwil i pierwszych rozłąk smak.
 My wiemy wszyscy że, to o nich pamięta się,
 choć minęło nam już tyle lat... 
                                   /Damian Holecki/.
Dzień 23 maja chociaż pochmurny – był dla nas pełen 

słońca i radości. W tym dniu grupa 80 osób z rocznika 1961 – 
65 obchodziła Jubileusz 50 –lecia zdania matury.
Na tą grupę złożyła się obecność Koleżanek i Kolegów z 5-ciu 
klas : A, B, C, D i E.

Uczestniczyli :
Klasa A: Ks Waśniowski Józef, Ks. Czesak Kazimierz, Ks. 
Tabor Stefan, Gut Kazimierz, Elnain Andrzej, Serafin-Sko-
czek Janina, Drążkiewicz-Rudek Barbara, Sowieńska-Szym-
czyk Małgorzata, Romańska-Wzorek Anna, Klimek-Pagacz 

Helena, Gierat Waldemar,Kisielewska-Krzywda Jolanta, Kę-
dziora Mieczysław, Kępa Marek, Ruszaj Adam, PyciakJerzy, 
Karpiel Leszek, Trzeciak Wojciech, Furmański Janusz, Wię-
cek-Szczerbik Elżbieta.
Klasa B: Gawor-Ważydrąg Władysława, Roguż Zbigniew, 
Trymbulak Marian, Piątkowski Wiesław, Ingram Jan, Rojek 
Stanisław, Kozłowski Kazimierz, Lichtenstein Leszek, Kmie-
cik Leszek, Noszkowski Antoni, Topka-Szywalska Kazimie-
ra, Graboś Adam, Gajewska-Błoniarz Halina, Waligóra-Tyn-
del Anna, Kuszlik Andrzej, Gadowska-Morońska Stanisława, 
Skura-Malec Stanisława, Błąkała Jerzy.
Klasa C: Birecka Aniela, Bochus-Szewczyk Halina, 
Chłopek Henryk, Chmiel Marek, Czekaj-Migdał Elżbieta, 
Damska-Chrzan Wanda, Kot-Ponicka Kinga, Kozłowski 
Jacek, Łopatko Zdzisław, Malarz Jerzy, Marciński Edward, 
Porębska-Noworolska Joanna, Sokalski Marek, Sułek Mie-
czysław, Szyłko-Malarz Joanna, Ścieżkowska-Lewandow-
ska Bożena, Suwara Barbara, Tarada-Polanowska Maria, 
Wilk-Ślusarz Maria.
Klasa D: Śleboda-Wieciech Krystyna, Traczuk-Sykulska 
Maria, Chełmecka-Bodek Bernadetta, Żabczyńska-Kurkie-
wicz Kazimiera, Czechowska-Mistygacz Maria, Kauer-Bere-

Joanna Maria Noworolska

Nasz Jubileusz 
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ta Grażyna, Barańska-Dziecharska Aleksandra, Piekarz-Zy-
droń Emilia, Stus-Furmańska Romana.
Klasa E: Dudzic-Załupska Józefa, Ferenc-Rawicka Maria, 
Goebel-Czachurska Narcyza, Mrówka-Czesak Maria, Pro-
fic-Broszkiewicz Janina, Sarlińska-Duda Anna, Siegel-Ja-
worska Elżbieta, Ścieżka Jolanta – Siostra Daniela - oraz za-
proszeni nasi Profesorowie : Irena Starke, Stanisław Trzepla 
i Franciszek Turczyński.
Od zaproszonych lecz nieobecnych Pań Profesorek : Marii Bu-
gajskiej i Marii Rojkowskiej otrzymaliśmy pisemne życzenia.

Przygotowania do tej jubileuszowej uroczystości rozpo-
częły się w ub. roku rezerwacją sali na dzień 23 maja bież. 
roku w Auli Św. Mikołaja mieszczącej się w Bursie przy ul. 
Św. Antoniego w Bochni. Zawiązał się Komitet Organizacyj-
ny w osobach : Antoni Noszkowski, Anna Romańska-Wzo-
rek, Maria Wilk-Ślusarz, Joanna Porębska-Noworolska, Ro-
mana Stus-Furmańska, Janina Profic-Broszkiewicz i Krysty-
na Kaim-Pukło, który spotykał się od stycznia b.r. jeden raz 
w miesiącu.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 15 Mszą Świę-
tą w Kościółku Szkolnym, którą odprawili w naszej inten-
cji oraz za zmarłych Profesorów i Kolegów księża : Józef 
Waśniowski – kustosz Sanktuarium w Pasierbcu, Kazimierz 
Czesak – Proboszcz parafii w Mielcu, oraz Stefan Tabor – 
Proboszcz parafii w Szymbarku.
Celebrę Mszy Św. uświetnił Bocheński Chór Kameralny „Salt Sin-
gers”, działający przy MDK w Bochni pod dyrekcją pana Macieja 
Kozłowskiego, syna naszego szkolnego kolegi.

Po Mszy Św. wszyscy obecni udali się przed fronton Liceum Ogól-
nokształcącego, celem uwiecznienia się na pamiątkowym ogólnym 
zdjęciu, oraz na zdjęciach klasowych, które każdy z nas otrzymał 
od wykonawcy fotografii w trakcie późniejszego przyjęcia w Auli.
Następnym punktem programu jubileuszowego spotkania było 
odwiedzenie grobów ś.p. zmarłych naszych Profesorów, Kole-
żanek i Kolegów, którzy nie doczekali Jubileuszu, a których 
nazwiska zostały uwiecznione na pamiątkowej klepsydrze.
Ciąg dalszy Jubileuszowego spotkania miał miejsce w Auli 
Św. Mikołaja, gdzie Kolega Noszkowski powitał wszystkich 
uczestników.
Rozmowom Koleżeństwa nie było końca, gdyż na niektórych 
czekaliśmy całe 50 lat.
Po obiedzie oglądaliśmy prezentację pamiątkowych zdjęć 
multimedialnych, którą prowadziła córka naszej Koleżanki – 
Pani Mistygacz, przy udziale organizatorskim Pani Agnieszki 
Ślusarz – również córki naszej Koleżanki.
Następnie przemówił do nas Prezes Stowarzyszenia Absol-

wentów Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza 
Wielkiego w Bochni – Pan Jacek Matrejek, zapraszając nas 
wszystkich do Stowarzyszenia, a także na 200-lecie Gimna-
zjum, które będzie obchodzone w 2017 roku.
Ostatni punkt programu Jubileuszowego spotkania – impreza 
towarzysko rozrywkowa, to tańce przy muzyce mechanicznej 
z lat 60-tych ub. wieku, czyli z lat naszej młodości, którą pre-
zentował również syn naszej Koleżanki - Marek Noworolski.
Wszystkim obecnym składamy niniejszym artykułem podzię-
kowania za uczestnictwo i niezwykłą atmosferę tego spotkania.

Z satysfakcją stwierdzam, że Kapituła tej prestiżowej -  
choć w zasadzie tylko hono-
rowej - Nagrody dotrzymuje  
wierności  trwającej już kilka 
lat, a niezwykle dla naszej 
lokalnej społeczności miłej 
tradycji : wśród kilku innych 
wyróżnionych przez nią ludzi, 
instytucji i organizacji z ca-
łego kraju znalazły się i tym 
razem , jak co roku , także 
osoby ważne i zasłużone  dla 
naszej małej ojczyzny...

Warto przypomnieć - bo 
kilkakroć już o tym na  ła-
mach „Wiadomości” wspo-

minaliśmy pisząc o poprzednich bocheńskich laureatach 
Nagrody - a także z całą mocą raz jeszcze podkreślić, że 
zasługę podtrzymywania tej miłej dla nas tradycji przypi-
sać trzeba inicjatorowi i spiritus movens Nagrody, czyli 
drowi Tadeuszowi Skoczkowi, w momencie ustanowienia 
Nagrody w 2002 roku wiceprezesowi Telewizji Polskiej, 
dziś dyrektorowi warszawskiego Muzeum Niepodległości, 

naszemu urodzonemu w Proszówkach krajanowi, obda-
rzonemu przed kilku laty – jak najsłuszniej! – oficjalnym 
tytułem Ambasadora Bochni.

Ale absolutnie fałszywy byłby domysł, że wyróżniając 
co roku ludzi zasłużonych w różny sposób dla Bocheńsz-
czyzny   Kapituła jedynie kieruje się, czy też daje dowody 
swej lojalności i respektu wobec twórcy Nagrody, że to 
z jej strony wyraz szacunku dla nego, by tak powiedzieć, 
„lokalno-patriotycznych” uczuć. W jakimś stopniu może 
i tak jest, ale też  trzeba stwierdzić, że po prostu mamy 
kogo do tej specyficznej Nagrody promować, że „nasi” 
kandydaci dobrze wypełniają kryteria Nagrody, zaś skalą 
swego talentu oraz dorobkiem twórczym, albo zasługami 
organizacyjnymi dobrze się „bronią” w mocnej skąd inąd 
zawsze konkurencji krajowej... Wiem, co mówię, bo kilka 
razy miałem zaszczyt i przyjemność w pracach owej Kapi-
tuły uczestniczyć ( ale nie w tym roku ). 

Przypomnieć warto także, że celem tej Nagrody jest, 
najogólniej mówiąc, wyróżnianie i nagradzanie – niestety, 
powtarzam, raczej symboliczne – oraz budowanie prestiżu 
osób i instytucji, zasłużonych dla rozwoju kultury i sztu-
ki w środowiskach lokalnych, zwłaszcza małomiastecz-
kowych i wiejskich. I, że jest to jedna z form działania 

Stanisław Gawor

Bochnianki z Nagrodą im. Orkana
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Fundacji im. Władysława Orkana, nawiązującej do idei, 
którym w swej pisarskiej i organizacyjnej działalności dał 
wyraz jej wybitny Patron.

Tymi tegorocznymi bocheńskimi laureatkami Nagro-
dy zostały dwie panie Janina Kęsek i Zofia Wiśniewska. 
Dołączyły do laureatek lat poprzednich: Anny Łękawy, 
nieżyjącej już poetki i malarki z Łąkty Górnej oraz Mi-
chaliny Pięchowej i Łucji Piątkowskiej - nauczycielek  
i pisarek. Laureatami Nagrody są też, przypomnimy: Sta-
nisław Bukowiec – jako działacz i wydawca , rzeźbiarze: 
Zygmunt Ból z Chełmu i Adam Migdał  z Brzeźnicy oraz 
działacze i organizatorzy: Stanisław Kobiela – prezes na-
szego Stowarzyszenia i Józef Styczeń – prezes bocheńskie-
go oddziału Banku Spółdzielczego. Zbiorowym laureatem 
Nagrody jest też zespól Pieśni i Tańca „Siedlecanie”.

Pani Zofia Wiśniewska to mieszkająca w Bochni eme-
rytowana nauczycielka i pisarka, autorka kilkunastu ksią-
żek dla dzieci, eksploatujących bocheńskie legendy i po-
dania ludowe; jest także autorką opracowań o martyrologii  
naszej wsi  podczas okupacji . Pani Janina Kęsek – po-
wszechnie znana i lubiana wicedyrektor naszego Muzeum, 
aktywna działaczka naszego Stowarzyszenia (przypomnij-
my choćby organizowane przez nią zadusz-
kowe zbiórki na cmentarzu na odnawianie 
zapomnianych nagrobków wybitnych boch-
nian) nagrodzona została za wyniki swych 
wieloletnich badań nad dziedzictwem naszej 
kultury lokalnej, w tym ludowej, ale przede 
wszystkim za wydaną przed rokiem obszerną 
monografię historyczną pt. „Bochnia i ob-
wód bocheński  w latach 1863-64. W 150. 
rocznicę Powstania Styczniowego” .

Sylwetki i dorobek Laureatek zaprezentu-
jemy w następnych numerach. Tu chciałbym 
jeszcze dodać, że każdemu rozdaniu Nagród 
im. Orkana  towarzyszy uroczysta gala, or-
ganizowana co roku w innym miejscu Pol-
ski , a  udział w niej biorą wysokiej rangi przedstawiciele 
Sejmu i Rządu RP. Ta ostatnia miała miejsce w mazowiec-
kiej Opinogórze koło Ciechanowa, w dawnych dobrach 
generała Wincentego Krasińskiego przekazanych wraz ze 
specjalnie wybudowanym pałacem synowi – poecie, Zyg-
muntowi. Poprzednie odbywały się  m.in. w Warszawie, 
Zakopanem, Bielsku Białej, Żywcu, Sokołowie Podla-
skim, Słupcy, Skarżysku Kamiennej... Z racji tej „wędru-
jącej  lokalizacji” gali Nagrody wszędzie tam mówiło się 
oczywiście  także i o Bochni - choćby w toku prezentacji 
laureatów i ich twórczego  dorobku.

I jeszcze jedno: na kolejnych listach laureatów Nagrody  
na czołowych miejscach są zawsze wybitni, cenieni nie tyl-
ko w kraju, twórcy polskiej kultury, którzy w jakiś  sposób 
nawiązują do idei przyświecających Fundacji i Nagrodzie. 
W Opinogórze nagrodzony został  np. – i wygłosił piękną 
pochwałę polskiej historii, tradycji i patriotyzmu - reży-
ser filmowy, Jerzy Hoffman, poprzednio – w Skarżysku 
Kamiennej – znakomity bas, Bernard Ładysz, a wcześniej 
m.in. poeci i  pisarze Julian Kawalec, Adam Ziemianin 
i Józef Baran, krytyk literacki Henryk Bereza, socjolog 
prof. Roch Sulima, malarz Stanisław Baj i in. Fakt ten 
nadaje Nagrodzie dodatkowego prestiżu, „pomniejszym” 

zaś  stwarza jedyną okazję do bezpośredniego zetknięcia 
się z tymi twórcami, co niezmiernie sobie cenią. Dodać też 
trzeba, że relacje z takich gali trafiać powinny zawsze do 
lokalnych gazet, radia i telewizji.

Notatka prasowa Kapituły Nagrody im. W. Orkana
13 czerwca 2015 r. w Muzeum Romantyzmu w Opino-

górze, koło Ciechanowa, rozdano Nagrody im. Władysła-
wa Orkana za rok 2014. Uroczysta Gala odbyła się w prze-
pięknie położonej Oranżerii, niedawno odnowionej części 
zabytkowej substancji rodu Krasińskich. 

Galę otworzyła Natalia Roszkowska - Prezes Zarządu 
Fundacji im. Władysława Orkana w imieniu swoim wła-
snym i współorganizatorów: dyrektora Muzeum Roman-
tyzmu w Opinogórze - Romana Kochanowicza i dyrek-
tora Muzeum Niepodległości w Warszawie - dr Tadeusza 
Skoczka powitała gości i podziękowała sponsorom oraz 
osobom krzewiącym idee orkanowskie, a także Panu Mar-
szałkowi Adamowi Struzikowi za przychylność i objęcie 
Honorowym Patronatem XIII już edycji Nagrody im. Wła-
dysława Orkana za rok 2014, edycji wyjątkowej bo przy-
padającej w 85 rocznicę śmierci Patrona. 

Opowiedziała także o życiu i twórczości 
Władysława Orkana, o celach jakie stawia 
przed sobą idea samej Nagrody oraz Fun-
dacja. Zachęciła również do zapoznania się 
z publikacją "Kronika Władysława Orkana 
2002-2014", która została przygotowana spe-
cjalnie na tę okazję. Kończąc swoje wystą-
pienie odczytała utwór Władysława Orkana 
"Przygrywka", który jest kwintesencją jego 
twórczości.

Nagrodę Orkana otrzymało 9 laureatów, 
w tym przyznano dwie nagrody specjalne: 
dla Janiny Kęsek – członka Zarządu Głów-
nego Stowarzyszenia Bochniaków i starsze-
go kustosza w Muzeum im. Stanisława Fi-

schera w Bochni za wieloletnie badania nad dziedzictwem 
kultury ludowej oraz historii regionu Ziemi Bocheńskiej 
z uwzględnieniem publikacji Bochnia i obwód bocheński 
w latach 1863-1864. W 150. rocznicę Powstania Stycznio-
wego oraz Kariery chłopskich synów z  Ziemi Bocheńskiej 
dla zespołu wokalnego “Pauza, Raz, Dwa, Trzy…” - za 
kultywowanie dziedzictwa poezji ks. Jana Twardowskiego 
oraz przybliżanie w artystycznej formie Jego postaci. 

Nagrodę Honorową otrzymał wybitny polski reżyser 
filmowy Jerzy Hoffman - za wielki wkład pracy w two-
rzenie polskiej kultury narodowej, za mistrzowskie przed-
stawianie  w filmie  najwybitniejszych dzieł literatury pol-
skiej, za kino historyczne, które uczy i wychowuje. 

Nagrody laureatom wręczali Adam Struzik - Marsza-
łek Województwa Mazowieckiego, Sławomir Morawski - 
Starosta Ciechanowski, Jarosław Kalinowski - wieloletni 
członek Kapituły Nagrody Orkana oraz płk rez. Stanisław 
Dąbrowski  i Tomasz Skoczek - członkowie tegorocznej 
Kapituły Nagrody Orkana.

-Jestem niezmiernie dumny z tej nagrody - powiedział podczas 
Gali Jerzy Hoffman, który jak stwierdził ubolewa nad faktem, że 
twórczości Orkana już się nie czyta, że odszedł w zapomnienie, 
podobnie jak jego prawdziwe imię - Franciszek Smaciarz. 



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  49LATO 2015

WB nr 2 (105)

A jeszcze 50 lat temu jego powieści były obowiązko-
wymi lekturami szkolnymi. 

Podczas uroczystości głos zabrali także Marszałek 
Adam Struzik, Starosta Sławomir Morawski oraz Poseł 
Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski. Wy-
darzenie uświetniły także koncerty laureatów tegorocz-
nej nagrody: chóru Melodia z Opinogóry oraz zespołu 
wokalnego "Pauza. Raz. Dwa. Trzy" ze szkoły specjal-
nej nr 101 w Warszawie.

Władysław Orkan (1875-1930) - urodził się w 1975 
roku w Porębie Wielkiej, malowniczej wiosce w Gor-
cach, w rodzinie góralskiej. Od najwcześniejszych lat 
poznawał smak wielkiej biedy. I to właśnie obraz ubo-
giej polskiej wsi był główną tematyką jego utworów. Był 
również wspaniałym humorystą, piewcą urody gorczań-
skiego pejzażu, współtwórcą regionalizmu polskiego, 
wybitnym przedstawicielem polskiego nurtu wiejskie-
go. Zaangażowany był szczególnie w nurt regionalizmu 
podhalańskiego, był współzałożycielem i pierwszym 
prezesem Związku Podhalan. Określany jako patron lu-
dzi ubogich, w swych dziełach brał w obronę ludzi bied-
nych, poniżonych, wyzyskiwanych, pokrzywdzonych 
przez los. Dążył do zrównania warunków życia wsi i 
miasta. Profesor Kazimierz Wyka nazywał go najwięk-
szą indywidualnością twórczą i postawił w jednym rzę-
dzie ze Stefanem Żeromskim i Władysławem Reymon-
tem. Orkan zmarł w Krakowie 14 maja 1930 roku, gdzie 
został pochowany na Cmentarzu Rakowickim. W rok 
później specjalnym pociągiem jego trumna została prze-
wieziona do Zakopanego. Podczas tej ostatniej drogi, 
pociąg zatrzymywał się na każdej stacji, a całe Podhale 
żegnało dumaca z Gorców. Na Cmentarzu Zasłużonych 
na Pęksowym Brzyzku jego grób znajduje się w sąsiedz-
twie grobów Tetmajera, Chałubińskiego i Sabały.

Decyzją Kapituły Nagrody w składzie: płk rez. Stani-
sław Dąbrowski – przewodniczący, Halina Murawska – 
sekretarz, oraz członkowie: Eugeniusz Grzeszczak – Wi-
cemarszałek Sejmu RP, Krzysztof Jóźwiak – Przewod-
niczący Rady Senioralnej Instytutu Orkana,  ks. prof. dr 
hab. Henryk Skorowski – Dyrektor Międzynarodowego 
Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligij-
nego UKSW, Mirosław Szemla – I Wicewojewoda Ślą-

ski, Zdzisław Bik – Prezes Grupy Kapitałowej FASING, 
Tomasz Skoczek – Mazowiecka Oficyna Wydawnicza, 
Natalia Roszkowska – Prezes Fundacji im. Władysława 
Orkana, Artur Andrysiak – Sekretarz Rady Nadzorczej 
Polskiego Radia SA, Magdalena   Flis-Lichota – Dy-
rektor Kancelarii Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego, Tomasz Jagodziński – Dyrektor Muzeum Sportu 
i Turystyki w Warszawie, Roman Kochanowicz – Dy-
rektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Sławomir 
Morawski – Starosta Ciechanowski, Andrzej Pietrasik 
– Burmistrz Płońska, Stanisław Wójcik – Dyrektor Kan-
celarii Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Nagrody 
za upowszechnianie kultury otrzymali także:

 
Anna Ficoń – artystka ludowa z Żywiecczyzny za 

działalność artystyczną w dziedzinie rzeźbiarstwa i ma-
larstwa na szkle

Zofia Wiśniewska – pisarka i pedagog pochodząca z 
Ziemi Limanowskiej, mieszkanka w Bochni,  za wszech-
stronną działalność edukacyjną, utrwalanie legend ludo-
wych, twórczość dla dzieci oraz publicystykę przypomi-
nającą martyrologię mieszkańców wsi polskiej podczas 
niemieckiej okupacji 

Miejska Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożar-
nej z Ciechanowa za tworzenie artystycznego krajobrazu 
kulturowego miasta.

Chór Melodia z Opinogóry za przypominanie w 
swojej 30-letniej aktywności twórczej etosu kultury 
chłopskiej blisko związanego z pracą na roli.

Stowarzyszenie Kulturalne Zespól Pieśni i Tańca 
„Warmia” za wybitne osiągnięcia w sztuce pieśni i tań-
ca

Uniwersytet Ludowy w Radwanicy za działalność 
w zakresie edukacji nawiązującej do najlepszych trady-
cji, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia i wy-
chowywania mieszkańców wsi

Patronat Medialny sprawowali: Polskie Radio SA, TVP 
Historia, Warszawski Magazyn Ilustrowany "Stolica", Zie-
mia Bocheńska 

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego serdecznie gratuluje  mgr Janinie Kęsek, star-
szemu kustoszowi Muzeum im. Stanisława Fischera w 
Bochni, otrzymania Nagrody im. Władysława Orkana, 
przyznawanej co roku za wybitne osiągnięcia w dziedzi-
nie upowszechniania kultury i twórczości artystycznej. 

Jesteśmy dumni z faktu, że nasza koleżanka, która w 
czasie zebrań stowarzyszenia zapoznawała nas z wyni-
kami swoich badań historycznych ( między innymi do-
tyczących  udziału mieszkańców Bochni i okolic w po-
wstaniu styczniowym czy kariery naukowej  chłopskich 

synów tego regionu ) została uhonorowana tą prestiżo-
wą nagrodą specjalną,  wręczoną Jej 13 czerwca 2015 
roku w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.         

Życzymy naszej koleżance, członkini SAUJ, dalsze-
go zgłębiania historycznych tajemnic, wynikającego z 
wierności polskiej tradycji oraz uznania współpracow-
ników i czytelników. 

                             
                   W imieniu Zarządu SAUJ
                         Felicja Wieczorek                     

List gratulacyjny od Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego 
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działał I batalion 12 pułku piechoty Armii Krajowej pod 
dowództwem Józefa Wieciecha, ps. „Tamarow”. Do za-
dań plutonowego  Władysława Stachonia należała obsługa 
zrzutowiska. 

Działalność konspiracyjna
Pod koniec 1943 r. na terenie placówki „Łosoś” została zor-
ganizowana konspiracyjna Szkoła Podchorążych Piechoty. 
Jednym z instruktorów prowadzących szkolenia był właśnie 
„Fuzja”. Szkołę ukończyło 16 członków AK. Chrzest bo-
jowy podchorążowie przeszli podczas akcji na niemieckie 
więzienie w Nowym Wiśniczu w lipcu 1944 r., z którego 
uwolniono 128 więźniów politycznych. Stało się to na kilka 
godzin przed wywiezieniem ich do KL Auschwitz. Włady-
sław Stachoń zajął się ukryciem uwolnionych i udzielanie 
im dalszej niezbędnej pomocy. Był tak skuteczny, że Niem-
com żadnego z nich nie udało się ponownie złapać. 

W odwecie za akcję odbicia więźniów, w październiku 
1944 r., Niemcy przeprowadzili pacyfikację Lipnicy, pod-
czas której zastrzelili 2 partyzantów i zatrzymali 15 osób. 
Siedmiuz nich zginęło w obozach. W obawie przed dekon-
spiracją i aresztowaniem dowódca batalionu „Tamarow” 
opuścił Lipnicę.  Komendantem placówki „Łosoś” Obwodu 
ZWZ-AK „Wieloryb” został Władysław Stachoń.

Powojenne losy
Po przejściu frontu w styczniu 1945 r., nowe komunistycz-

ne władze znacjonalizowały majątek Ledóchowskich. Włady-
sław Stachoń ujawnił swoją działalność w armii podziemnej 

i w marcu 1945 r. został powołany do wojska. W paź-
dzierniku 1945 r., został zweryfiko-
wany w powiatowym Urzędzie Bez-
pieczeństwa i awansowany do stop-
nia sierżanta. Po powrocie do domu 
pełnił funkcję gajowego Lasów Pań-
stwowych w Lipnicy. W 1949 r. na 
żądanie Urzędu Bezpieczeństwa zo-
stał jednak zwolniony z pracy. Ode-
brano mu broń myśliwską. Nie mógł 
nigdzie znaleźć zatrudnienia.

Czas szykan i upokorzeń
Dzięki wstawiennictwu kolegi 

z partyzantki, a po wojnie pracow-
nika władz wojewódzkich w Kra-
kowie, udało mu się odzyskać du-
beltówkę, a z czasem znaleźć pracę 
w Państwowej Centrali Drzewnej 
w Bogumiłowicach. Nie był to ko-
niec jego kłopotów. Wielokrotnie 
przeszukiwano jego mieszkanie, był 
zatrzymywany i aresztowany przez 

Rok 2011 został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne 
ONZ Międzynarodowym Rokiem Lasów. Jego celem jest 

zwrócenie uwagi, że lasy są 
niezbędne dla życia  i dobroby-
tu 7 miliardów ludzi na całym 
świecie. Przy tej okazji warto 
pamiętać, że  nie byłoby tak 
wspaniałych lasów, gdyby nie 
ludzie, czasami całe rody leśni-
ków, którzy dla nich pracowali, 
służąc jednocześnie z honorem 
ojczyźnie w czasach tragicznej 
polskiej historii. Wspominamy 
dzisiaj jednego z nich – Wła-
dysława Stachonia, pseudonim 

„Fuzja”.  26 marca minęła 11. rocznica jego śmierci.
Ten  wyjątkowy człowiek, leśnik z bogatym wojennym 

i powojennym życiorysem, urodził się 6.04.1910 r. w Lip-
nicy  Dolnej (powiat bocheński), w rodzinie  z  tradycjami 
leśnymi. Jego ociec – Wojciech, był gajowym w majątku 
Lipnica Dolna należącym wówczas do Mieczysława Win-
centego hr. Halka Ledóchowskiego. Zapewne wpływ ojca 
i miejsce zamieszkania tuż obok lasu, rozbudziły w nim za-
miłowanie do przyrody i łowiectwa. 

Gajowy w majątku Ledóchowskich
Po ukończeniu 7 klasowej szkoły powszechnej w Chro-

nowie, pracował w majątku Ledóchowskich, a następnie 
w 1931 r. został wcielony z poboru do 2 pułku lotnicze-
go w Krakowie. Po odbyciu odpowiednich kursów pełnił 
tam funkcje mechanika samoloto-
wego. Do rezerwy został przeniesio-
ny w 1933 r. W latach 1934 – 1938 
wielokrotnie odbywał ćwiczenia 
w 2 pułku lotniczym i został awan-
sowany do stopnia kaprala. W 1936 
r. podjął pracę gajowego w majątku 
w Lipnicy Dolnej , gdzie m.in. odda-
wał się swojej pasji - myślistwu.

Doświadczenie wojny
Wybuch wojny w 1939 r. zmienił 

jego życie. Pod wpływem właści-
ciela majątku Mieczysława hr. Le-
dóchowskiego ps. „Brzeszczot”, już 
w październiku 1939 r., przystąpił 
do podziemnej organizacji włączo-
nej później w struktury Armii Kra-
jowej i przyjął pseudonim „Fuzja”. 
Na terenie gminy Lipnica Murowa-
na została powołana samodzielna 
placówka „Łosoś”, w ramach której 

Jan Saferna

Władysław Stachoń ps. „Fuzja”
Ludzie małopolskich lasów
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Na tym stanowisku pracował  aż do emerytury w 1975 
roku. 
Oddanie honorów

Po 25. latach pracy w Lasach Państwowych wyróż-
niony został przez Dyrektora Okręgowego Zarządu LP 
w Krakowie Kazimierza Pelczara. Od 1947 r. posiadał 
„Odznaką Grunwaldzką”, od 1959 r. „Krzyż Partyzanc-
ki”. W 1965 r. otrzymał „Brązowym Krzyżem Zasługi 
z Mieczami”, a w 1982 r. „Krzyż Kawalerski Orderu Od-
rodzenia Polski”. Postanowieniem Prezydenta Rzeczpo-
spolitej Polskiej pośmiertnie w 2001 r. otrzymał stopień 
podporucznika.  Zmarł  26.03.2000 r. i został pochowany 
na cmentarzu parafialnym w Lipnicy w otoczeniu lasów, 
które tak bardzo kochał.

Mgr inż. Jan Saferna jest Inżynierem Nadzoru Pań-
stwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasów Państwowych  
- Nadleśnictwa Brzesko

milicję i UB. Ponieważ nie 
znajdywano przeciw niemu 
żadnych zarzutów, po jakimś 
czasie był wypuszczany na 
wolność. Szykanowały go 
i jego rodzinę władze lokal-
ne. Przez 5 lat nie mógł do-
stać zgody na podłączenie 
instalacji elektrycznej do 
jego domu. 

W 1959 r. przeniesiono 
go do Zespołu Składnic La-
sów Państwowych w Bochni 
na stanowisko składnicowe-
go. Dopiero w 1961 r. po-
wrócił do pracy w lesie, jako 
leśniczy lasów prywatnych 
w Nadleśnictwie Bochnia, 

a po zmianach organizacyjnych w Nadleśnictwie Brzesko. 

KRONIKA
Warsztaty historyczne w Civitas Christiana w Bochni

22 czerwca 2015 r. odbyły się w siedzibie Katolickiego 
Stowarzyszenia “CIVITAS CHRISTIANA” Oddział w Bochni 
warsztaty historyczne zorganizowane przez Civitas Christina 
i Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheń-
skiej dla młodzieży szkolnej z bocheńskich liceów. Celem ich 
było przygotowanie młodzieży szkół średnich powiatu bo-
cheńskiego do jesiennego konkursu historycznego

Stanisław Kobiela mówił o działalności Polskiej Organi-
zacji Wojskowej na terenie Bochni i powiatu bocheńskiego 
w latach 1914-1918, przejęciu władzy i wyzwoleniu Bochni  
31 października 1918 r. Ten temat zupełnie nieznany, ominięty 
w monografii: Bochnia. Dzieje miasta i regionu (wyd.1980)  
warto było przybliżyć młodzieży. Na przykładzie obwodu 
POW w Bochni młodzież poznała strukturę organizacyjną po-
wołanej rozkazem Józefa Piłsudskiego organizacji, nazwiska 
działaczy, metody pracy. Na terenie Bochni działał w latach 
1917-1918 Obwód POW zrzeszający 11 placówek terenowych 
w Bochni i Łapanowie. Prelegent omówił także wydarzenia na 
bocheńskim rynku wieczorem 31.10.1918 r.

Stanisław Mróz w multimedialnej prelekcji przestawił 
mało znaną akcję Leopolda Okulickiego w jesieni 1917 r. na 
koszary austriackie w Bochni przy ul. Krakowskiej z grupą 
bocheńskich peowiaków (obecnie w budynku tym mieści się 
Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Tischnera). Na szkicach, 
planach szkoły i mapach  terenu wskazał w atrakcyjny spo-
sób miejsce, gdzie znajdowały się austriackie karabiny, drogę, 
którą dotarli do nich peowiacy oraz kierunek i miejsce ukrycia 
zabranych karabinów. Pokazał także fragment filmu DVD na-
granego przez Tadeusza Broszkiewicza z wywiadu przepro-
wadzonego w 1996 r. przez Janinę Kęsek i Stanisława Kobielę 
z panem Ludwikiem Leśnym, kolegą Leopolda Okulickiego 
i uczestnikiem tej akcji. Wykłady cieszyły się dużym powo-

dzeniem słuchaczy. Prezes Oddziału Civitas Christiana pani 
Halina Mucha zaprosiła na jesienne warsztaty, których tema-
tem będzie Odsiecz Lwowa i udział Bochniaków w walkach 
na terenie Lwowa 1918 -1919.  

Odsłonięcie pomnika Sybiraków w Łapczycy
W niedzielę 28 czerwca b.r. po mszy św. w kościele pa-

rafialnym w Łapczycy odbyła ważna uroczystość. Na miej-
scowym cmentarzu parafialnym poświęcenia i odsłonięcia 
pomnika Sybiraków. Modlitwę pod pomnikiem prowadził ks. 
Proboszcz, a odsłonięcia pomnika dokonali członkowie rodzi-
ny zesłanego w 1940 r. i zmarłego na Sybirze ppor. Andrzeja 
Więcka z Łapczycy. Uroczystość przygotował pan Andrzej 
Migdał i kierowany przez niego Oddział Wrocławski Stowa-
rzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Po-
mnik na cmentarzu w Łapczycy jest hołdem złożonym wszyst-
kim Sybirakom pochodzącym z Bochni i Ziemi Bocheńskiej.  
Artykuł pani Jolanty Heczko poświęcony tej uroczystości 
zamieszczamy na str. 2 W.B. Czytamy w nim o drodze jaką 
przebyli Sybiracy w tym polskie dzieci, poprzez Armię Ander-
sa do obozów dziecięcych dla uchodźców zorganizowanych 
przez ludzi dobrej woli w Indiach (Balachadi i Valiverde) oraz 
w Afryce Wschodniej Tengeru, Koja i  Masindi w masywie 
Kilimandżaro (obecna Tanzania). Wśród kwiatów i zniczy był 
także wieniec od Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników 
Ziemi Bocheńskiej złożony przez delegację Stowarzyszenia: 
Andrzeja Migdała, Ewelinę Mroczek, Grażynę Adamiec, Do-
rotę Korta i  Stanisława Kobielę. Na uroczystości obecna była 
pani Barbara Marszałek, która była jednym z dzieci polskich, 
które przeszły tę gehennę.  Jej “Wspomnienia z zesłania” pu-
blikowaliśmy na łamach “Wiadomości Bocheńskich”  w 2010 
i 2011 r. 

Dar Adama Porębskiego z Warszawy
Podczas styczniowych uroczystości w Muzeum Nie-

podległości w Warszawie pan Adam Porębski z Oddziału 
Warszawskiego naszego Stowarzyszenia przekazał na ręce 
prezesa ZG. Stanisława Kobieli cenny dar dla  Stowarzysze-
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48-osobowej grupie zwiedzanie rozpoczęliśmy od Lancko-
rony. Zachowała się tutaj zabytkowa zabudowa z drewniany-
mi budynkami z wysuniętymi okapami tworzącymi szerokie 
podcienia. Z Lanckorońskiego rynku oglądaliśmy wspaniałą 
panoramę Beskidu Makowskiego i Żywieckiego z masywem 
Babiej Góry. W Kalwarii Zebrzydowskiej modliliśmy się 
przed cudownym obrazem Matki Boskiej Kalwaryjskiej. Hi-
storię sanktuarium i miasta przedstawiła nam pani Anna Ko-
stecka przewodnik PTTK z Bochni, która była pilotem naszej 
wycieczki. Dwór w Stryszowie wzniesiony został pod koniec 
XVI w., a w 1741 gruntownie przebudowany. W budynku pre-
zentowana jest stała ekspozycja pod nazwą “Wnętrza dworu 
polskiego w XIX wieku”. Renesansowy zamek w Suchej Be-
skidzkiej pochodzi z XVII wieku. Otoczony jest parkiem urzą-
dzonym w stylu angielskim, z XIX wieczną oranżerią, niestety 
w znacznym stopniu zniszczoną. Piękny dziedziniec zamko-
wy otoczony krużgankami przypomina dziedziniec wawelski. 
Karczma “Rzym” zlokalizowana w centrum miasta, to XVIII 
zabytek architektury drewnianej. Obiekt jest świetnie zacho-
wany i ma swoją legendę, stąd właśnie diabeł miał porwać, 
realizując warunki umowy, duszę Pana Twardowskiego.

Z Suchej Beskidzkiej, jadąc w kierunku Wadowic, ogląda-
liśmy tereny przyszłego zalewu w Świnnej Porębie na rzece 
Skawie. Przed Wadowicami zatrzymaliśmy się w Gorzeniu 
Górnym w muzeum Emila Zegadłowicza. Muzeum mieści się 
w późnoklasycystycznym dworku Zegadłowiczów położo-
nym w pięknym parku. W muzeum można zobaczyć pamiąt-
ki po pisarzu a także obrazy Leona Wyczółkowskiego, Jacka 
Malczewskiego czy Bruno Szulca. W jednym  z pomieszczeń 
znajdują się rzeźby Jędrzeja Wowry twórcy ludowego, którym 
opiekował się Emil Zegadłowicz. Po muzeum oprowadzała 
nas wnuczka Emila Zegadłowicza. Muzeum domu rodzinne-
go Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach sprawia nie-
zapomniane wrażenie. Dzięki olbrzymiej ilości eksponatów 
związanych z życiem papieża oraz znakomitemu wykorzysta-
niu przekazu multimedialnemu można jeszcze lepiej poznać 
tę wspaniałą postać. Na uwagę zasługuje świetna organizacja 
oprowadzania, 25 osobowe grupy wchodzące co 10 minut pro-
wadzone są bezkolizyjnie, a odwiedzający odnoszą wrażenie, 
że w muzeum jest tylko ich grupa. Po zwiedzeniu Domu Pa-
pieskiego próbowaliśmy “papieskich kremówek” w licznych 
kawiarenkach na wadowickim rynku 

                                                               Waldemar Klasa

List od Związku Legionistów w Łodzi
W dowód wdzięczności za pamięć o nas  i w dowód czy-

nienia wszelkiego dobra w załączeniu przesyłam ten skromny 
upominek, opracowany na 100-lecie Legionów Polskich z re-
gionu łódzkiego przez naszego kolegę T. Bogaleckiego.

Dziękujemy bardzo za systematyczną wysyłkę „Wia-
domości Bocheńskich”, które czytamy „od deski do deski” 
– wszystkie interesujące artykuły tam zawarte. Dziękujemy 
Szanownej Redakcji za tak wielki wysiłek ku utrwalaniu na-
szej historii nie tylko w Państwa regionie ale i poza nim, na 
chwałę naszej kochanej Ojczyzny, bo słowo jest bronią, która 
razi wrogów. „Tak trzymać!” To do sternika „WB” p. Stanisła-
wa Kobieli, którego serdecznie pozdrawiamy. Z poważaniem 
i szacunkiem.

                      W imieniu Związku Legionistów w Łodzi
                                         W. Kołopoleski

nia w postaci rocznika 1928  „Na Posterunku” Gazety Policji 
Państwowej.

Oddział Stowarzyszenia w Gdyni
Nie milkną echa uroczystości nadania tytułu doktora ho-

noris causa Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni prof. dr 
hab. Danielowi Dudzie, honorowemu ambasadorowi miasta 
Bochni, założycielowi Gdyńskiego Oddziału Stowarzyszenia 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Ukazała się 
drukiem bogato ilustrowana publikacja pt. Profesor Daniel 
Duda Doktor Honoris Causa Akademii Marynarki Wojennej 
wydana z tej okazji. Słowo wstępne napisał kontradmirał dr  
inż. Czesław Dyrcz rektor-komendant Akademii Marynar-
ki Wojennej, laudację kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht 
dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich. Publika-
cja zawiera opinie prof. dr hab. Inż. Bernarda Wiśniewskiego, 
prof. dr hab. Inż. Romualda Cwilewicza i prof. dr hab. kpt ż.w. 
Stanisława Gucmy a także  wygłoszony w czasie uroczystości 
wykład pt. Prof. dr kpt ż.w. Daniel Duda.

Szkoda, że “KRONIKA BOCHEŃSKA” nie poświęciła  
tej uroczystości, omawianej publikacji i postaci prof. dr hab. 
Daniela Dudy ani jednego zdania.

Zbiory Muzeum Polskiego w Rapperswilu - wy-
stawa w “Domu Bochniaków” 

11 sierpnia 2015 r. o godz. 18.00 otwarta zostanie 
w “Domu Bochniaków” wystawa zorganizowana przez Pol-
skie Towarzystwo Archiwalne i nasze Stowarzyszenie pt. 
Zbiory Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Muzeum Polskie 
w Rapperswilu w Szwajcarii założone zostało w 1870 r. z ini-
cjatywy Agatona Gillera przez hr. Władysława Platera w sta-
rym zamku nad Jeziorem Zuryskim. Posiada cenne zbiory 
malarstwa, rzeźby, grafiki, starodruki, książki, świątki i całe 
sceny z bogatej kolekcji polskiej sztuki ludowej, będące uni-
katem w polskich zbiorach etnograficznych. Na zamku rap-
perwilskim spoczęło po latach tułaczki żołnierskiej serce Ta-
deusza Kościuszki. 

Muzeum Jest świadectwem wielowiekowej przyjaźni pol-
sko-szwajcarskiej i celem pielgrzymek wielu pokoleń Pola-
ków. Pielęgnuje bowiem pamięć walk o wolność. Dzisiaj byt 
tego Muzeum jest zagrożony, ponieważ Gmina Rapperswil 
nie zważając na to, że hr Plater i jego następcy odrestauro-
wali zamek i uchronili od zniszczeń domaga się zwrotu zam-
ku. 26 sierpnia 2015 r. pani dr hab. Hanna Krajewska prezes 
Towarzystwa Rapperswilskiego wygłosi wykład na temat 
zbiorów. Wystawa, którą prezentujemy eksponowana była 15 
lutego 2015 w. w Gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 
Mamy nadzieję, że obecność Państwa na otwarciu wystawy 
i  na wykładzie 26 sierpnia b.r. będzie wyrazem poparcia dla 
idei  obrony Muzeum Polskiego w Rapperswilu.

Wycieczka Towarzystwa Miłośników Wiśnicza
Głównym celem wycieczki zorganizowanej w dniu 27 

czerwca 2015r. było zwiedzenie Muzeum Domu Rodzinnego 
Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Ponadto pro-
gram obejmował zwiedzanie Sanktuarium w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej, rynku i kościoła w Lanckoronie, zabytkowego dwo-
ru w Stryszowie., zamku “Mały Wawel” w Suchej Beskidz-
kiej, Karczmy “Rzym” w Suchej Beskidzkiej i Muzeum Emila 
Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym.
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Apel do absolwentów Liceum Ogólnokształcą-
cego im. króla Kazimierza Wielkiego w Bochni

W porozumieniu z panią Jolantą Kruk - dyrektorem Li-
ceum i panem Jackiem Matrejkiem - prezesem Stowarzysze-
niem Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. króla 
Kazimierza Wielkiego w Bochni informujemy, że w 2017 r. 
w maju lub czerwcu odbędzie się jubileusz 200 lecia Gimna-
zjum i Liceum w Bochni. W związku z tym prosimy o nad-
syłanie pod adresem naszej redakcji, albo bezpośrednio pod 
adresem Liceum informacji, fotografii, not biograficznych 
wspomnień, które będą dla nas cennym materiałem źródło-
wym do planowanych wydawnictw jubileuszowych i do ce-
lów archiwalnych.

 
Nekrologi

Z żalem żegnamy działaczy naszego Stowarzyszenia:
śp. panią Antoninę Zatorską, wieloletnią nauczycielkę 

bocheńskich szkół
śp. pana Mariana Sołtysa, wieloletniego prezesa Oddzia-

łu Krakowskiego „Krakus” naszego Stowarzyszenia.   
                    Cześć Ich Pamięci!
            Niech odpoczywają w spokoju!
                                       Zarząd Główny i Oddziały
                                       Stowarzyszenia Bochniaków
                                       i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Oświadczenie
Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheń-

skiej oświadcza, że na elewacji budynku „Dom Bochniaków” 
znajduje się tablica poświęcona pamięci rtm. Witolda Pilec-
kiego odsłonięta w czasie Jubileuszowego Walnego Zjazdu 
Delegatów Stowarzyszenia w 2006 r.

Informacja o rzekomej tablicy poświęconej pamięci rtm. 
Romana Pileckiego podana we wznowionym „Przewodni-
ku  po Bochni” na stronie 42, jest przykrym błędem Autorów 
Przewodnika. Do treści historycznych zawartych w „Przewod-
niku po Bochni” odniesiemy się w jednym z kolejnych nume-
rów „Wiadomości Bocheńskich”. 

Piknik stowarzyszeń na Uzborni
12 lipca w niedzielę odbył się na Uzborni piknik „Rodzin-

na Niedziela z NGO”  zorganizowany przez Stowarzyszenie 
„Rodzina Kolpinga w Bochni. Stowarzyszenie Bochniaków 

i Miłośników Ziemi Bocheńskiej  uczestniczyło w tym sym-
patycznym pikniku organizacji pozarządowych jako współ-
organizator. Inne organizacje zajmowały się promocją 
zdrowej żywności, tematyką kulinarną i ekologiczną. Na 
naszym stoisku obok stoiska Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Bochni rozdawaliśmy wiele egzemplarzy archiwal-
nych „Wiadomości Bocheńskich”. Po występie chóru MDK 
„Złota Jesień” pod kierunkiem pani Marii Korody Chrzan, 
przeprowadziliśmy w muszli koncertowej konkurs wiedzy 
o przeszłości Bochni w dwóch grupach: dla dzieci i mło-
dzieży szkół podstawowych oraz dla młodzieży szkół śred-
nich i dorosłych. Chociaż pytania nie były łatwe kandydaci 
w dwóch pięcioosobowych zespołach odpowiadali świet-
nie. Na wszystkie pytania, a było ich ponad 30, odpowie-
dzieli poprawnie i otrzymali nagrody książkowe. Fundato-
rem nagród dla dzieci była Miejska Biblioteka Publiczna 
w Bochni, a nagrody dla młodzieży szkół średnich i doro-
słych przyznało nasze Stowarzyszenie. Pani Grażyna Rzep-
ka - Płachta prezes Bocheńskiej Rodziny Kolpinga w liście 
do nas z 26 lipca b.r. pisze: Dzięki Waszemu osobistemu 
zaangażowaniu można było zrealizować udaną imprezę ro-
dzinną, mogącą stanowić wzorcowy przykład współpracy 
w ramach trzeciego sektora między organizacjami poza-
rządowymi a także administracją publiczną oraz sektorem 
prywatnym w naszym mieście.

Pielgrzymka szlakiem św. Kingi na Ponidzie
Z inicjatywy inż. Janusza Wiewiórki  24 lipca (w piątek) 

wyruszyła z Bochni grupa Bochniaków szlakiem św. Kingi na 
Ponidzie. Odwiedziliśmy Nowe Brzesko i stojący przed bu-
dynkiem władz  samorządowych pomnik dłuta prof. Czesława 
Dźwigaja przedstawiający księcia Bolesława V Piasta, jego 
małżonkę św. Kingę i matkę księżną Grzymisławę. Następ-
nie udaliśmy się do kościoła w Nowym Korczynie. Zwiedza-
jąc miejscową synagogę spotkaliśmy działaczy Towarzystwa 
Miłośników Nowego Korczyna, przygotowujących się do so-
botniej uroczystości ku czci św. Kingi. Okazuje się, że w tej 
niewielkiej miejscowości, w której książę Bolesław 27 lutego 
1253 r. nadał Bochni prawa miejskie, organizowana jest co 
roku pod patronatem marszałka Województwa Świętokrzy-
skiego Adama Jarubasa i Ordynariusza Diecezji Kieleckiej 
ks. bp. Jana Piotrowskiego pielgrzymka do znajdujących się 
tutaj relikwii św. Kingi i do źródełka św. Kingi, a w ramach 
tegorocznych  uroczystości pn. „Kingonalia”, w sobotę odbę-
dzie się inscenizacja związana z bytnością św. Kingi w tym 
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Spis treści nr 2/2015 „Wiadomości Bocheńskich”

1. Pomnik Sybiraków w Łapczycy - Jolanta Heczko  (Kraków)s. 2
2. Tułaczym szlakiem do Afryki - Ludmiła Zawadowska-Jakutowicz 
     (Cape Town – RPA)                                                                          s. 4
3. 7 lat na wojnie – Michał Heliasz                                         s. 7
4. Lisowczycy w Bochni – Janusz Paprota                          s. 13
5..Wielki wybuch na Wygodzie – Stanisław Kobiela        s. 15
6. Wrażenia z podróży po Galicji – Samuel Bredetzky     s. 23
7. Urokliwie położone miasteczko, w którym widzi się 
     wielu cywilizowanych ludzi – komentarz do pracy 
      Samuela Breedetzky’ego– Tadeusz Zatorski                s. 24
8. Nowa Zelandia kontynent bez ssaków cz.3 – Jan 
     Pinowski (Warszawa)                                                          s. 26
9. Smatruz z przewodnickimi klechdami cz. 2
     – Mądrość konia – Stanisław Mróz                               s. 27
10. Cegiełki Wawelskie Bochniaków - Roman 
       Kucharski (Radłów)                                                            s. 29
11. Pośmiertny tryumf Styropianu – Tadeusz Zatorski     s. 33
12. Bochniacy w legionach cz. V – Stanisław Kobiela       s. 35
13. Tadż Mahal – mauzoleum miłości – Janusz Żarek        s. 39
14. Marian Sołtys (1929-2015) – wspomnienie 
       – Stanisław Kobiela                                                            s. 40

15. BOCHNIANA:
       1) „Moje Hawaje” Bożeny Jarnot – Stanisław Mróz   s 41 
       2) Express solny – Redakcja WB                                     s. 42
16. Złote Wrota nad Rabą – Jan Łysek (Warszawa) -        s. 42
17. Kalwaria życia – diaporama Mariana Rynkiewicza
        – Stanisław Kobiela                                                           s. 44
18. Nasz Jubileusz – Joanna Maria Noworolska                 s. 45
19. Bochnianki z Nagrodą im. Orkana 
       – Stanisława Gawor –                                                         s. 47
20. List gratulacyjny od Stowarzyszenia Absolwentów
       Uniwersytetu Jagiellońskiego  -                                      s. 49
21. Władysław Stachoń „Fuzja” – Jan Saferna                   s. 50

22. KRONIKA                                                                              s. 51
23.Na okładce - Pomnik Józefa Piłsudskiego w Opatowcu 
      – fot. Stanisław Mróz
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mieście. W Wiślicy zwiedziliśmy ufundowaną przez króla Ka-
zimierza Wielkiego, piękną Bazylikę Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny. 

Szkoda, że na tej cudownie pięknej, gotyckiej świątyni, 
tuż nad bramą wejściową wisi kolorowy banner, który stwa-
rza niepotrzebny dysonans. W ołtarzu głównym podziwiali-
śmy rzeźbę Madonnę Łokietkową, a w podziemiach Bazy-
liki unikatową romańską Płytę Orantów, datowaną na 1175 
r. W Domu Jana Długosza z 1460 roku, obejrzeliśmy film 
o dziejach Wiślicy i zwiedziliśmy podziemia. Wg Jana Dłu-
gosza parafia w niedalekim Chotlu Czerwonym należy do naj-
starszych w okolicy. 

Duże wrażenie zrobił na nas „Czerwony Kościół” (Rubea 
Ecclesia) stojący na „kryształowej” skale, w której znajduje 
się także kryształowa grota. Kryształy gipsu dochodzą tutaj 
do 2,5 m. wysokości i stanowią niezwykła atrakcję turystycz-
ną.  Są to bowiem największe znane kryształy gipsu na świe-
cie o silnym szklącym się połysku, prześwitujące. Noszą na-
zwę „szklicy”.

W Opatowcu byliśmy w miejscu, w którym Dunajec wpa-
da do Wisły. Pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego zakończyli-
śmy zwiedzanie Ponidzia. 15 sierpnia br. przypada 95 rocznica 
Bitwy Warszawskiej i zwycięstwa Polaków, które uratowało 
Europę przed rosyjską inwazją.

XIII mecz szachowo-brydżowy o Pierścień Solny Św. Kingi  
W dniu 25 lipca w Wieliczce odbył się XIII mecz szacho-

wo-brydżowy pomiędzy reprezentacjami Bochni i Wieliczki. 
Jak co roku, mecz zorganizowany został staraniem Stowa-
rzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz 
Towarzystwa Miłośników Wieliczki. Po raz trzeci w historii 
spotkań pomiędzy naszymi górniczymi miastami mecz zakoń-
czył się zwycięstwem wieliczan. Drużynę szachową z Bochni 
reprezentował Bogdan Kosturkiewicz – kapitan, Jacek Tyrka, 
Edward Dorociński, Kamil Hodorowicz, Tomasz Caba i Alek-
sandra Jackowska-Caba. W składzie drużyny Wieliczki znalazł 
się m. in. reprezentant Polski seniorów, kilkukrotny medalista 
mistrzostw świata arcymistrz Jan Krzysztof Duda. Pierwszy 
mecz Wieliczka wygrała 3,5:2,5 a drugi 4:2. Dwa punkty dla 
Bochni zdobył Bogdan Kosturkiewicz, 1,5 punktu Jacek Tyrka 
a po pół punktu wywalczyli Tomek Caba i Ola Jackowska-Ca-
ba. Dla drużyny Wieliczki dwa punkty zdobyli: Jan Krzysztof 
Duda i Damian Bednarczyk, po 1,5 punktu Bartosz Ślęczka 
i Marcelina Tracz a pól punktu wywalczył Florian Wrona.

„Poległa” również drużyna brydżowa w składzie: Wioletta 
Matusik, Leszek Matusik, Bronisław Mucha i Wacław Wyżga. 
Wynik brzmiał: 19:11 dla drużyny gospodarzy. Tym samym 

przechodni Pierścień Solny Św. Kingi  przez najbliższy rok 
będzie pozostawał na terenie miasta Wieliczki. 

Spotkanie, jak zwykle, przebiegało w miłej, sportowej at-
mosferze. 
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Spotkanie Bochniaków z działaczkami Towarzystwa Przyjaciół Nowego Korczyna

Chotel Czerwony - 24 lipca 2015.

Nowy Korczyn - Kościół klasztorny p.w. św. Stanisława Wiślica - Podziemia Domu J. Długosza 

Gacki - Rezerwat kryształów gipsu i alabastru 
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Spotkanie z okazji odsłonięcia Pomnika Sybiraków w Łapczycy - 28 czerwca 2015 r.

Uroczystość wręczenia nagród im. Władysława Orkana - Opinogóra 13 czerwca 2015 r.


