
WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  1ZIMA 2015

WB nr 4 (107)

F
ot

. P
aw

eł
 K

la
sa

ISSN 1426-195
ROK XXVII nr 4 (107)

zima 2015
Cena: 4 zł

Planty salinarne nocą



WB nr 4 (107)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE2 ZIMA 2015

Stanisław Mróz

Pobożność górników

Kaplica p.w. św. Kingi, w bożonarodzeniowym wystroju - fot. S. Mróz

Kto się w opiekę poda Panu swemu
A całym prawie sercem ufa Jemu,
Śmiele rzec może:”Mam obrońcę Boga,
Nie będzie u mnie straszna żadna trwoga”.
(Jan Kochanowski, przekład psalmu 91 z Psałterza Dawidów)

Praca górników nie należy do zajęć bezpiecznych. Od wie-
ków narażeni są na utratę zdrowia, kalectwo a nawet na nagłą 
śmierć. Codzienne zmaganie się z siłami przyrody w trudnych 
warunkach, przy wątłym świetle kaganka, w głębokiej ciszy, 
przerywanej tylko odgłosami kapiącej solanki, szelestem spły-
wającej wody po ociosach, łoskotem obrywających się gdzieś 
sklepień i ścian – musiały silnie wpływać na psychikę górni-
ków. W okolicznościach zagrożenia człowiek chętniej lgnie do 
Boga, częściej narzuca mu się myśl o śmierci i przekonanie, 
że jego los jest zależny od niewidzialnych wyższych sił. Stąd 
z jednej strony ciągłe polecanie się opiece Bożej, z drugiej zaś 
lękliwa wiara w złe duchy, czyhające wszędzie w kopalni. 

Ówczesna kopalnia to zdradziecki labirynt przepaścistych 
chodników i ciasnych szczelin, odsłaniających tu i ówdzie  
fantastyczne wyrobiska i komory. W zagłębieniach chodni-
ków zbierała się woda, ściekająca ze ścian, podnosząc się 
z każdym tygodniem wyżej i wyżej, zamykając w końcu 
zupełnie przejście, jeżeli w porę nie została ujęta w rząpia, 
a następnie przetransportowana do karbarii przez wodnych. 
W innych miejscach zaś chodnik urywał się nagle nad komo-
rą wykopaną w dół, czyhając przepastnymi czeluściami na 
nieuważnych przechodniów. 

Strach i zachwyt towarzyszyły przybyszom wędrującym 
po kopalni soli. Szczególnie niepokojąca musiała być dla nich 
absolutna cisza. Joachim Wadian - szwajcarski humanista na-
pisał: […] panuje tak głęboka cisza, że gdy ustanie praca, zda-
je ci się, że w tym miejscu przebywają duchy. Zaś Jodok Wil-
lich – lekarz z Frankfurtu w relacji po zwiedzeniu kopalni wie-
lickiej w 1543 roku opowiada: […] w kopalni […] pojawiają 
się niekiedy widziadła, ale tylko wówczas, gdy w niedługim 
czasie ma się wydarzyć nieszczęście […]. Widziadła te, […] 
przybierają tak różnorodne postacie, że mógłby ktoś wymie-
nić bądź kota, bądź świnię, człowieka lub coraz to inny rodzaj 
istoty żywej, biegającej bez przerwy tu i tam […] Niech każdy 

Stacja IV Drogi Krzyżowej - Spotkanie z matką (poziom I August)
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jednak zapamięta pewne stare przysłowie, którego i Pliniusz 
nie wyrzuca z pamięci: Siły oddziaływania widziadeł są podle-
głe naszej władzy i jak się na nie reaguje, taką posiadają moc. 
Wiara w te wszystkie dziwy była wtedy powszechna, ażeby 
jednak uchronić się przed ich negatywnym oddziaływaniem 

należało przestrzegać wielu zwyczajowych zachowań. I tak, 
przed udaniem się do pracy należało uczynić znak Krzyża 
Świętego i odmówić modlitwę do Boga lub do świętych patro-
nów. Każdej napotkanej osobie, nawet obcej, należało mówić 
„Szczęść Boże” dla sprawdzenia, czy to na pewno człowiek. 
Miejsca śmierci pod ziemią oznaczano krzyżem, aby nikt ich 
nie minął bez modlitwy za duszę zmarłego. W kopalni nie 
wolno hałasować (zwłaszcza gwizdać) i przeklinać, gdyż to 
może obrazić Skarbnika. 

Warto jeszcze przytoczyć relację XVI-wiecznego śląskiego 
podróżnika Adama Schroettera, który swoje wrażenia z jazdy 
w szybie tak opisał: „[…] potem każdy dla siebie pleciony ujął 
stołek, i do wiszącej liny sam się przywiązywał, po dwóch na-
przeciw siebie przywiązanych, do ciemnego państwa zjeżdża 
taka grupa ludzi. […] przed nagłym uderzeniem w ściany szybu 
chronią się nogami, wśród tej jazdy w głębinę Salve Regina 
śpiewają. Gdyśmy na dnie osiedli zgrabnie pierwsi zeskakują, 
następni za porządkiem, aż na nas kolej przyszła, na wszystkich 
stronach szybu stoją górnicy srodzy, skóra u bioder spięta, na 
plecach wór poprzeczny, w ręku każdy z nich trzyma kaganek 
pełen łoju, który ciemność kopalni tłustością swą oświeca”.

W takich warunkach ukształtowała się specyficzna religij-
ność górników, która w dawnych czasach charakteryzowała 
cały świat górniczy. Niejednokrotnie praca w kopalniach była 
pracą dziedziczną, przechodziła z ojca na synów i w ten spo-
sób zawód górniczy wraz z  jego zwyczajami, praktykami reli-
gijnymi, przechodził z pokolenia na pokolenie.

Wraz z powstaniem na terenie Polski zawodu górnicze-
go, górnicy obierali sobie świętych patronów jako szczegól-
nych orędowników u Boga. Do patronów górniczych należeli 
w pierwszym rzędzie: Najświętsza Maryja Panna, św. Antoni 
Padewski, św. Barbara i św. Kinga. Górnicy byli przekona-
ni, że ich święci patronowie spełniają swoje posłannictwo 
poprzez ostrzeganie przed mającym nastąpić zagrożeniem 
ich życia, ratowanie ich w razie zawałów chodników i miejsc 
bezpośredniej pracy, zalewu wodą, pożaru, wydobywania się 
szkodliwych a nawet trujących gazów, a ponadto na wynagra-
dzają górników za ich pracowitość, uczciwe i bogobojne życie 

oraz karzą tych, którzy pracują niesumiennie, są nieuczciwi 
i niekoleżeńscy.

Wśród górników panowało przekonanie, że święci, ostrzega-
jąc przed niebezpieczeństwem, najczęściej ukazują się jako mil-
cząca postać, która gestem daje znać, skąd zbliża się zagrożenie. 
Wskazują ręką czy wzrokiem na strop, z którego ma oderwać się 
bryła soli lub kierunek zbliżającego się pożaru czy wody. 

Święci troszczą się także o bezpieczeństwo górników 
w sposób niezauważalny, że sami górnicy dostrzegają grożące 
im niebezpieczeństwo w pracy. Czasami święci Patronowie, 
według przekonań górniczych, wprost przemawiają do pracu-
jących górników w zagrożonym miejscu, nakazując im opu-
ścić miejsce pracy. Czasami też święci Patronowie ukazują się 
górnikom we śnie i tym, których chcą ocalić, pokazują wizję 
mającej nastąpić katastrofy lub tylko dają ostrzeżenie. 

Kary dotyczą przede wszystkim górników nieuczciwych, 
niekoleżeńskich i lekceważących świętych Patronów. Nigdy 
kara zesłana przez Świętego nie powoduje trwałego kalectwa 
lub śmierci, może to być jedynie choroba, czy drobny wypa-
dek, który ma przypominać winnemu, że jego uczynki są zna-
ne i oceniane przez istoty nadprzyrodzone.

Na terenie Bochni i okolic nie tylko górnicy, ale i ich rodzi-
ny i korzystający z owoców pracy górniczej w szczególny spo-
sób oddawali cześć Kindze. Chociaż faktycznie beatyfikowana 
w 1690 roku, a kanonizowana w 1999 roku, cześć świętej odbie-
rała już za życia. Legendy, tworzone przez lud ziemi sądeckiej, 
utrwaliły obraz pełnej dobroci i świętości księżnej – mniszki 
kochającej swój naród. Na wieść o nowych cudach i łaskach do-
znanych za wstawiennictwem św. Kingi wzmagał się kult Jej, 
wśród ludzi żyjących w przekonaniu, że ona nigdy nie odmówi 
i zawsze pospieszy z pomocą proszącym.

Być może ta religijna postawa bocheńskiego społeczeń-
stwa sprawiła, że z biegiem lat św. Kinga stawała się patron-
ką nie tylko górników pracujących w kopalniach soli, ale 
też wszystkich górników na terenie całej Polski. Św. Kinga 
w sposób szczególny czczona była przez bocheńskich górni-
ków, którzy już w średniowieczu modlili się do niej i prosili 
o opiekę. W 1441 roku, kiedy w kopalni szalał pożar, górnicy 
i mieszczanie bocheńscy wyruszyli z błagalną pielgrzymką do 
grobu św. Kingi w starosądeckim klasztorze. Prośby pielgrzy-
mów zostały wysłuchane, pożar nagle ustał, a szkody, jakie 
wyrządził, okazały się zadziwiająco małe.

Prawdopodobnie już w pierwszym ćwierćwieczu XVII 
wieku w związku z ocaleniem życia górników, Jędrzeja 
Wlaszka i Bartłomieja Ladaco, górnicy obchodzili dzień 24 
lipca, rocznicę śmierci św. Kingi jako święto górnicze. W tym 
dniu w kopalni ustawała wszelka praca, a urzędnicy kopalni 
wraz z robotnikami żupy solnej uczestniczyli obowiązkowo 
w uroczystym nabożeństwie.

Pamięć o licznych wypadkach związanych z różnorodnymi 
zagrożeniami napawała górników strachem, a to skłaniało do 
udziału we wspólnych modlitwach.  

W każdy poniedziałek o czwartej rano górnicy zbierali się 
przed ołtarzem Matki Boskiej Bocheńskiej w kościele oo. Domini-
kanów, aby ofiarować się Jej i prosić o pomoc w pracy i ochronę od 
nieszczęść. Codziennie zaś przed zjazdem do kopalni uczestniczyli 
we mszy świętej w kaplicy św. Stanisława na zamku żupnym.

Był zwyczaj, że wczesnym rankiem, podczas zjazdu na 
linie do kopalni, górnicy śpiewali Litanię Loretańską, w któ-
rej po wezwaniu: „Królowo wszystkich świętych” dodawano 

Pozostałości po kaplicy pw. św. Józefa (przy zejściu Kalwaria)
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trzykrotnie błagalną prośbę: „Święta Kunegundo, Patronko na-
sza, módl się za nami”. W procesie beatyfikacyjnym górnicy 
zeznawali w roku 1684, że posiadali także osobną litanię do 
św. Kingi jako opiekunki górników.

Po pewnym czasie zwyczaj stawał 
się obowiązkiem, podpartym zarządze-
niami komisji żupnej. I tak, w 1659 roku 
komisja wydała zarządzenie nakazujące 
każdemu górnikowi, zjeżdżającemu pod 
ziemię, uczestnictwo we mszy świętej. 
Podobne nakazy zawarte zostały w In-
struktarzu dla żup krakowskich z 1743 
roku. Zwyczaj ten górnicy kultywowali 
aż do lat trzydziestych XX wieku.

Kult św. Barbary, zanim w średniowie-
czu przybył do Polski, był silny w Nadre-
nii i Bawarii, kiedy to doszło do wyod-
rębnienia się zawodu górniczego. Została 
uznana za patronkę dobrej śmierci. Lu-
dzie, wykonujący niebezpieczne zawody, 
obrali ją sobie za opiekunkę. Szczególny 
związek z górnictwem wynika z faktu że, 
uciekając przed prześladowcami, schroni-
ła się w pieczarze, stąd została opiekunką 
ludzi pracujących pod ziemią. Jej święto 
obchodzone jest 4 grudnia na pamiątkę męczeńskiej śmierci 
za trwanie w wierze chrześcijańskiej. W bocheńskiej kopalni 
miała swoją kaplicę na poziomie IX Wilson-Paderewski do 
1943 roku. W czasie okupacji grabieżcza gospodarka okupanta 
doprowadziła do zniszczenia pięknej, wykutej w białej soli, ka-
plicy. Górnicy uratowali z niej ołtarz i przenieśli go do kaplicy 
św. Kingi, gdzie do dzisiaj ma swoje miejsce przy wschodnim 
ociosie prezbiterium.

Szczególnym wyrazem pobożności górników bocheńskich 
było tworzenie przez nich  w podziemiach kopalni kaplic. 
Pierwsze wzmianki o miejscach kultu religijnego w kopalni 
pochodzą z XVII wieku. Jest to burzliwy okres dla bocheńskiej 
żupy. Epidemie cholery i dżumy dziesiątkowały mieszkańców 
Bochni, wojny i przemarsze wojsk destabilizowały również 
gospodarkę żupną. Wyrobiska ulegały degradacji, wraz z nią 
praca górników stawała się coraz bardziej niebezpieczna. Stan 
ten powodował często zagrożenie dla życia górników. To ko-
lejne przyczyny, efektem których swoista religijność górników 
znajduje wyraz w budowie podziemnych kaplic.

Początek powstawania podziemnych miejsc kultu jest 
trudny do ustalenia. Materiały archiwalne potwierdzają, że  na 
przestrzeni II poł. XVII i w XVIII w. w bocheńskiej żupie było 

ich wiele. Kaplice powstawały głównie 
przy ważnych traktach komunikacyj-
nych, szybach, szybikach międzypozio-
mowych, jak również w miejscach pracy 
(komorach, chodnikach, miejscach nie-
szczęśliwych wypadków). Za kapliczkę 
uważano miejsce ustronne, gdzie zawie-
szono obrazek, przedstawiający postać 
świętego opiekuna lub krucyfiks. Wiele 
z nich przenoszono do nowych miejsc 
wraz z przesuwaniem się miejsc eksplo-
atacji górotworu. Wiele pozostawało na 
zawsze w wyeksploatowanych i z czasem 
zaciśniętych wyrobiskach. Na podstawie 
dostępnych źródeł można określić około 
trzydzieści miejsc kultu w bocheńskiej 
kopalni. Do 1772 roku wg Teofila Woj-
ciechowskiego – było ich szesnaście.

Do obecnych czasów w bocheńskiej 
żupie zachowały się cztery miejsca kultu 
religijnego:
Kaplica św. Kingi (na poziomie I August),

Kaplica Passionis (przy schodach Regis),
Kaplica Crucyfix (przy schodach Regis),
pozostałości po Kaplicy św. Józefa (przy zejściu Kalwaria).
Współcześnie zbudowano trzy kaplice:
Kaplica Grobu Pańskiego (poprzecznik Michał w kaplicy św. 
Kingi na poziomie I August – 1980 r.).Wraz z remontem ka-
plicy św. Kingi w 1980 roku postanowiono w poprzeczniku 
Michał odbudować kaplicę Grobu Pańskiego z obrazem Chry-
stusa złożonego w grobie - Antoniego Katry. Obraz znajdował 
się poprzednio w kaplicy św. Barbary na poziomie IX - Wilson 
Paderewski. Odbudowaną kaplicę postanowiono nazwać Ka-
plicą Solidarności. Stan wojenny przerwał prace nad wystro-
jem kaplicy, a po 1989 roku celowo pozostawiono ją w stanie 
nieskończonym jako symbol szczególnej przestrogi dla po-
tomnych przed ideologią nienawiści klasowej.
Stacja IV Drogi Krzyżowej – 2008 r. (na poziomie I August)
Kaplica Matki Boskiej Bocheńskiej – 2009 r. (na międzypo-
ziomie Dobosz).

Obecnie, w ramach działalności turystycznej Kopalni Soli, 
wszystkie wymienione wyżej miejsca kultu i kapliczki są do-
stępne dla zwiedzających na istniejących trasach turystycz-
nych. Wyjątek stanowi kaplica Crucyfix, która znajduje się 
poza wyznaczonymi trasami zwiedzania.

Najstarszą z zachowanych kaplic bocheńskiej kopalni, 
udostępnionych po jej odnowieniu w 2005 roku, jest zlokali-
zowana na Schodach Regis w XVI-wiecznej Komorze Rozpo-
ra kaplica Passionis.  Początek jej budowy datowany jest na 
1709 rok, a polichromie, pokrywające ściany i strop, pochodzą 
prawdopodobnie sprzed 1763 roku (wg Teofila Wojciechow-
skiego) lub sprzed 1717 roku (wg Dariusza Śladeckiego). Wy-
konana została całkowicie z połowic grubego drewna, tworząc 
skrzynię wypełniającą komorę. Ciśnienie górotworu, działa-
jące na kaplicę, spowodowało wzdłużne przesunięcie belek, 
co nie pozostało bez wpływu na bogate polichromie, powo-
dując ich częściowe uszkodzenie. Prawdopodobnie z tego Kaplica pw. Grobu Pańskiego (Solidarności) - poprzecznik Michał w Kaplicy św. Kingi

Ołtarz św. Barbary - Kaplica pw. św. Kingi
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Wagonik kolejki podziemnej przygotowany dla nowożeńców.

powodu w latach trzydziestych XIX wieku, na polecenie au-
striackich zarządców żupy, wyrównano wybrzuszenia belek, 
a powierzchnie malowideł oklejono papierem z nieaktualnych 
rachunków buchalterii salinarnej. Papier pomalowany został 
z powtarzającym się motywem w kolorze niebieskim. Kaplica 
straciła swą funkcję miejsca kultu po 1923 roku. Wtedy górni-
cy przestali schodzić Schodami Regis do pracy, wyposażenie 
przeniesiono do innych kaplic, a nie remontowana kaplica, 
jak i też schody, uległy znacznemu zniszczeniu w wyniku od-
działywania ciśnienia górotworu. Odnowioną kaplicę z odre-
staurowanymi przez p. Jacka Kobielę oraz Mirosława Malacę 
polichromiami poświęcił ks. bp Wiktor Skworc.

Górnicy zbierali się w kaplicy na specjalnym nabożeństwie 
w Wielki Piątek na „pasję albo raczej kazanie Passione Christi, 
na który czas choinę starą wyrzuciwszy, nową mają”. W czasach 
staropolskich głównym nabożeństwem kruszaków i kopaczy 

wewnątrz kopalni była Męka Pańska. Polegało ono na śpiewaniu 
pieśni o cierpieniu Chrystusa i na samobiczowaniu się. Ta forma 
pokuty wzorowana była na bractwach religijnych, m.in. na kon-
fraterni św. Franciszka w kościele oo. bernardynów. 

Wraz z przejęciem kopalni przez Austriaków, nabożeń-
stwo Męki Pańskiej zastąpione zostało, tak jak we wszystkich 
kopalniach monarchii habsburskiej, obchodami Narodzenia 
Dzieciątka Jezus i Bożego Narodzenia.

Historia kaplicy św. Kingi, jako miejsca kultu, sięga 1747 
roku. Wtedy to na głębokości 201 m pod powierzchnią ziemi, na 
poziomie I August powstała Nowa Kaplica Św. Aniołów Stróżów- 
patronów trybarzy. Nowa kaplica miała kształt wnęki wykutej 
w ociosie północnym na planie kwadratu o wymiarach 1,65 X 
1,65 m i znajdowała się ok. 52 m na wschód od starej, nadal 
czynnej kaplicy, pozostającej pod tym samym wezwaniem.

Po pierwszym rozbiorze Polski i przejęciu żup krakow-
skich przez administrację austriacką dekretem Komory Nad-
wornej dla Spraw Mennictwa i Górnictwa w Wiedniu ustalono 
dla górników bocheńskich patronów: Św. Trójcę i Błogosła-
wioną Kingę. Wzrost kultu bł. Kingi spowodował, że doko-
nano również zmiany wezwania Nowej Kaplicy Św. Aniołów 
Stróżów na Kaplicę pw. Błogosławionej Kingi. Sukcesywnie 
również dokonywano powiększania kaplicy i zmian jej wy-
stroju i wyposażenia stosownie do roli, jaką pełniła w kopalni. 
Obecny układ kaplicy ukształtowany został w wyniku prac re-
montowych, prowadzonych w latach 1980-1982. Sukcesywnie 
prowadzone są bieżące prace konserwatorskie. 

Kaplica jest wykuta w osi pn-pd, przecina ją w połowie 
prostopadła podłużnia August z linią kolejki, przydając kapli-
cy waloru jedynego podziemnego kościoła w świecie, przez 
którego środek przejeżdża pociąg.

Od czasu powstania kaplica św. Kingi spełnia funkcje 
związane z kultem religijnym. Są w niej odprawiane msze św. 
w czasie największych świąt w świecie górniczym, tj. Wigi-
lii Bożego Narodzenia, Wielkanocy, uroczystości św. Kingi 
i św. Barbary, ale również odprawiają tu msze kapelani grup 
turystycznych, zwiedzających kopalnię, a sceneria podziem-
nego kościoła zachęca również młode pary do odbycia tutaj 
ceremonii ślubnych.

Szczególną tradycję stanowi organizowanie pasterek 
w bocheńskiej kopalni. Tradycja ta sięga 1865 roku. Wtedy to 
poświęcono podziemną kaplicę i nadano jej imię - bł. Kingi. 
W pierwszej bożonarodzeniowej mszy udział wzięli wszyscy 
górnicy, pracujący w podziemiach kopalni, wraz z rodzinami. 
Pasterki odbywały się tam regularnie do 1939 roku. Wybuch 
wojny przerwał ten piękny zwyczaj aż na czterdzieści lat. Po 
zakończeniu wojny czyniono starania, by powrócić do trady-
cji, ale władze komunistyczne nie były skłonne do wyrażania 
zgody na organizowanie nabożeństw pod ziemią, motywując 
to troską o bezpieczeństwo uczestników.

Podziemne pasterki wróciły dopiero w 1980 roku na fali 
zamian ustrojowych jakie zapoczątkowały wydarzenia sierp-
nia 1980 roku. Pierwszej, po tak długiej przerwie, przewod-
niczył biskup tarnowski Jerzy Ablewicz. 

Stan wojenny w 1981 roku po raz kolejny uniemożliwił 
odprawienie pasterki pod ziemią. Ale już rok później miesz-
kańcy Bochni bez problemu zjechali do kaplicy. Po 1999 
roku, roku kanonizacji św. Kingi, pasterki organizowane 
w kaplicy nabrały jeszcze większego znaczenia. Odprawia-
ne są bowiem przy wyjątkowym ołtarzu. Tym samym, przy 
którym Jan Paweł II 16 czerwca 1999 roku – podnosił do 
godności świętej bł. Kingę.

Podziemna pasterka to wielkie wydarzenie w kopalni. 
Kaplica jest wtedy pięknie przystrojona, niejako przy-
wdziewa swój świąteczny bożonarodzeniowy płaszcz, 
wprowadzając atmosferę podniosłości, święta. Na uro-
czyste msze o godz. 8.30 i 11.00 przybywa po 300 uczest-
ników. Chętnych co roku jest coraz więcej, dlatego prak-
tyką jest już wprowadzanie odpłatnych zaproszeń na te 
wydarzenia, a pieniądze już tradycyjnie przeznaczane są 
na cele charytatywne.
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Bochniacy bliżej Szwajcarii
Ostatnio prezentowana w Domu Bochniaków wystawa 

poświęcona zbiorom rapperswilskim zachęciła mnie do przy-
pomnienia innego głośnego wydarzenia sprzed kilku lat. Wtedy 
o tym, że członkowie Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników 
Ziemi Bocheńskiej docierają wszędzie, gdzie tylko poniesie ich 
los lub ciekawość, można się było przekonać 20. marca 2009 r. 
w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. J. Piłsudskiego w War-
szawie podczas otwarcia wystawy „Polskie Ślady w Szwajcarii”. 
Spiritus movens całego przedsięwzięcia było Towarzystwo Pol-
sko – Szwajcarskie (Societe Pologne – Suisse; Polen – Schweiz 
Gesellschaft) z Prezesem Zarządu, Zygmuntem Prugar – Ketlin-
giem na czele. Pasjonaci historii mieli wówczas prawdziwą ucztę 
duchową, oglądając liczne pamiątki z Rapperswilu i poznając 
lepiej przeszłość tego wyjątkowego miejsca. Pokrótce przedstawię 
zatem to, co składało się na wartość tego wydarzenia.

Poinformowana o wystawie przez generała Tadeusza Cepaka, 
ówczesnego przewodniczącego Warszawskiego Oddziału naszego 
Stowarzyszenia  Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, 
zaintrygowana tematem, postanowiłam wziąć udział w tej uro-
czystości, aby zdać z niej później relację Koleżankom i Kolegom 
oraz obecnie – czego w tamtym czasie jeszcze nie przewidywałam 
- wszystkim zainteresowanym Czytelnikom Wiadomości Bocheń-
skich. Jeszcze przed rozpoczęciem uroczystego spotkania w holu 
CBW przy ul. Ostrobramskiej zgromadził się tłum. Wśród kom-
batantów drugiej wojny światowej i ich krewnych była i młodzież 
pasjonująca się historią, a także liczni członkowie Towarzystwa 
Polsko – Szwajcarskiego i osoby mające ze Szwajcarią jakieś 
związki lub osobisty sentyment do tego kraju. Mnóstwo pamiątek 
poświęcono Bibliotece w Rapperswilu, z której zbiorów pocho-
dziła zresztą większość eksponatów. W obszernym holu biblioteki 
zgromadzono wyjątkowe obiekty, zwłaszcza z czasów sprzed 
pierwszej wojny światowej oraz z okresu drugiej wojny – i lat 
po tej wojnie, gdy Helweci udzielili życzliwej gościny polskim 
żołnierzom, internowanym i decydującym się na emigrację. Były 
wśród nich takie rarytasy, jak chociażby wykaz polskich studentów 
różnych szwajcarskich uczelni, przykłady rękodzieła polskich 
żołnierzy czy brudnopisy listów Ignacego Paderewskiego do 
Prezydenta RP, Władysława Raczkiewicza. Wystawę opracowali 
Krystyna Piwowarska i Marcin Białas, a konsultację historyczną 
zapewnił Zygmunt Prugar – Ketling.

Po wstępnym przemówieniu i obejrzeniu wystawy, zaproszo-
no zebranych na piętro do auli, gdzie przemówienia wygłosili 
m.in. ambasador Szwajcarii w Polsce i prof. German Ritz z uni-
wersytetu w Zurichu. Pan ambasador, wyrażając radość z tego 
spotkania, przypomniał mało znany fakt, że Szwajcaria uznała 
niepodległość Polski już w 1919 roku i podkreślił bardzo dobre 
relacje pomiędzy naszymi krajami oraz dużą wiedzę w Szwajcarii 
na temat polskich żołnierzy, internowanych w czasie II wojny 
światowej. Profesor Ritz z kolei słusznie dostrzegł problem 
zbyt małej wiedzy Szwajcarów o dawnej i współczesnej Polsce 
– być może właśnie takie przedsięwzięcia mogą przyczynić się 
do jej poszerzenia. Obecni byli też inni goście, m.in. Pan Piotr 
Tondys z MSZ. Bardzo pouczającą i obszerną prelekcję, dającą 
wyobrażenie o randze Rapperswilu, wygłosiła Pani prof. Halina 
Florkowska – Čarlič z Uniwersytetu Jagiellońskiego – ilustra-

cją jej wypowiedzi był film „Serce Polski - Rapperswil” w reż. 
Bogdana Łoszewskiego. Obecny na sali reżyser w rozmowie ze 
mną żałował później, co prawda, że oświetlenie auli w trakcie 
projekcji nie było najlepsze, ale obraz i tak robił ogromne wra-
żenie i przybliżył widzom autentyzm tego szczególnego kawałka 
Polski na szwajcarskiej ziemi. Na koniec, po podziękowaniach 
i wręczaniu kwiatów, firma Nestle ugościła zebranych poczęstun-
kiem, a część oficjalna przekształciła się w równie interesujące 
rozmowy kuluarowe.

Najważniejsze - wiedzieć i pamiętać!
Prawdopodobnie nieliczni Polacy wiedzą o Rapperswilu i roli, 

jaką miejsce to spełniało przez wiele lat w historii i kulturze Polski. 
Tymczasem mamy ogromny, niespłacony dług wdzięczności wo-
bec przeszłych pokoleń, które walczyły o zachowanie spuścizny, 
tradycji i odzyskanie wolności w kraju. Nie na darmo na Kolumnie 
Barskiej, znajdującej się przed Muzeum, wyryto tak znaczące dla 
nas, nie tylko dla naszych przodków, hasło: „Magna Res Libertas”. 
Bo też nikt nie doceni wolności bardziej od narodu, który ją utracił. 
Tym bardziej trzeba zachować pamięć poświęceń, krwi i trudów, 
jakie kosztowało jej ratowanie – i to w wielu aspektach, nie tylko 
tym rozumianym poprzez walkę zbrojną.

Gdy przewodniczący Towarzystwa Polsko – Szwajcarskiego, 
Zygmunt Prugar – Ketling, syn wielce zasłużonego generała, 
jednego z internowanych w Szwajcarii Polaków, wygłaszał słowo 
wstępne, inaugurując otwarcie wystawy i spotkania - wielu zebra-
nych, zwłaszcza ze starszego pokolenia, miało łzy w oczach. To, 
co dla nich było wciąż żywym wspomnieniem, często związanym 
z bolesnymi losami, tułaczką, poruszającymi przeżyciami i trudny-
mi decyzjami, dla nas stało się możliwością bezpośredniego kon-
taktu ze świadkami lub znawcami tamtych przeszłych wydarzeń. 

Pan Prugar - Ketling przypominał o zasługach przeszłych 
pokoleń i związkach Polski ze Szwajcarią, która od stuleci już 
oznaczała dla wielu naszych rodaków bezpieczną przystań wśród 
dziejowych burz i oazę wolnego życia w świecie niesprawiedliwo-
ści, krwawych powstańczych zmagań i wojen. Opowiadał o dzie-
jach żołnierzy, których los rzucił w te strony w czasie ostatniej 
wojny światowej, internowanych, a potem pracujących – między 
innymi przy budowie dróg, karczowaniu lasów, w kopalniach, 
a także tych, którzy w Szwajcarii podjęli studia wyższe na kilku 
tamtejszych uczelniach. Słuchając prostych, ale wzruszających 
słów, czuło się niewypowiedzianą, lecz wyraźną deklarację współ-
odpowiedzialności za pamięć o minionych cierpieniach, trudach 
rodaków, ale i o dobrej woli cudzoziemców, którzy sprawili, że 
dla wielu Polaków Szwajcaria stała się drugą ojczyzną.

Ocalanie pamiątek
Jak wiadomo, bez troski potomnych niewiele śladów prze-

szłości udaje się uratować. Przepadają niezapisane wspomnienia, 
bywają niszczone po śmierci krewnych zdjęcia, listy i dokumenty. 
Zapomina się o zdarzeniach, a po latach rzadko kto jeszcze potrafi 
odtworzyć znaczenie choćby tych uratowanych przed zniszcze-
niem drobiazgów. Rola bibioteki polskiej w Rapperswilu jest więc 
nie do przecenienia dla kultury polskiej. Od 1870 roku, odkąd 
istniało tu muzeum i miał swoją siedzibę Skarb Narodowy, był to 
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przecież najważniejszy ośrodek kulturalno – politycznego życia 
Polaków za granicą – i nie tylko polskich emigrantów. Ośrodek 
zajmujący się zarówno dokumentowaniem i archiwizowaniem 
przeszłości oraz ważnych bieżących wydarzeń, jak i podejmujący 
różnorodne inicjatywy. Tu gromadzono pamiątki po Mickie-
wiczu, ale i po późniejszych pisarzach, politykach, patriotach, 
wreszcie – internowanych żołnierzach polskich. 

Pięknie wyraził potrzebę zachowania skarbów przeszłości 
mieszkający w Lucernie Jerzy Rucki, jeden z tych internowanych, 
we wstępie do dwujęzycznego wydania 
swojej książki „Szwajcarskie wędrówki” 
ze znamiennym podtytułem: „Z Jerzym 
Ruckim śladami polskich żołnierzy inter-
nowanych w Szwajcarii”. Oto wybrane 
przeze mnie cytaty z garści myśli Autora 
(ze stron 14. i 15.): „Co mnie – jednego 
z niewielu żyjących jeszcze w Szwaj-
carii byłych internowanych polskich 
żołnierzy – skłoniło do tego, bym zajął 
się pamiątkami po moich towarzyszach 
broni? (…) Dysponując obszernym ma-
teriałem dokumentacyjnym, uważałem 
za konieczne, by dołożyć wszelkich sił 
i starań w celu utrzymania – możliwie 
przez całe generacje – sygnalizowanej 
mi pamięci o polskich żołnierzach, a to 
przez konserwację nadwerężonych przez 
ząb czasu, dzisiaj już historycznych 
pamiątek oraz przez oznakowanie odpo-
wiednimi tablicami rozsianych po całej 
Szwajcarii dróg polskich”.

Jeśli determinacja i zaangażowanie 
jednego człowieka mogły przyczynić 
się do powstania tak ważnej książki, to 
ile jeszcze mogą zdziałać na tym polu? 
Pozostawiam to pytanie do przemy-
ślenia wszystkim, którzy mogliby się 
w jakikolwiek sposób przyczynić do 
zaproponowania takich lub innych inicjatyw, popularyzujących 
wiedzę na ten temat i wzmacniających związki z przeszłością 
i zaprzyjaźnionym, a wciąż mało znanym krajem.

Ślady polskich żołnierzy z II wojny światowej w Szwajcarii 
Tę publikację z serii „Biblioteka Rapperswilska” wydała 

Polska Fundacja Kulturalna LIBERTAS w Rapperswilu oraz 
warszawska Oficyna Wydawnicza RYTM w 2000 roku. Znajdzie-
my tu nie tylko opisy ciekawych miejsc, rozsypanych właściwie 
po całym kraju, ale też mapy, barwne zdjęcia, przedstawiające 
i zabytki, i krajobrazy, i typowo polskie pamiątki, jak chociażby 
Orzeł w koronie na grobie polskich żołnierzy w miejscowości 
Alpnach, czy – również tam – betonowe tablice z napisami 
„Jeszcze Polska nie zginęła” i „Honor i Ojczyzna ROK 1943”. 
Znajdziemy tu również zdjęcia, przedstawiające zamek i Muzeum 
Polskie w Rapperswilu oraz Kolumnę Barską (ufundowaną 
w stulecie Konfederacji Barskiej przez hrabiego Władysława 
Platera), a także zdjęcia z niektórych wnętrz muzealnych. Wzru-
szający jest napis po polsku i francusku na tablicy przy drodze 
za Gadmen na przełęczy Susten, budowanej ongiś przez naszych 
żołnierzy: „Tu żołnierz polski tęsknił za Ojczyzną. Błogosław 
Boże Szwajcarii – to kraj wolności. Błogosław Polsce – to kraj 

cierpienia za wolność. A.D. MCMXL”. 
Po drugiej stronie przełęczy Susten, a więc w miejscu nale-

żącym terytorialnie do katolickiego Uri, a nie protestanckiego 
Berna, znajduje się urokliwa kapliczka Matki Stworzyciela, 
powyżej ołtarza osłonięta sztuczną grotą z kamieni – zniszczoną 
przez wpływy atmosferyczne starą figurkę zastąpioną nową, 
oficjalnie intronizowaną w 1996 r. Oryginalna kapliczka w stylu 
jakby żywcem przeniesionym z Podhala, zwana Zakopianką, 
mieści się na polance w Says. Na południu Szwajcarii, w kościele 

w Cureglia, znajduje się obraz MB 
Kozielskiej, roboty nieżyjącego już 
Zbigniewa Stankiewicza.W Losone, 
w kościele San Giorgio, umieszczono 
duży ryngraf MB Częstochowskiej, 
a na murze pobliskiego cmentarza 
czyjaś ręka napisała przed laty: „Śpi 
kolego w ciemnym grobie, niech się 
Polska przyśni tobie”. Przed miejsco-
wością Golino natomiast znajduje się 
głaz z orłem dywizji i nastepującym 
napisem: „Będziemy się walić w cudze 
rowy i kłaść się po obcych drogach, ale 
dojdziemy 202 MCDL P.A.C.”

Ale znajdziemy też ślady innego 
typu, jak dwa freski sierżanta Stanisła-
wa Stryczka, „Wymarsz kosynierów” 
w budynku miejscowej starej szkoły 
i „Taniec zbójnicki” w restauracji w Ma-
diswil, czy odnowioną urokliwą rzeźbę 
dziewczyny, podającej kubek wody 
polskiemu żołnierzowi przy studzience 
w Melchnau. W dawnym obozowym 
baraku w Vals, zamieszkiwanym ongiś 
przez internowanych, mieści się obecnie 
niewielka gospoda polska.

W hołdzie zasłużonym, wielkim 
i uznanym

W Huttwil wewnątrz ratusza warta uwagi jest tablica, upa-
miętniająca sławne spotkanie z 22 kwietnia 1941 roku, gdy los 
zetknął w tym miejscu dwóch generałów: Guisana i Prugara – 
Ketlinga, bo tam właśnie przez pewien czas przebywał sztab 2 
DSP. Na tym spotkaniu generał Prugar – Ketling złożył obietnicę 
w imieniu wszystkich internowanych żołnierzy polskich, że 
w razie ataku Niemiec na Szwajcarię jego podkomendni będą 
walczyć wspólnie z żołnierzami szwajcarskimi. W tej samej 
miejscowości w kościele parafialnym można zobaczyć duży 
ryngraf MB Częstochowskiej. 

W Zuchwil zachwyca płaskorzeźba w tamtejszej polskiej 
kaplicy, a we Fryburgu, mieście uniwersyteckim, w dwóch 
budynkach uniwersytetu (głównym i bocznym) poświęcono 
Polakom tablice pamiątkowe (jedna stanowi wyraz wdzięczności 
studentów - żołnierzy polskich dla miasta, jego mieszkańców 
i profesorów uniwersytetu, a napisem na drugiej między innymi 
uhonorowano prezydenta Mościckiego i Jana Pawła II). We fry-
burskiej katedrze zaś oglądać można cudowne witraże znanego 
polskiego artysty, Józefa Mehoffera. 

Oczywiście, ciekawych informacji, atrakcji turystycznych 
i polskich śladów, jakie wymienia autor książki „Szwajcarskie 
wędrówki”, proponując 16 wycieczek w różne strony, jest o wiele, 

Kolumna Barska przed Muzeum z napisem:MAGNA 
RES LIBERTAS (Wielka Rzecz Wolność)
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wiele więcej – wybrałam tylko niektóre spośród nich. Warto jed-
nak wiedzieć, że stosunki polsko – szwajcarskie nie ograniczają 
się wyłącznie do przeszłości – ale rozwijają się i wybiegają ku 
przyszłości, chociaż ciągle jeszcze może w niewystarczającym 
wymiarze. W 2009 roku 26 marca ówczesny minister Radek 
Sikorski był z wizytą w Szwajcarii, gościł tu także minister go-
spodarki, utrzymywano też kontakty prezydentów obu krajów.

Powroty do historii
Kiedy w 1865 r. major Rzewuski, emigrant po powstaniu 

styczniowym, przyjechał do Szwajcarii, relacjonował swoje wra-
żenia poprzez kontrast z pobytem u naszych zachodnich sąsiadów. 
Wśród Niemców był nieswój, a pomiędzy Szwajcarami poczuł się 
swobodny i wolny. Zachwycał się też krajobrazami, np. przeprawą 
przez jezioro otoczone alpejskimi szczytami (wówczas przepły-
nięcie najwęższego miejsca trwało trzy godziny). Zresztą już od 
czasów Adama Mickiewicza Szwajcaria wywierała silne wrażenie 
na Polakach, wrażliwych na piękno tutejszych pejzaży, schludnych 
domków i ukwieconych ogródków, które kiedyś tak podziwiał Bo-
lesław Prus. Zachowały się ciekawe relacje majora Rzewuskiego 
z owacji przed pałacem hr. Władysława Platera, jaką uhonorowano 
generała Bosaka (generał zginął wkrótce potem, w 1871 roku, od 
pruskiej kuli we Francji), z licznych spacerów, perypetii związa-
nych z załatwianiem spraw polskich, a także poetyckie opisy góry 
Mont Blanc, zachwycającej w promieniach słońca. 

Zabawne wydają się opinie Rzewuskiego, dotyczące wpływu 
kobiet szwajcarskich na stosunek do Polaków, najpierw zdecy-
dowanie bardziej ostrożny, nacechowany dystansem albo wręcz 
niechęcią. Byłe guwernantki, często zatrudniane w zamożnych 
polskich domach, na ogół wywoziły z naszego kraju bardzo 
dobre wspomnienia. One to właśnie okazywały jawnie sympatię 
polskim emigrantom i po upadku powstania styczniowego roz-
mawiały po polsku i, wzorem Polek – patriotek, nosiły żałobę! 
Można powiedzieć, że „zaraziły” swoją sympatią i współczuciem 
dla Polaków ludność we wszystkich kantonach, których władze 
wzięły na siebie ciężar utrzymania naszych rodaków. Wszak 
Polacy przybywali wtedy do Szwajcarii często nie posiadając 
żadnych, choćby najskromniejszych środków utrzymania. Szwaj-
carzy umożliwiali pragnącym wyjechać do Francji lub Włoch 
darmowe przejazdy i zaopatrywali w kilkadziesiąt franków na 
pierwsze potrzeby. Natomiast tym, którzy chcieli podjąć pracę 
w tutejszych fabrykach i innych zakładach – załatwiano ją, często 

nawet kosztem krajowców, dając pierwszeństwo w ubieganiu 
się o nią polskim emigrantom. Sam Rzewuski także wspomina, 
że gdy wyjeżdżając poprosił o rachunek, dowiedział się ze zdu-
mieniem, iż na rozkaz mera miejscowości, w której przebywał, 
rachunek został uregulowany przez władze miasta.

Rapperswil – miejsce wyjątkowe
Wysokie mury zamku w Rapperswilu, leżącego na południo-

wy wschód od Lucerny, podziwiała podczas swojej podróży do 
tego miejsca Maria Konopnicka. Skądinąd zderzenia romantycz-
nych z natury Polaków z mentalnością praktycznych Szwajcarów 
bywały bolesne, o czym świadczą różne relacje współczesne 
i jedno z opowiadań tej pisarki – „Miłosierdzie gminy”. O tych 
różnicach mentalnych, często powodujących różne nieporo-
zumienia, mówił interesująco w czasie swojego wystąpienia 
w Centralnej Bibliotece Wojskowej prof. German Ritz. Według 
Szwajcarów Polacy byli często uznawani za błądzących tułaczy, 
podczas gdy oni sami uważali się za świadomych swojego celu 
pielgrzymów. Kwestia wolności i walki o nią (wbrew roman-
tycznej wizji, ukazanej przez Słowackiego w „Kordianie”) także 
bywała oceniana inaczej. 

W Rapperswilu przebywali też inni sławni pisarze i artyści 
– Tomasz Teodor Jeż, Joseph Conrad, Henryk Sienkiewicz, 
Stefan Żeromski, Ignacy Jan Paderewski, który miał aż trzy 
obywatelstwa honorowe w Szwajcarii, m.in. Lozanny, w którym 
to mieście otrzymał także od władz tamtejszego uniwersytetu 
doktorat honoris causa. Muzeum przyciągało aurą polskości, ale 
i zbiorami, które obejmowały 2314 pozycji w kolekcji sztuki, 
zbiory te przekazano po odzyskaniu niepodległości Muzeum Na-
rodowemu i Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Ogromne 
były też zbiory książek, ilość samych manuskryptów obliczano 
na około 27 tysięcy!

Historia nieco bliższa
Profesor Florkowska - Čarlič, mówiąc o losach polskich 

w Szwajcarii na przełomie XIX i XX wieku oraz w czasie I wojny 
światowej, podawała m.in. interesujące dane statystyczne. Fale 
uchodźców, przybywających do Szwajcarii, rosły liczebnie za-
wsze po każdej wojnie. I tak, w przededniu I wojny światowej 
ilość Polaków w tym kraju wynosiła około 5 tysięcy, podczas 
gdy np. w Ameryce Płn. prawie 3 miliony, we Francji kilkadzie-
siąt tysięcy, a do Niemiec wyemigrowało mniej więcej 750 tys. 
naszych uchodźców. Emigracja polska w Szwajcarii ma jednak 
pewną specyficzną cechę, odróżniającą ją od wyżej wymienio-
nych: otóż byli to na ogół ludzie wykształceni, kombatanci, ale 
i studenci. To dawało im znacznie lepszą pozycję i więcej szans 
znalezienia sobie ciekawego i satysfakcjonującego miejsca do 
życia czy sposobu zarobkowania, jeśli już nie robienia kariery. 
Między 1880 a 1918 rokiem przez szwajcarskie uniwersytety 
i politechnikę przeszło ponad 4 tysiące studentów rodem z Pol-
ski. Wykładali też na nich polscy profesorowie, jak chociażby 
Zygmunt Laskowski (założyciel akademii medycznej w Gene-
wie), Gabriel Narutowicz (profesor politechniki), Józef Wierusz 
Kowalski (organizator wydziału nauk przyrodniczych), profesor 
Estreicher (znany chemik).

W trzech regionach Polaków było najwięcej. Pierwszy to 
Zurich i Rapperswil (ze względu na centralne znaczenie tego 
ośrodka polskości – Muzeum i Skarbu Narodowego). Drugim 
były okolice jeziora Leman, a zwłaszcza Vevey, gdzie miesz-
kał Henryk Sienkiewicz i powstało prężne skupisko Polaków. 

Tablica na budynku Muzeum Polskiego upamiętniająca żołnierzy 
polskich internowanych w Szwajcarii
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Trzecim wreszcie był Fryburg – miasto uniwersyteckie i jego 
okolice (mieszkali tu nie tylko profesorowie i studenci polscy, ale 
i robotnicy rolni, przybyli z Polski, zatrudniani w szwajcarskich 
gospodarstwach.Wśród tych wszystkich miejsc po 1870 roku 
prym wiódł Rapperswil. Organizowano tam nie tylko zbiórki 
na różne cele, spotkania, odczyty, archiwum i bibliotekę oraz 
wzbogacano zbiory muzealne, gromadząc pamiątki - od sztuki 
ludowej po pamiątki po sławnych osobistościach. Odbywały się 
również z inicjatywy tamtejszych działaczy rozmaite mityngi, 
uroczyście obchodzone rocznice ważnych wydarzeń historycz-
nych (jak 100-lecie Konfederacji Barskiej, 200-lecie wiktorii 
wiedeńskiej, jubileusze wybuchu powstania listopadowego, 
insurekcji kościuszkowskiej i uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
w latach dziewięćdziesiątych. Po takim jubileuszu ochodów 
rocznicy Konstytucji 3 Maja w 1891 r. utworzono Skarb Naro-
dowy i ulokowano go w Rapperswilu (wcześniej istniało kilka 
różnych skarbów), w czym ogromne zasługi położył hrabia W. 
Plater. Tomasz Teodor Jeż (pseudonim pułkownika Zygmunta 
Miłkowskiego) stanął na szele Komisji Skarbu, która nie tylko 
zdobywała środki na różne cele, ale 
też np. przyznawała stypendia rap-
perswilskie. W ciągu istnienia Skarbu 
przyznano bardzo dużo, bo aż ponad 
400 stypendiów!

W 1893 r. zaczęto w Rapperswi-
lu starania o pozyskanie serca Na-
czelnika Kościuszki – a gdy będąca 
w jego posiadaniu rodzina Cetnerów 
po interwencji Verdiego zgodziła się 
je przekazać, powstało Mauzoleum 
pamięci Tadeusza Kościuszki. Od tego 
czasu zaczęto nazywać Rapperswil sto-
licą duchową wychodźstwa polskiego. 
Podejmowano inicjatywy nie tylko na 
terenie Szwajcarii. To Rapperswilczycy 
doprowadzili do założenia Związku 
Narodowego Polaków w Ameryce Pół-
nocnej, działali na rzecz zintegrowania 
różnych środowisk polskich. Polacy 
potrafili, jak się okazywało, zgodnie 
współdziałać ze sobą dla dobra ojczy-
zny - zarówno ci skrajnie lewicowi, jak 
i prawicowi konserwatyści (jakim cu-
dem? - chciałoby się dzisiaj zawołać)… 
Dlatego też zaborcy, którzy uznali te 
inicjatywy za niebezpieczne, bardzo 
interesowali się Muzeum i Skarbem 
Narodowym. Jednak dossier na temat działalności tych insty-
tucji nie zostało przez Szwajcarów, pomimo różnych nacisków, 
udostępnione żadnym władzom zaborczym. 

Okres przed i po XX-leciu międzywojennym
Z zapartym tchem zebrani w marcu 2009 r. w CBW wysłu-

chali wzbudzającej duże emocje relacji o utworzeniu w styczniu 
1915 roku Komitetu Genewskiego Pomocy Ofiarom Wojny 
w Polsce, stworzonego w Lozannie i działającego w miejscu 
zamieszkania Henryka Sienkiewicza – Vevey. Komitet ten koor-
dynował działania aż 174 mniejszych komitetów, istniejących na 
całym świecie (z czego 119 w USA). Udało się zebrać – głównie 
od ofiarodawców amerykańskich – około 20 milionów franków 

szwajcarskich, Ignacy Jan Paderewski, zastępca Henryka Sien-
kiewicza, po wyjeździe do USA skutecznie mobilizował rodaków 
do składania dowodów ofiarności. 

Nie wszyscy wiedzą, że w Szwajcarii w Lozannie opubli-
kowano 500 - stronicową Małą Encyklopedię Polską, na którą 
popyt znacznie przekraczał publikowane nakłady, a w latach 
1916 – 1919 wydawano Wielką Encyklopedię Polską. Ponadto 
prowadzono w czasie I wojny światowej działalność propa-
gandową i polityczną, m.in. w ramach akcji organizowanych 
(od września 1916 r.) przez Centralną Agencję Polską, wiążącą 
nadzieje niepodległościowe z ententą, a także poprzez prace 
Centralnego Biura Prasowego, wspierającego m.in. legiony 
Piłsudskiego i reprezentującego opcję austrofilską. Istniała też 
organizacja La Pologne et la Guerre (Polska i Wojna), zajmująca 
się wydawaniem po polsku i w innych językach książek i broszur. 
W środowisku polskim w Szwajcarii dawały się zaobserwować 
w czasie I wojny światowej dwie dominujące postawy. Jedną 
można określić mianem aktywnego działania na rzecz odzyskania 
niepodległości, drugą – biernym czekaniem na to, co się wydarzy. 

Historia przyznała rację zwolennikom 
zaangażowania. Po wizycie w Szwajca-
rii Władysława Sikorskiego – wówczas 
jeszcze pułkownika – i złożeniu przez 
niego raportu w Krakowie, w 1916 
r. Komitet Narodowy wyznaczył do 
działań dyplomatycznych profesora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Mi-
chała Rostworowskiego. Szkolił on 
przyszłą kadrę naszych dyplomatów 
i administracji państwowej i próbował 
jeszcze przed końcem wojny uzyskać 
akceptację dla niepodległego państwa 
polskiego u Szwajcarów.

Przed II wojną światową Halina 
Kenarowa kierowała tzw. drugim 
Rapperswilem, zajmując się głównie 
sztuką współczesną. Czas powojenny 
pod wieloma względami był drama-
tyczny i dla internowanych żołnierzy, 
i dla samego Muzeum. Dzisiaj bawi nas 
historia przywożonych przez Jerzego 
Putramenta do Rapperswilu portretów 
Marksa, Lenina i Engelsa, znacznie 
poważniejsze były skomplikowane 
problemy z dzierżawą nieruchomości. 
Ale w 1975 wsparcie finansowe Juliana 
Godlewskiego, który na 20 lat zapewnił 

finansowanie dzierżawy, „postawiło na nogi” zasłużone Muzeum. 
Oglądać tu można wiele starych pamiątek, przybyło też dużo 
nowych, jak choćby po Józefie Mackiewiczu, Janie Nowaku Je-
ziorańskim czy Jerzym Stępowskim. Rapperswil nadal pozostaje 
miejscem pełniącym wiele funkcji i jednym z najważniejszych 
miejsc pamięci o Polsce poza jej granicami. 

Niezwykle celna wydaje się wypowiedź prof. Florkowskiej, 
która tak zakończyła swoją prelekcję: „Mam nadzieję, że nie-
ugięty polski duch, kóry znalazł tu sobie miejsce w wolnym 
kraju Europy w XIX wieku, trwać będzie nadal”. Oby słowa te 
okazały się prorocze.
Elżbieta Misiak jest członkiem Warszawskiego Oddziału Stowa-
rzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Zamek w Rapperswilu
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Stanisław Kobiela

Witold Pilecki i jego ucieczka z KL 
Auschwitz do Bochni i Wiśnicza cz. 1
Wstęp

W czasie jubileuszowego Walnego Zjazdu Delegatów Stowa-
rzyszenia Bochniaków i Mi-
łośników Ziemi Bocheńskiej 
w 2006 r. przewodniczący 
Zjazdu prof. dr hab. Marian 
Flasiński dokonał odsłonięcia 
tablicy poświęconej pamięci 
rotmistrza Witolda Pileckie-
go, na elewacji Domu Boch-
niaków, a dr hab. Teofil Woj-
ciechowski wygłosił przemó-
wienie, w którym przedstawił 
postać Rotmistrza. W 2012 r. 
na wniosek naszego Stowarzy-
szenia Rada Miejska w Boch-
ni nadała imię rotmistrza 
Witolda Pileckiego fragmen-
towi (północnej) obwodnicy 
Bochni na odcinku od Osiedla 

Niepodległości do ulicy Ofiar Katynia. Witold Pilecki jest także 
patronem szkoły podstawowej w Jodłówce, a głaz z granitową 
płytą, poświęconą jego pobytowi w Koryznówce, znajduje się 
przed wiśnickim dworkiem pani Marii Serafińskiej-Domańskiej. 

W 1978 r. brytyjski historyk, a w czasie okupacji as fran-
cuskiego wywiadu, Michael Foot, w książce „Six Faces of 
Courage” (Sześć twarzy odwagi)  uznał rotmistrza Pileckie-
go „ochotnika do Auschwitz” za jednego z najodważniejszych  
żołnierzy antyhitlerowskiego podziemia w okupowanej przez 
III Rzeszę Europie1.

Wiemy, kim był rtm. Witold Pilecki, zamordowany w ko-
munistycznym więzieniu za walkę o wolną Polskę, chociaż 
przez ponad 40 lat usiłowano zatrzeć pamięć o tym bohaterze 
narodowym. Nie wszyscy jednak pamiętają, dlaczego pamięć 
o rotmistrzu Pileckim jest tak silnie pielęgnowana właśnie 
w Bochni i Wiśniczu.

                                   *   *   *

Witold Pilecki podjął się najbardziej niebezpiecznego zada-
nia, dostania się do obozu koncentracyjnego, rozeznania panu-
jących tam warunków i popełnianych tam zbrodni ludobójstwa, 
zorganizowania  obozowego ruchu oporu, a po wykonaniu za-
dania, ucieczki z hitlerowskiego piekła, sporządzenia szczegó-
łowego raportu i dostarczenia go do Komendy Głównej Armii 
Krajowej w Warszawie.

Postać rotmistrza Witolda Pileckiego łączy się w niezwykły 
sposób z Bochnią i Wiśniczem. W literaturze naukowej i popu-
larno-naukowej ten wątek ucieczki z KL Auschwitz jest nadal 
traktowany raczej marginalnie, chociaż sensacyjne jej okolicz-
ności, mogące posłużyć za kanwę wielowątkowego, znakomite-
go scenariusza filmowego, powinny skłaniać do dokładniejsze-
go zajęcia się tym tematem.

Jedynie w opracowaniach naukowych dr Adama Cyry2 

przedstawiony jest logiczny ciąg tych wydarzeń. W innych 
publikacjach temat ten traktowany jest raczej bardzo ogólnie. 
Autorzy tych książek nie wiedzą dlaczego właśnie rotmistrz 
Pilecki uciekał do Bochni i Wiśnicza, a nie bezpośrednio do 
komendy ZWZ-AK w Warszawie. 

Plan ucieczki z KL Auschwitz do Bochni i Wiśnicza był 
szczegółowo i dobrze przygotowany. Na jej trasie zaplanowa-
no miejsca postoju, noclegów i kontakty z ludźmi, którzy mo-
gli pomóc uciekinierom. To nie była ucieczka na oślep, byle 
dalej od obozu koncentracyjnego. Warto więc, z bogatego 
życiorysu Witolda Pileckiego, przypomnieć w naszym kwar-
talniku te okoliczności zadania bojowego, jakiego podjął się 
Pilecki i ucieczki do Bochni i Wiśnicza.

W rodzinie o patriotycznych tradycjach
Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 r. w Ołuńcu nad je-

ziorem Ładoga, blisko granicy fińskiej w rodzinie szlacheckiej 
herbu Leliwa, o wielkich tradycjach patriotycznych. Dziadek 
jego, Józef, brał udział w powstaniu 1863 r. W wyniku represji 
carskich utracił majątek na Litwie i znalazł się na Syberii. Oj-
ciec Witolda był jednym z pięciorga dzieci Józefa. W 1910 r. 
rodzina przeniosła się z Ołuńca do Wilna.

Witold działał w nielegalnym skautingu w Wilnie, a po-
tem w Orle. W 1918 r. walczył na placówce w Ostrej Bra-
mie w obronie Wilna. W następnych dwóch latach w oddzia-
le legendarnego zagończyka Jerzego (Żorża) Dąbrowskiego, 
znanego później pod pseudonimem „Łupaszka”, toczył boje 
z bolszewikami. W jesieni 1920 r. zdał egzamin dojrzałości 
i studiował malarstwo na wydziale sztuk pięknych Uniwersy-
tetu Stefana Batorego w Wilnie. W Lidzie udzielał się w pracy 
w harcerstwie. W 1926 r. przejął majątek rodzinny Sukurcze 
pod Lidą i zajął się gospodarstwem. Studiował rolnictwo na 
uniwersytecie poznańskim. W 1926 r. otrzymał stopień pod-
porucznika rezerwy, a w 1932 r. został dowódcą I Szwadronu 
PW lidzkiego w rejonie 4. pułku ułanów. 

W 1931 r. ożenił się z Marią Ostrowską i rok później uro-
dził się im syn Andrzej, a później córka Zofia. Pilecki miał 
niezwykle bogatą osobowość i niespożytą energię: zachwycał 
się przyrodą, fascynowały go konie, Malował, grał na pianinie 
i pisał wiersze. Lubił młodzież, ale był zwolennikiem spartań-
skiego jej wychowania, uznając, że ono kształtuje charakter 
młodego człowieka. Miał konia o imieniu „Bajka”, na którym 
odnosił sukcesy w licznych zawodach hippicznych. W powie-
cie lidzkim założył Straż Ogniową, mleczarnię i kółko rolnicze 
oraz przygotował dwa plutony PW konne, które przekształciły 
się w szwadron „Krakusów”.

W Tajnej Armii Polskiej (TAP)
W 1939 r. walczył w Armii „Prusy”. Jego oddział dwukrot-

nie został rozbity. 9 listopada 1939 r. założył w Warszawie wraz 
z grupą kolegów Tajną Armię Polską (TAP). Powstała, podob-
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nie jak ZWZ, silna, konspiracyjna organizacja wojskowa o ob-
liczu chrześcijańsko-narodowym, ale niezwiązana z żadnym 
obozem politycznym przedwojennej Polski3. Komendantem jej 
został Jan Włodarkiewicz ps. „Darwicz”, Pilecki został inspek-
torem organizacyjnym, a jego zastępcą Jan Dangel  ps.”Smo-
leński”. Celem organizacji było kontynuowania walki o nie-
podległość i zwycięstwo, o polityczne, moralne, gospodarcze  
i kulturalne odrodzenie państwa polskiego4. System piątkowy 
miał uchronić organizację przed wpadką w ręce wroga. 

Już niedługo liczyła ona około 12000 oficerów, podofice-
rów i żołnierzy i posiadała sto kilkanaście sztuk karabinów 
i pistoletów. Sam Pilecki na Woli zorganizował trzy plutony 
żołnierzy, na Żoliborzu dwie kompanie, a na Mokotowie, 
Ochocie, Śródmieściu i Pradze zawiązki dwóch batalionów. 
Przetrwały one aż do wybuchu powstania warszawskiego. 

Konspiracyjne nazwisko – Serafiński
Już wtedy Witold Pilecki używał nazwiska Tomasz Sera-

fiński. Po kapitulacji Warszawy zamieszkał u lekarki Heleny 
Pawłowskiej, u której wcześniej mieszkał Serafiński i przez 
nieuwagę pozostawił dowód osobisty i kartę pracy5. Doku-
menty te znalazł Pilecki i na ich podstawie uzyskał kenkartę 
i inne potrzebne dokumenty niemieckie na nazwisko Tomasz 
Serafiński. Miał także dokumenty wystawione na inne nazwi-
ska, ale w konspiracji posługiwał się pseudonimem „Witold” 
albo „Pan w kratkę”. Wspominała go z tego okresu kierow-
niczka sekretariatu TAP Janina Dal Trozzo-Pieńkowska:

Wszystko co robił, robił dokładnie, porządnie, wszystko było wy-
pracowane do najdrobniejszego szczegółu.

Po aresztowaniu dwóch członków TAP, Witolda Surmac-
kiego ps. Stefan” i dr Władysława Deringa, kierownictwo tej 
konspiracji rozważało możliwość wysłania kogoś do obozu 
koncentracyjnego „Auschwitz” w celu rozpoznania struktury 
tego hitlerowskiego obozu, popełnianych tam zbrodni i zorga-
nizowania w obozie ruchu oporu. Wywiad TAP ustalił, że oso-
by z łapanek, aresztowane w Warszawie, po przesłuchaniach 
przez gestapo na Alei Szucha albo na Pawiaku, były wysyłane 
do powstającego koło Oświęcimia obozu koncentracyjnego.  

Ochotnik do Auschwitz
Sam pomysł, aby Witold Pileckiego dostał się za druty tego 

obozu, w celu zdobycia niezbędnych informacji o jego funkcjo-
nowaniu, przekazaniu ich na zewnątrz, nie wyszedł od Pileckie-
go. Po wojnie, zeznając w śledztwie 18 czerwca 1947 r. podał:

Wyjaśniam, że do tego kroku nakłonił mnie mjr Włodarkiewicz 
Jan przez oświadczenie mi, że wymienił on moje nazwisko przed płk 
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Roweckim ps. „Grot”, który był wówczas głównym komendantem 
ZWZ, jak człowieka, który zdecydowałby się wejść do pierwszego 
z brzegu obozu i zorganizować tam pracę konspiracyjną.6

Decyzję Pileckiego wymusił więc komendant Włodarkie-
wicz. Na początku sierpnia 1940 r. powiedział Pileckiemu:

No, spotkał ciebie zaszczyt, twoje nazwisko wymieniłem  u „Gro-
ta” jako jedynego oficera, który tego dokona. 

Pilecki wahał się z wykonaniem zadania. Włodarkiewicz 
naciskał, więc w końcu się zdecydował. Przekazał swoje zada-
nia w TAP inspektora organizacyjnego Stefanowi Bieleckiemu 
i czekał na stosowną okazję. Propozycję wykonania tego za-
dania zaakceptował szef wywiadu ZWZ Tadeusz Pełczyński7.

Z papierami, wystawionymi na nazwisko Tomasza Sera-
fińskiego, Pilecki dał się złapać w łapance na Mokotowie i 
w nocy z 21 na 22 września 1940 r. znalazł się w transporcie 
1705 ujętych w łapance i więźniów z Pawiaka, który dotarł 
pociągiem do obozu Auschwitz. Fałszywe nazwisko Serafiń-
ski zastąpione zostało obozowym numerem 4859. Znalazł się 
w bloku 17a, którym rządził brutalny kryminalista niemiecki, 
komunista, Aloiz Steller, nazywany przez więźniów „Krwa-
wym Alojzem”.

Tworzenie konspiracji wojskowej w KL Auschwitz – „gór-
ne piątki”

Montowanie obozowego ruchu oporu pod nazwą Zwią-
zek Organizacji Wojskowych (ZOW) rozpoczął Pilecki wśród 
więźniów, którzy już się „zahaczyli” w obozie, pracowali 
pod dachem, mieli jakieś znaczenie w środowisku więźniar-
skim.  Nawet w grupie pierwszych 30 więźniów, w większo-
ści zwyrodniałych kryminalistów niemieckich, znalazł kilku 
uczciwych, jak Otto Küsel (nr obozowy 2), Artur Balke (nr 
3), Fritz Biessgen (nr obozowy 4), Hans Bock (nr obozowy 5) 
czy Jonny Lechenich (nr 19) którzy – nie będąc wtajemniczeni 
w konspirację - oddali jej nieocenione usługi8.  

Podstawowymi zadaniami konspiracji wojskowej było 
podtrzymywania na duchu kolegów, przekazywanie wiado-
mości o obozie na zewnątrz, pomoc materialna dla więźniów 
(żywność, odzież), a w przyszłości przygotowanie własnych 
oddziałów, przy współpracy z partyzantką ZWZ, do zbrojnego 
opanowania obozu. 

Do konspiracji włączał Pilecki nie tylko działaczy ZWZ/
AK, Stronnictwa Narodowego, Obozu Radykalno-Narodowe-
go, ale także Batalionów Chłopskich i działaczy Polskiej Partii 
Socjalistycznej (PPS). Przyjął system konspiracyjny „górnych 
piątek” w taki sposób, że członkowie jednej piątki nie znali 
swoich kolegów z innych piątek. Każda z „piątek” nie wie-
działa nic o innych „piątkach” i sądziła, że jest jedynym szczy-
tem organizacji ZOW.

Byli to ludzie pewni, o silnej motywacji działania, odpor-
ni na najbardziej brutalne śledztwo. W pierwszej piątce obok 
Pileckiego znaleźli się jego dwaj koledzy z TAP w Warszawie 
odnalezieni w Auschwitz, Witold Surmacki i dr Władysław 
Dering, a ponadto rotmistrz Jerzy de Virion, Eugeniusz Oboj-
ski i Roman Zagner. W marcu 1941 r. zorganizował drugą 
„górną piątkę”, w której znalazł się także bokser Tadeusz Pie-
trzykowski, a trzecią w maju 1941 r., po przybyciu transportu 
z Pawiaka, w którym byli koledzy Pileckiego z TAP. W paź-
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dzierniku 1941 r. powołał czwartą „górną piątkę”, do której 
weszli m.in. Stefan Bielecki i por. rez. Tadeusz Lech z Bochni9. 
Na początku listopada 1941 r. utworzył piątą „górną piątkę”. 
Nazwa „górna piątka” była umowna. Mogło w niej bowiem 
być także więcej osób. Obok „górnych piątek” powstawały tak-
że „dolne piątki”, ale składu ich Pilecki nie znał. Tego wyma-
gały zasady konspiracji. Pilecki włączył do organizacji ZOW 
wyższych oficerów ZWZ: płk Aleksandra Stawarza i ppłk Ka-
rola Kumanieckiego, płk Kazimierza Rawicza i Henryka Bar-
tosiewicza. Na czele ZOW postawił płk Rawicza, sam pozosta-
jąc jego podkomendnym. Doprowadził do powstania w ramach 
tej konspiracji kierownictwa politycznego. Pisał potem:

Doczekałem się momentu, o którym można było tylko marzyć. 
Bardzo zgodnie współpracowali koledzy, którzy na ziemi zjadali się 
wzajemnie w sejmie.

Ta grupa rozpoczęła przygotowania do zbrojnego zrywu 
żołnierzy w pasiakach. Przygotowania takiego planu podjął się 
płk. Rawicz.

Pilecki budował konspirację w niezwykle trudnych wa-
runkach reżymu obozowego, w systemie upokorzenia i zała-
mania psychicznego więźniów, rozwijającej się sieci podsłu-
chów, donosicielstwa i inwigilacji. Było to zadanie żmudne 
i niezwykle niebezpieczne. W wyniku eksterminacji, chorób 
i epidemii ginęli także działacze ZOW. Niektórzy przenoszeni 
byli także do innych obozów. Obozowa siatka ZOW, tworzona 
z tak wielkim trudem i ryzykiem, zaczęła się rwać już póź-
ną jesienią 1941 r. Zmarł z wycieńczenia rtm Jerzy de Virion 
i dwóch kolegów z pierwszych „piątek”. W listopadzie 1941 
r. rozstrzelany został Tadeusz Lech ps. „Sowa”, a 7 lipca 1942 
r. płk Rawicz wywieziony został do KL Mauthausen, płk Sta-
warz został rozstrzelany. Do KL Auschwitz przybywały nowe 
transporty. Witold Pilecki powoływał do konspiracji ZOW no-
wych ludzi. Powstawały także „górne piątki” wśród więźnia-
rek obozu kobiecego.

 
Śmierć Tadeusza  Lecha z Bochni

W polskie Święto Niepodległości 11 listopada 1941 r. pod 
Ścianą Śmierci na dziedzińcu bloku 11 w pierwszej egzekucji 
151 polskich więźniów zginął Tadeusz Lech z Bochni, członek 
czwartej „górnej piątki” ZOW. Więźniów rozstrzeliwał Rapport-
führer Gerhard Palitsch. W raporcie z 1945 r. Pilecki zanotował:

Rano 11 listopada 1941 r. podszedł do mnie 42 [Tadeusz Lech]  
i powiedział: Miałem dziwny sen, czuję, że dziś mnie „rozwalą”. Może 
jest to błahostka, a jednak cieszy mnie chociaż to, że zginę 11 listopa-
da. Pół godziny później, na apelu porannym wyczytano jego numer. 
Pożegnał się ze mną serdecznie, prosząc, bym matce jego powiedział, 
że umierał na wesoło. Kilka godzin potem już nie żył10. 

 
Pierwsze informacje o obozie

Pierwszą informację o sytuacji w obozie Auschwitz  wy-
słał Pilecki do komendanta ZWZ Grota-Roweckiego już w paź-
dzierniku 1940 r. za pośrednictwem zwolnionego z obozu 
Aleksandra Wielopolskiego11. Kolejna wyszła kilka miesięcy 
później, Opisał w nich warunki, w jakich żyją więźniowie, mor-
derczą pracę i nieludzkie traktowanie więźniów. Drogą kurier-
ską dotarła ta wiadomość do bazy „Anna” w Sztokholmie, a na-
stępnie przekazana została do Londynu 18 marca 1941 r. Rząd 

polski w Londynie wykorzystał ją propagandowo w Wielkiej 
Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Współpracująca z ZOW 
niemiecka pielęgniarka Maria Stromenger, która miała swo-
bodę poruszania się po obozie i wyjeżdżania na Śląsk, prze-
kazywała informacje o liczebności załogi i podawała nazwiska 
najbardziej zwyrodniałych zbrodniarzy, a także zestawienia 
liczbowe o ilości rozstrzelanych i zamordowanych w komorach 
gazowych. Do przekazywania informacji wykorzystywano tak-
że kontakty więźniów pracujących w zakładach chemicznych 
Buna-Werke w Monowicach z pracownikami cywilnymi.

Konspiracja w rewirze
Mimo poniesionych strat Związek Organizacji Wojsko-

wych nadal działał. Pilecki pisał w Raporcie12:

Rozpoczął się rok 1942, jeśli chodzi o obóz w Oświęcimiu – naj-
potworniejszy, jeśli chodzi o pracę Organizacji naszej w obozie – naj-
ciekawszy, w którym doszliśmy do największych osiągnięć.

 
Jednym z głównych miejsc konspiracji  ZOW był obo-

zowy szpital, w którym pracowali dr Dering i dr Rudolf  
Diemm, kierujący izbą przyjęć. Spośród personelu lekarskie-
go i pielęgniarskiego ponad 20 osób związanych było z kon-
spiracją Pileckiego. 

Ruch oporu ZOW uratował życie wielu chorym. Za wiedzą 
Pileckiego szmuglowano spoza obozu szczepionkę przeciwty-
fusową. Zdobywano nielegalnie z apteki SS i z magazynów 
w Brzezince lekarstwa. Produkowano płyny iniekcyjne, „or-
ganizowano” żywność z posiłków przeznaczonych dla cho-
rych esesmanów. Na początku września 1942 r. zachorował na 
tyfus Witold Pilecki. Szczęśliwie wyszedł z tej choroby dzięki 
opiece dra Deringa. Rekonwalescenta dożywiał współwięzień 
Edward Ciesielski. 

W szpitalu opóźniano meldunki o zgonach chorych, aby 
pobrać, jeszcze przez pewien czas, porcje jedzenia na zmar-
łych i dożywiać innych więźniów. Po selekcjach w szpitalu 
ratowano życie wyselekcjonowanym, przenosząc ich na blok, 
w których selekcji nie przeprowadzano. Przedłużano pobyty 
w szpitalu, niszcząc stare karty chorobowe i zakładając nowe, 
a w skrajnych przypadkach wypisywano chorych na jeden 
dzień i przyjmowano ponownie przez ambulatorium do szpi-
tala na dalszy pobyt.

Innych ratowano przed wywózką do innych obozów, 
wstrzykując im preparaty białkowe, wywołujące krótkotrwałą 

Egzekucja pod Ścianą Straceń - Blok 11 (il. Wł. Siwka z Niepołomic)
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wysoką gorączkę. Uczono chorych, jak symulować niektóre 
choroby, m.in. zapalenie wyrostka robaczkowego.

Akcja „zmarłych paczek”
Od początku 1943 r. prowadzono akcję tzw. „zmarłych 

paczek”, która polegała na przysyłaniu do obozu paczek ad-
resowanych na nieżyjących kolegów, których wykazy wysyła-
no wcześniej za druty. W paczkarni wielokrotnie sam Pilecki 
przeadresowywał paczki na nazwiska żyjących kolegów do 
obozowego szpitala. Dzięki temu „ zmarłe paczki” nie podle-
gały konfiskacie przez SS.

Likwidacja obozowych kapusiów
Na polecenie Pileckiego działacz ZOW, ślusarz z zawo-

du, dorobił klucz do skrzynki donosów, wiszącej przy bramie 
głównej. Niemcy codziennie o 22.00 wyjmowali z niej ko-
respondencję. Kontrolując tę skrzynkę, wcześniej usuwano 
groźne donosy, rozpoznawano ich autorów i dopisywano ano-
nimy na kapusiów. Likwidację obozowych kapusiów, zatrud-
nionych w trupiarni przy przenoszeniu zwłok do krematorium, 
przeprowadzono uderzeniem łomem w tył głowy. Zwłoki 
zlikwidowanych przenoszono natychmiast do krematorium, 
zacierając w ten sposób wszelkie ślady sabotażu. Kapusiów li-
kwidowano także w szpitalu przy pomocy trucizny lub niewła-
ściwego leczenia. Informacji o kapusiach dostarczał, związany 
z konspiracją ZOW, pisarz z biura obozowego gestapo.

Esesmanów likwidowano także przy pomocy wszy, za-
rażonych  tyfusem. Tak zginął naczelny lekarz SS Siegfried 
Schwella i żona esesmana Palitscha. Poza szpitalem kluczowe 
punkty działalności ZOW funkcjonowały w stolarni, garbarni, 
paczkarni. kartoflarni i w magazynie odzieżowym.

Tajne nabożeństwa i spowiedzi
W celu podtrzymania na duchu więźniów i tworzenia 

wspólnoty religijnej w obozie ZOW organizował tajne nabo-
żeństwa i spowiedź. Organizatorem nabożeństw byli: zakon-
nik Zdzisław Piotr Uliasz (nr 12988) i ks. Zygmunt Kuzak (nr 
39884). Komunikanty dostarczało z zewnątrz duchowieństwo, 
za pośrednictwem działaczy ZOW.

Nasłuch radiowy
Konspiracji Pileckiego udało się uruchomić nasłuch radio-

wy w szpitalu obozowym (rewirze), Aparat radiowy dostar-
czył działacz ZOW Jan Pilecki z zakładów radiowo-elektrycz-
nych, a przechowywał go dr Dering w gabinecie naczelnego 
lekarza SS na bloku chirurgicznym. Umieszczono go pod pod-
łogą pod umywalką w betonowej skrytce, przykrytej linoleum 
i dywanem. Antenę stanowiły druty elektryczne, łączące ten 

blok z blokiem nr 28. Lekarze i esesmani przebywali w tym 
bloku tylko w dzień, a więc Pilecki mógł słuchać radia w nocy 
i na drugi dzień puszczać najświeższe informacje o niepowo-
dzeniach armii niemieckiej. Kategorycznie stwierdza Adam 
Cyra, że ZOW w KL Auschwitz nie posiadał żadnej więźniar-
skiej radiostacji, co po wojnie potwierdził ppłk Rawicz.

Plan zbrojnego uwolnienia więźniów
Plan zbrojnego zrywu w obozie na wypadek ogólnego wy-

buchu powstania zbrojnego przeciwko okupantowi na terenie 
całej Polski, opracowany przez płk Rawicza z obozowej kon-
spiracji ZOW, był nadal aktualny.  Pracowali nad nim także 
płk Jan Karcz, płk Kumaniecki i major Gött-Getyński13. 

     
Na plebanii w Bochni

Witold Pilecki wpisany został do kartoteki obozowej jako 
Tomasz Serafiński, urodzony w Bochni. Na podstawie doku-
mentów, pozostawionych przez Serafińskiego w warszawskim 
mieszkaniu Heleny Pawłowskiej, Pilecki otrzymał nowe doku-
menty osobiste. W dokumentach nie było informacji o imieniu 
i nazwisku panieńskim jego matki, Kamili z Zechenterów Se-
rafińskiej. Kiedy go przesłuchiwano w KL Auschwitz, podał 
zmyślone jej imię i nazwisko panieńskie. Pod koniec 1941 r. 
Politische Abteilung  (obozowe gestapo)  rozpoczęło spraw-
dzanie, czy więźniowie przybyli do obozu z własnymi czy  
sfałszowanymi dokumentami. W tym celu żądali od probosz-
czów nadsyłania do Auschwitz metryk urodzenia więźniów.  
Dla Pileckiego było to poważne zagrożenie.

Należało niezwłocznie dotrzeć do bocheńskiego probosz-
cza ks. dra Władysława Kuca i prosić go, aby w przypadku 
otrzymania takiego wezwania z KL Auschwitz podał zmyślo-
ne przez Pileckiego dane osobowe matki Serafińskiego, a nie 
te, które wpisane były w parafialnej księdze chrztów (Liber 
babtisatorum) w Bochni. Zadanie było karkołomne; jak z obo-
zu dotrzeć do proboszcza i jak go przekonać, że nie jest to 
prowokacja. Jak wytłumaczyć, że Pilecki podszył się pod na-
zwisko Serafińskiego w uczciwym celu, wykonując niezwykłe 
zadanie  dobrowolnego pójścia do obozu zagłady, że  potrze-
buje teraz pomocy bocheńskiego proboszcza, polegającej na 
wystawieniu metryki chrztu Tomasza Serafińskiego z innym 
imieniem i nazwiskiem panieńskim matki Serafińskiego, niż 
to, które było zapisane w księdze, a proboszcz z tego powodu 
nie poniesie większych konsekwencji.

Pilecki zdawał sobie sprawę z tych trudności, ale musiał 
działać, aby uratować siebie, a jednocześnie  ZOW. Do wy-
konania zadania wykorzystał zwolnionego z obozu Antoniego 
Woźniaka, zaufanego działacza ZOW. 4 marca 1942 r. Anto-
ni Woźniak wyszedł z obozu z przekazaną przez Pileckiego 
informacją. Dotarł do Warszawy do szwagierki Pileckiego 
Eleonory Ostrowskiej. Ona od razu zwróciła się do Zygmunta 
Ważyńskiego, działacza TAP, a on tego samego dnia pojechał 
do Bochni. Nie znamy przebiegu  rozmowy z proboszczem  
ks. dr Władysławem Kucem. Kilka miesięcy później Zygmunt 
Ważyński znalazł się w KL Auschwitz i sam opowiedział Pi-
leckiemu zakończenie tej sprawy, co Pilecki powtórzył w swo-
im raporcie. Pisze więc Pilecki dość lakonicznie, że Ważyński 
rozmówił się z księdzem, tłumacząc mu, o co chodzi. Ksiądz 
zaznaczył ołówkiem w księdze urodzeń, co trzeba i obiecał 
sprawę pomyślnie załatwić14. Dalszego ciągu tej sprawy nie 
znamy, ale skoro Pilecki nie poniósł żadnych przykrych kon-



WB nr 4 (107)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE14 ZIMA 2015

sekwencji, to można przyjąć, że proboszcz Kuc wywiązał się 
ze złożonej obietnicy.

Pomoc w organizowaniu ucieczek
W 1942 r.  Niemcy znieśli odpowiedzialność zbiorową 

więźniów za ucieczki z obozu. Już 16 maja 1942 r. zbiegli 
z obozu Wincenty Gawron i Stefan Bielecki. Ten ostatni prze-
kazał gen. „Grotowi” Roweckiemu informację Pileckiego, jak 
traktowani są jeńcy radzieccy i o rozpoczętej w Brzezince ma-
sowej zagładzie Żydów. Przekazał także pisemny raport Pilec-
kiego na temat obozowej konspiracji ZOW. Udała się także 
czerwcowa, kolejna, pełna brawury, samochodowa ucieczka 
czterech więźniów (Bendera, Lemperta, Piechowskiego i Ja-
stera). Stanisław Jaster ps. „Hel” był kurierem Pileckiego, a po 
ucieczce walczył w licznych akcjach bojowych i m.in.z ba-
talionem „Zośka” dokonał odbicia więźniów przewożonych 
z Majdanka do KL Auschwitz. W lecie 1943 r. w wyniku tra-
gicznej pomyłki został zastrzelony przez kolegów. W przeka-
zanym przez Jastera meldunku do komendanta głównego AK 
Pilecki sugerował podjęcie walki w obozie przez ZOW i ocze-
kiwał na odpowiedni rozkaz.

Rozkaz jednak nie nadchodził. Akcję uwolnienia więźniów 
uznała Komenda Główna ZWZ-AK za niewykonalną. Kilku-
tysięczna załoga SS była silnie uzbrojona. W Katowicach, 
Krakowie, Bielsku stacjonowały wojska SS i Wehrmach-
tu.  Nie było także możliwe zrzucenie przez aliantów desan-
tu i broni. Organizacja ZOW pod koniec 1942 r. podzielona 
w obozie na bataliony, kompanie i plutony daremnie czekała 
na rozkaz Komendy Głównej AK.

W tej sytuacji Pilecki, rozgoryczony milczeniem,  myślał 
o ewentualnej ucieczce z obozu. Chciał osobiście dotrzeć do 
Warszawy i przedstawić swój plan odbicia obozu. 

Rozważał możliwość ucieczki z obozu kanałami, biegną-
cymi w trzech kierunkach. Z bloku nr 3 kilkakrotnie wchodził 
do cuchnących kanałów, w przygotowanych do tego kombine-
zonach. Miały one przekrój ok. 60 cm w pionie, a 90 cm w po-
ziomym przecięciu. Najdłuższy 80 - metrowy wychodził aż 
za torem kolejowym, ale był straszliwie zamulony. Drugi był 
krótszy, bardziej suchy, ale wyjście z niego było zaledwie dwa 
metry za wieżyczką „posta”. Trzeci był najkrótszy 40-metro-
wy, pełny wody, biegł pomiędzy blokami 1 i 12, koło komen-
dantury. Wychodził za druty na drogę, ale wyjście z niego było 
widoczne z głównej wartowni. Po spenetrowaniu wszystkich 
trzech kanałów doszedł do wniosku, że ucieczka tą drogą jest 
możliwa, chociaż jest nieprzyjemna i ryzykowna. Ucieczkę tą 
drogą uznał więc jako ostateczność, na wypadek zagrożenia. 

Koledzy z ZOW namawiali go do ucieczki z komanda 
mierników i proponowano mu ułatwienie dostania się do tego 

komanda. Komando to, pilnowane przez dwóch wartowników, 
miało możliwość wychodzenia w celach pomiarów geodezyj-
nych poza obóz. Można było zabić wartowników i próbować 
ucieczki, ale na to Pilecki się nie zgodził, obawiając się od-
wetu Niemców na więźniach. Planował także ucieczkę z ppor.  
rez. Stanisławem Wierzbickim, ale Wierzbicki został rozstrze-
lany. Obozowe gestapo węszyło, wiedziało o konspiracji. Cza-
sem przecinało jakąś nić, ale poszukiwania prowadziły doni-
kąd. W grudniu aresztowało 24 więźniów z różnych bloków, 
potem następnych. Wielu z nich zostało rozstrzelanych, ale 
gestapo nie wpadło na trop organizacji, ponieważ nikt z więź-
niów nie należał do ZOW.

W grudniu 1942 r. zbiegli z obozu czterej więźniowie. 
Uciekł z nimi członek ZOW Mieczysław Januszewski, wspo-
mniany wyżej Otto Küssel (nr obozowy 2), współpracujący 
z ZOW, a także Bolesław Kuczbara, który znał Pileckiego 
i jego rolę w ZOW. Obaj dotarli do Warszawy, ale Kuczbara 
20 marca 1943 r. w wyniku strzelaniny ulicznej został ciężko 
ranny i aresztowany  trafił na Pawiak. Wiadomość tę otrzymał 
Pilecki od dra Deringa, a on od znajomych przywiezionych 
w transporcie z Pawiaka. Kuczbara, któremu żona nie zdążyła 
podać trucizny, stanowił dla Pileckiego śmiertelne zagrożenie. 
Zarówno dr Dering jak i Pilecki znali nie zawsze rozważne 
zachowania Kuczbary w KL Auschwitz. Pilecki, zagrożony 
dekonspiracją, musiał jak najszybciej uciekać z obozu.

Nie miał jeszcze sprecyzowanej trasy ucieczki.  W rewirze 
u dra Deringa spotkał się z majorem Bohdanowskim, znają-
cym teren koło Oświęcimia i zapytał go o kierunek ewentual-
nej ucieczki. W raporcie Pilecki pisze:

Zygmunt spojrzał na mnie z niedowierzaniem i powiedział: Gdyby 
to kto inny mówił, myślałbym, że kpi ze mnie, ale że to ty, to wierzę, 
że wychodzisz. Ja bym szedł na Trzebinię, Chrzanów. Pokazałem mu 
wyjętą z zanadrza mapę terenu Oświęcimia w skali 1:100, otrzymaną 
od Bernarda Świerczyny. Ja miałem zamiar iść na Kęty. Pożegnaliśmy 
się serdecznie.

W drugiej połowie 1942 r. Pilecki przydzielony został do 
innego komanda i znalazł się na bloku nr 6. Tam poznał trzech 
nowych kolegów, których wciągnął do konspiracji ZOW. 
Może więc właśnie wtedy pojawił się nowy pomysł ucieczki 
do Bochni.  Pilecki w raporcie15 pisze: 

Koleżka mój i przyjaciel 164 [Edmund Zabawski]  zawiadomił 
mnie, ze jeden z naszych kolegów, którego   znałem z widzenia, 
Jasiek 170 [Jan Redzej] ma zamiar wyjść z obozu, więc jeśli mam  
przesłać raport, to można przez niego. Poznałem Jaśka i od razu 
mi się spodobał. Podobała mi się jego zawsze uśmiechnięta gęba, 

szerokie bary i bezpośrednia szczerość. Słowem 
– pierwszorzędny kompan. Opowiedziałem mu 
o możliwościach kanałowych jako o wyjściu 
ostatecznym i spytałem, jak by sam to zrobił. 
Odpowiedział, że jeżdżąc z rolwagą po chleb do 
miasteczka, do piekarni, nieraz widział rowery 
piekarzy stojące obok piekarni – jak się nie da 
inaczej, to siąść na rower i pojechać na waria-
ta. Odradzałem. Po jakimś czasie przyszedł do 
mnie z wiadomością, że gdyby udało się dostać 
do piekarni, to są tam ogromne, ciężkie i okute 
drzwi, które dałoby się otworzyć…Liber Baptisatorum Bochnia tom 26 (1902-1912).
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Pomysł ucieczki do Bochni
Pilecki uznał widocznie już wtedy, że nadarza się także dla 

niego okazja ucieczki do Bochni. Chciał uciekać z nimi także 
Edmund Zabawski. Wysłał do  żony Heleny Zabawskiej za-
szyfrowaną wiadomość16: 

Cieszę się, że już w niedługim czasie przyjdzie do was Elżunia 
z dwiema koleżankami, będzie wam wesoło.

Pod imieniem Elżunia występował Zabawski, a koleżanka-
mi mieli być  jego obozowi koledzy Pilecki i Redzej. Po kil-
kunastu dniach – wspomina Zabawski – otrzymał odpowiedź:

Elżunia nie może przyjść, bo jest chora i boją się o jej życie, ale 
koleżanki będą mile widziane17.

Dopiero ta odpowiedź uświadomiła mu, że on  uciekać 
nie może. W kartotece  
Politische Abteilung KL 
Auschwitz znajdowało 
się nazwisko Zabawski, 
jego bocheński adres 
i w takim razie jego ro-
dzina będzie narażona 
na represje. Z żalem   
zrezygnował z ucieczki, 
ale nie zaprzestał przy-
gotowywać do ucieczki 
swoich kolegów Witol-
da Pileckiego, znanego 
wśród obozowych ko-
legów jako Tomek Se-
rafiński i Jana Redzeja. 
W miejsce Zabawskie-
go dokooptowano jako 

trzeciego Edwarda Ciesielskiego.
Od Jana Redzeja wiedział Pilecki, że istnieje szansa 

ucieczki z obozowej piekarni, ale musi ją jeszcze dokład-
nie zbadać. Nie wiemy, czy Pilecki wiedział o istnieniu 
w Bochni placówki Tajnej Armii Polskiej, zorganizowanej 
przez nauczycielkę dr Urszulę Wińską, ale i tak propozy-
cja ucieczki do Bochni, wobec oferty rodziny Zabawskiego, 
była najbardziej realna. Odległość Bochni od Oświęcimia, 
około 110 km nie była wielka. Planując po drodze dwa lub 
trzy noclegi, można było do niej dotrzeć pieszo w ciągu 
trzech, a najdalej czterech dni. 

Zabawski wspomina, że narysował plan Bochni, ze 
wszystkimi ważnymi szczegółami, a zwłaszcza możliwo-

ścią dotarcia do domu jego teściów, Józefa i Teofili Oborów, 
przy ul. Sądeckiej 30, w którym mieszkała jego żona Helena 
z dwójką dzieci. Józef Obora, teść Edmunda, był ogrodni-
kiem salinarnym. Dzierżawił niewielki domek wraz z zabu-
dowaniami gospodarskimi i ogródkiem przy ul. Sądeckiej. 
Na planie narysował dojście do tego domu polami od strony 
Murowianki czyli od strony wschodniej, dojście  od Uzbor-
ni i od strony południowej. Dokładnie wytłumaczył topo-
grafię Bochni, wskazał na charakterystyczne cechy terenu 
i budowli. Przyszli uciekinierzy nauczyli się tego planu na 
pamięć. We wspomnieniach napisał:

Każdy z nich bez pytania mógł trafić do moich teściów.

                                                                       c.d.n.
Przypisy:
1  Michael Foot (1919-2012) historyk brytyjski. W czasie II 
wojny światowej był asem francuskiego wywiadu wojskowe-
go na terenie Francji i Belgii. Po wojnie uznawany jako  mię-
dzynarodowy autorytet w kwestiach organizacji podziemnych 
okupowanej Europy w latach II wojny światowej. Postać rot-
mistrza Pileckiego przedstawił w książce Six Faces of  Coura-
ge (Sześć twarzy odwagi). 
2  Adam Cyra, Rotmistrz Pilecki Ochotnik do Auschwitz. War-
szawa 2014 r.
3  Cyra, op.cit, s. 35.
4  W 1941 r. TAP podporządkowała się SZP-ZWZ, na której 
czele stał gen. Stefan „Grot” Rowecki.
5  Adam Cyra powołuje się na relację Ludmiły Serafińskiej 
APMA-B. Zespół Wspomnienia t. 130, k 46. Tomasz Serafiń-
ski w relacji znajdującej się w zb. SBiMZB pisze, że pozo-
stawił w mieszkaniu Heleny Pawłowskiej w Warszawie tylko 
książeczkę ubezpieczeniową.
6  Akta sprawy karnej Sr 103/48 s MON t.1 k. 74, zob. Cyra, s. 40.
7  Konflikt pomiędzy Pileckim a Włodarkiewiczem polegał 
na niechęci tego ostatniego do podporządkowania się TAP 
Związkowi Walki Zbrojnej, a na takie podporządkowanie, 
w imię wyższych wartości, nalegał Pilecki. Ponadto Pilecki 
sprzeciwiał się ogłoszeniu deklaracji ideowo-politycznej TAP,  
opracowanej przez mjr Włodarkiewicza, uznając, że może ona 
spowodować rozłam wśród członków TAP, którzy mieli różne 
poglądy polityczne. Adam Cyra wskazuje, że może te urazy 
majora sprawiły, ż postanowił się on pozbyć Pileckiego z War-
szawy. Zob. Cyra, op. cit., s. 40.
8  Küssel wydawał kartki przydziałowe do komand, w których 
praca była lżejsza, Biessgen dostarczał dodatkowe porcje zupy 
dla najbardziej słabych i wycieńczonych więźniów, Bock uła-
twiał opiekę nad nimi w szpitalu, a Lechenich, nadzorujący 

Edmund Zabawski - zdjęcie obozowe

Edmund Zabawski - zdj. przedwojenne

Jan Redzej - zdjęcie obozowe
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obozowe gospodarstwo rolne, tolerował kontakty więźniów 
z ruchem oporu. zob. Cyra, s. 53.
9  Tadeusz Lech, ur.4.03.1913 r. w Brzeźnicy, absolwent bo-
cheńskiego gimnazjum i liceum, student filozofii historii na 
UJ, był razem z Włodzimierzem Podgórcem współzałożycie-
lem Związku Walki o Wolność Polski. Po aresztowaniu Wło-
dzimierza Podgórca przejął kierownictwo całej organizacji. 
Wprowadził system trójek konspiracyjnych  i rozszerzył dzia-
łalność ZWOWP na cały powiat. Zajmował się gromadzeniem 
broni dla konspiracji i opracował plan podziemnego magazynu 
broni. Ostrzeżony przez sołtysa o możliwości aresztowania, 
postanowił nie uciekać, aby nie narazić matki na aresztowa-
nie. Aresztowany 11 września 1940 r. razem z  Władysławem 
Czajkowskim i Tadeuszem Lekkim trafił do więzienia Mon-
telupich, a 10 stycznia 1941 r. do KL Auschwitz. Zob. Jerzy 
Pączek. Tadeusz Lech (1913-1941). W 60 rocznicę śmierci 
[W: „Wiadomości Bocheńskie” nr 1/2001], Stanisław Kobie-
la. Podziemny magazyn broni [W: „Wiadomości Bocheńskie” 
nr 4-5/2004],  Stanisław Ziemiański. Bocheńska konspiracja 
młodzieżowa (1939-1941) [w: „Wiadomości Bocheńskie” nr 
3/2013]
10  zob. Cyra –  ss.58. 96, 302. Oświadczenie i wspomnienia 
b. więźnia Władysława Czajkowskiego [nr 9238], zob. Cyra, 
ss.58 i 96.
11  Pilecki w raporcie z `1945 r. pisze: Procent zwalnianych 
z obozu więźniów był minimalny. Byli to przeważnie koledzy 
z łapanek, którzy spraw żadnych nie mieli, a których rodziny 
wykupywały za pieniądze albo za pośrednictwem konsulatów 

państw obcych – Raport  W. Pileckiego z 1945 r.; zob. Cyra, s. 
299. W podobny sposób wypuszczony został z KL Auschwitz 
sędzia Adam Golemo z Bochni.
12  Cyra, s.66.
13  7 lipca 1942 r. Rawicz wywieziony został do KL Mauthau-
sen, a pozostali zginęli pod Ścianą Straceń w styczniu 1943 r.
14  Witold Pilecki w raporcie z 1945 r. pisze: Natomiast 158 
[Ważyński] opowiadał mi ze szczegółami, jak na wiadomość 
ode mnie przesłaną przez sierż. 14 [Antoni Ważyński] w sprawie 
grożącego nadesłania niewygodnych dla mnie danych z ksiąg 
metrykalnych z miejscowości Z. [Bochnia], szwagierka moja 
[Eleonora Ostrowska] pospieszyła do niego. Poczciwy przyja-
ciel 158 [Ważyński] tego dnia wsiadł do pociągu i pojechał do 
miejscowości Z. [Bochnia], gdzie w parafii rozmówił się z księ-
dzem, tłumacząc mu, o co chodzi. Ksiądz zanotował ołówecz-
kiem w księdze koło właściciela mojego obozowego nazwiska 
i obiecał sprawę pomyślnie załatwić. Co widocznie i zrobił, bo 
w sprawie mojej była w wydziale politycznym cisza. zob. Adam 
Cyra. Rotmistrz Pilecki, s.353. Należy dodać, że ani w kennkar-
tach, ani w abreit-ausweisach takich rubryk nie było, a zatem 
Oddział Polityczny (Politische Abteilung) KL Auschwitz chciał 
zebrać dodatkowe dane, aby wykryć, czy więźniowie  trafiali do 
obozu z cudzymi i podrobionymi dokumentami.   
15  Cyra, s. 91, 373.   
16   Raport W. Pileckiego, zob. Cyra – op. cit. s 115.
17  Jest to dosłowny tekst grypsu powtórzony przez  Edmunda 
Zabawskiego we wspomnieniach znajdujących się w zbiorach. 
SBiMZB. Por. Cyra – op. cit., 115, 129, 377.

 Anna Rudek-Śmiechowska (Warszawa)

Kilka słów na papierze cz.1
Historia bocheńskiej znajomości Mortkowiczów i Wójcików

Zaświadczenie napisane na maszynie schowane jest 
w białej teczce w jednym z bocheńskich mieszkań. W treści 
kilka lakonicznych zdań o: klęsce, przewiezieniu, gościnie, 
przymusowym pobycie, pochodzeniu, opiece. Pozostawio-
ne na końcu podpisy ujawiniaja tożsamość dwóch kobiet. 
Dlasze kroki prowadzą do odkrycia prostej historii, w której 
spazmatyczne drgawki niezrównoważonych dziejów, miesza-
ły ludzkie losy z powietrzem małego miasteczka. 

Irena. Anioł na stacji kolejowej
Ludzie wycieńczeni doświadczeniem 63 dniowej walki 

miejskiej, podczas Powstania Warszawskiego, kierowani 
byli przez Niemców do obozów przejściowych. Jeden z nich 
utworzono w halach, na terenie dawnych Zakładów Napraw-
czych Taboru Kolejowego w Pruszkowie. Tam odbywały się 
selekcje, do czasu których wygnańcy z Warszawy, przeby-
wali w ekstremalnie trudnych warunkach. Dalej trafiali do 
pociągów towarowych. Bydlęce wagony  zabierały ich na 
przymusowe roboty do Niemiec, do obozów koncentracyj-
nych lub w różne zakątki Generalnego Gubernatorstwa. 
Trzecia z dróg przeznaczona była głównie dla starców, ko-
biet i małych dzieci. 

Jeden z takich transportów trafił z Dulagu w Pruszkowie, 
na peron w mieście Bochnia. Był październik 1944 roku. Na 
niewielkiej stacyjce czekali mieszkańcy miasta, zaalarmowa-
ni wcześniej przez Radę Miejską Opiekuńczą, w którą zaan-
gażowani byli m. in.: lekarz Władysław Krupa i proboszcz 
Władysław Kuc. Jeszcze na dworcu, przyjezdni otrzymali cie-
płą zupę. Pomimo trwającej już piąty rok wojny i rosnącego 
zagrożenia, Bochniacy przybywali z pomocą rodakom i bez 
zastanowienia zabierali Warszawiaków do siebie. Wysiedleń-
cy znaleźli schronienie w bocheńskich domach i okolicznych 
dworach. Wśród uratowanych, jak ustaliła Grażyna Potępa 
z Muzeum w Bochni, była aktorka Danuta Szaflarska z rodzi-
ną i były prezydent Polski Stanisław Wojciechowski z żoną.

Tłum uchodźców wykruszał się powoli, przemieszczając 
małymi grupkami w różne zakątki miasta. Na dworzec ko-
lejowy Irena Wójcik przyszła prawdopodobnie dosyć późno. 
Na miejscu znalazła zaledwie kilka osób. Jej uwagę zwróciły 
– siedzące na walizkach, zupełnie na uboczu – dwie kobiety. 
Podeszła do nich i z wrodzoną delikatnością zapytała: „Czy 
Panie mają już nocleg?”. Młodsza przecząco pokiwała głową, 
a Irena bez chwili zastanowienia zaprosiła do siebie. Od tam-
tej chwili stała się „ciemnowłosym aniołem”, który obdaro-
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Rodzina Wójcików. Od lewej stoją: Irena, Tadeusz; siedzą: 
Wilhelmina, matka Elżbieta i Stanisław. Foto. zb. pryw.

wał dwie przypadkowe kobiety najwspanialszym prezentem 
– ułamkiem spokojnego życia.

Elżbieta. Sen w białej pościeli
Trzy kobiety przemierzyły fragment miasta. Ze stacji kolejo-

wej, do domu Wójcików droga prowadziła przez 
wzgórze obecnej ulicy Konstytucji, przecinała 
zasnute jesiennym listowiem Planty, a dalej po-
konywała niewielkie wzniesienie ulicy Białej. 
Tam, w połowie traktu stał (i stoi do dnia dzisiej-
szego) niski domek należący do rodziny Pletych. 

Tego dnia Elżbieta zd. Gajdecka, wdowa 
po wachmistrzu Józefie Wójciku, krzątała się 
po kuchni. Prawdopodobnie wiedziała, że cór-
ka przyprowadzi uchodźców z Warszawy. Je-
śli nawet nie miała tej świadomości, powitała 
przybyszy z ciepłym uśmiechem i przygotowa-
ła dla nich odpowiednią gościnę. Potwierdza-
ją to wspomnienia uratowanej Warszawianki, 
głównej bohaterki całego zajścia, która zapi-
sała m. in. takie zdanie: „Tutaj nieodżałowana 
Pani Elżbieta Wójcikowa zasłała mi gościnne 
łóżko białą pachnącą pościelą do spokojnego 
snu”. Nie było to wcale łatwe przedsięwzię-
cie. Rodzina wdowy liczyła sobie pięć osób i zajmowała duży 
pokój (z niewielkim pomieszczeniem za przepierzeniem) oraz 
kuchnię i sień. W czasie okupacji, z matką mieszkał najstarszy 
syn – Stanisław, dwie dorosłe już córki – Irena i Wilhelmina 
oraz niesforny, najmłodszy Tadzio. 

Warszawianki pozostały w Bochni zaledwie kilka dni, dalej 
ruszyły na półroczną „zsyłkę” do Leszczyny, aby później zako-
twiczyć w Krakowie. Przez cały czas znajdowały pomoc i wspar-
cie w osobach Wójcików. Po zakończeniu wojny niejednokrotnie 
spotykały się z nimi czy to w Bochni, czy Krakowie utrzymując, 
zawiązane przypadkowo, więzi. Były kartki pocztowe, listy, ksią-
żeczki z dedykacjami i wizyty. Kilkudniowa pauza – w pełnym 
okrutnych, wojennych tragedii życiorysie dwóch Warszawianek 
oraz niełatwej egzystencji bocheńskiej rodziny – stała się ważnym 
wydarzeniem celebrowanym przez wszystkich jej uczestników.
 
Janina. Wieczne pióro 

Warszawsko-bocheński epizod wyjęty został z życiorysów 
pisarki i literatki Hanny Mortkowicz-Olczakowej i jej matki 

Janiny Mortkowiczowej. To one usiadły bezradnie na waliz-
kach, na małej bocheńskiej stacyjce.

Obydwie panie należały do zacnej, warszawskiej rodziny 
wydawcy i właściciela księgarni Jakuba (Jakóba) Mortkowi-
cza. On to wykształcony w Monachium, Brukseli i Antwerpii, 

po powrocie do kraju stał się aktywnym dzia-
łaczem politycznym (członek PPS). Z powodu 
podejmowanych czynności konspiracyjnych 
skazany został na więzienie w Cytadeli War-
szawskiej oraz zsyłkę na Kaukaz. Do Pol-
ski powrócił w 1903 roku i nieomal od razu 
związał się z rynkiem księgarskim i wydaw-
niczym. Był współwłaścicielem wydawnictwa 
Centnerszwer i Ska, a potem spółki akcyjnej 
– Mortkowicz Towarzystwo Wydawnicze 
w Warszawie. Był również udziałowcem i or-
ganizatorem, znanej do dzisiaj, ogólnopolskiej 
sieci kolportażu prasy „Ruch”. „Moja prabab-
ka wyszła za mąż za Jakuba Mortkowicza. Ra-
zem stworzyli znane w przedwojennej Polsce 
wydawnictwo, w którym ukazywały się dzieła 
największych polskich pisarzy” – wspominała 
prawnuczka Jakuba i Janiny Mortkowiczów, 
Katarzyna Zimmerer. Firma wydała ponad 

siedemset pozycji książkowych. Były wśród nich: zbiór dzieł 
Friedricha Nietzschego, Leopolda Staffa, Hansa Christiana 
Andersena, czy Stefana Żeromskiego oraz twórczość Marii 
Dąbrowskiej, Janusza Korczaka, Cypriana Kamila Norwida, 
Andrzeja Struga, Jana Lechonia, Bolesława Leśmiana, Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i wielu, wielu innych. Niestety 
niepowodzenia finansowe jak również depresyjna natura, do-
prowadziły Jakuba Mortkowicza do samobójczej śmierci. 

Po tragicznym odejściu męża, wdowa podjęła wyzwanie 
i całkowicie przejęła prowadzenie interesu. Działania te prze-
rwała II wojna światowa. W czasie okupacji Janina Mortko-
wiczowa przekazała spółkę Annie Żeromskiej (żonie, nieży-
jącego już wówczas, pisarza). Nastąpiła zmiana nazwy spółki 
na – A. Żeromska, Księgarnia i Antykwariat, Spółka Akcyj-
na. „Działalność wydawnictwa zakończyła się definitywnie 
w 1950 roku w Krakowie, będącym <drugą stolicą> tej oficy-
ny” – wspominali kuratorzy wystawy zorganizowanej w 2003 
roku, w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. 

Kraków był „drugą stolicą” wydawnictwa Mortkowiczów 
oraz drugą stolicą, w której zamieszkały i kontynuowały 
swoje pisarskie działania kobiety tej rodziny. Janina Mortko-
wiczowa, z domu Horwitz – Warszawianka z urodzenia, tłu-
maczka i pisarka z pasji i zawodu, uprawiała głównie literatu-
rę dla dzieci. Według danych „Słownika pracowników książki 
polskiej” przetłumaczyła na polski m. in.: „Cudowna podróż 
Selmy Lagerlöf” oraz „Doktora Dolittle”. Największym jed-
nak dokonaniem w karierze tłumaczki, było przystosowanie 
dla polskiego czytelnika, w 1919 roku, popularnej książki 
„Chłopcy z ulicy Pawła”, znanej w kraju pod tytułem – wy-
myślonym właśnie przez Janinę Mortkowiczową – „Chłopcy 
z Placu Broni”. W czasie wojny posługiwała się nazwiskiem 
Olczakowa z domu Wegner.

Hanna. Zielony notatnik
Jej córka Hanna Mortkowicz-Olczakowa urodzona 15 paź-

dziernika 1905 w Warszawie, od małego związała swe życie 

Irena Wójcikówna- Foto. zb. pryw 
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z książką. Ukończyła studia polonistyczne oraz historię sztuki 
na Uniwersytecie Warszawskim, a także malarstwo na tamtej-
szej Akademii Sztuk Pięknych. Posiadała tytuł naukowy dok-
tora, który uzyskała w 1926 roku. Zajmowała się pisarstwem. 
Tworzyła wiersze, powieści i opowiadania głównie dla dzieci, 
jak również kilka scenariuszy filmowych. Okupacja przerwała 
jej działalność twórczą i wydawniczą. Wraz z matką okupację 
przeżyła w Warszawie, skąd wygnana została po Powstaniu 
Warszawskim, przez Bochnię i Leszczynę do Krakowa. Po za-
kończeniu wojny, w królewskim grodzie Kraka reaktywowała 
zarówno rodzinną firmę, jak i swoje pisarskie umiejętności. 
Niemniej, zanim to nastało, jej życie naznaczyło przekleństwo 
okupacji.

„Kiedy niemiecki okupant ogłosił, że Żydzi mają przepro-
wadzić się do getta moja rodzina zdecydowała się zostać po 
aryjskiej stronie – pisała, poszukując swoich korzeni Katarzy-
na Zimmerer, wnuczka Hanny – Moja mała mama [Joanna] 
ukrywała się najpierw razem z babcią i prababcią, a kiedy 
stało się to zbyt niebezpieczne oddano ją do klasztoru. Nie 
widziała swojej matki [Hanny] dwa lata. Kiedy się wreszcie 
zobaczyły w czerwcu 1945 roku nie poznała jej. Po wojnie za-
mieszkała razem z nią [Hanną] i swoją babcią [Janiną] w Kra-
kowie. Poszła do szkoły. Jak inne dzieci rozpoczęła normalne 
życie”. Tym dzieckiem była to Joanna Olczak-Ronikier, córka 
Hanny, również pisarka i scenarzystka. Jej działalność literac-
ka była wielokrotnie nagradzana (za wspomnienia „W ogro-
dzie pamięci” z 2001 roku otrzymała Nagrodę Literacką Nike 
oraz wyróżnienie Krakowska Książka Miesiąca, zaś za pozy-
cję „Korczak. Próba biografii” uhonorowano autorkę Nagrodą 
Klio oraz nominacją do Nagrody Literackiej Nike, ponadto 
w 2013 roku otrzymała laur im. Jerzego Turowicza). Joanna 
Olczak-Ronikier była współzałożycielką i animatorką słynnej 
Piwnicy pod Baranami. „Mama [Joanna] uciekała od wspo-
mnień – pisała Katarzyna Zimmerer – Broniła się przed nimi 
śmiechem zakładając z równie przez wojnę pokiereszowany-
mi jak ona przyjaciółmi kabaret „Piwnica pod Baranami”. Ten 
śmiech miał unieważnić dramatyczną przeszłość i nadać sens 
życiu”. 

Joanna Olczak nie brała udziału w bocheńskim epizodzie 
wojennej tułaczki matki i babki. „O mojej córce w ogóle nie 
wiedziałam, czy żyje i co się z nią dzieje. Front wojenny od-
dzielił mnie na dziesięć długich i trudnych do przeżycia mie-
sięcy od dziecka, które na sierpień czterdziestego czwartego 

roku, wyjechało akurat na prawą stronę Wisły, pod Wołomin” 
– pisała Hanna Mortkowicz-Olczakowa. Ona wraz z matką, 
która jak wspomina pisarka „bardzo źle grała rolę mojej teścio-
wej”, wygnane ze zniszczonej Powstaniem Warszawy, zakoń-
czyły wędrówkę w Krakowie. Z miastem tym związały losy 
rodziny do dnia dzisiejszego. Stacjami pośrednimi na drodze 
do celu, były dwie galicyjskie miejscowości, tak różnie wspo-
minane przez bohaterki – Bochnia i Leszczyna. 

Bochnia. Portret miasta 
Hanna Mortkowicz-Olczakowa obraz pierwszych chwil 

w mieście pozostawiła w wyrazach opublikowanych w arty-
kule „Moje dwudziestolecie. Bilans zysków i strat”, który to 
tekst pojawiał się na łamach niezidentyfikowanej gazety prze-
chowywanej w zbiorach rodziny Wójcików. „Tu zobaczyłam 
domy – pisała autorka – których ściany i dachy nie spalone 
i nie rozbite przez pociski były po dawnemu ochroną dla ży-
cia. Gładki chodnik, z równo ułożonych płyt dokądś prowa-
dził. Orzechy włoskie w koszach przekupek można było na-
być za pieniądze, a ciepłą zupą uraczono nas za darmo, zaraz 
na dworcu. Za szybami małych sklepików leżała wystawiona 
na sprzedaż: kiełbasa, ser i chleb, sterczały butelki z piwem 
i kwasem, widać było obuwie i barwne kretony. Tutaj w Boch-
ni po raz pierwszy po przeszło dwóch miesiącach powstania 
poczułam w ustach rajski smak gotowanego ziemniaka, a na 
ciele błogosławiony dotyk ciepłej czystej wody”. Ten gładki 
chodnik, wystawy sklepowe, ziemniak i woda były elemen-
tami zwykłego życia, które przez doświadczenia Powstania 
Warszawskiego stały się zupełnie nierealne, niczym boskie 
odłamki nieba. Hanna Mortkowicz nazywała Bochnię „odzy-
skanym rajem istnienia”, „portem dla rozbitka”, „miejscem 
ułaskawienia dla skazańca”. 

W tekście „Czułe wspomnienia”, który ukazał się w gaze-
cie „Odrodzenie” porównała małą, prowincjonalną, galicyjską 
mieścinę do wielkiej, amerykańskiej metropolii – do Nowego 
Jorku. Pisała: „Dziesięć lat temu stałam na Fifth Avenue w New 
Yorku i patrzyłam z dołu, z poziomu rojnej, gwarnej i strojnej 
ulicy na zamglone w górze wierzchołki skyscraperów. – Dawny 
przyjaciel z Polski, który przez kilka lat pobytu na emigracji 
zdążył już nabyć trochę amerykańskiego patriotyzmu, pokazy-
wał mi z dumą cuda New Yorku. – Widzisz, to Empier Buil-
ding… To Rockefeller Center – wymieniał nazwy gmachów 
i sumę pięter, patrząc jakie to na mnie robi wrażenie, A kiedy 

Wilhelmina i Irena Wójcikówny. Bochnia 1944 rok. Foto. zb. pryw.Okładka książki autorstwa Hanny Mortkowicz-Olczakowej „Kto 
ładniejszy?”, wyd. Nasza Ksiegarnia. Foto. zb. pryw.
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Irena Wójcikówna - Foto. zb. pryw. -

mój podziw i zachwyt wydały mu się nie dostateczne, wskazy-
wał palcem na lustrzane szyby wystaw, za którymi lśniły i mie-
niły się całą gamą, barw zabytkowe przedmioty 
i stroje. – Patrz, to Bonwit-Teller, najelegantszy 
magazyn – mówił. Wtedy odpowiedziałam: – 
Co to wszystko znaczy wobec Bochni? Wca-
le mi to nie imponuje wobec Bochni. To było 
największe wrażenie, jakie wywarło na mnie 
kiedykolwiek, jakiekolwiek miasto”. 

Swoje sądy i odczucia pisarka tłumaczyła 
bardzo prosto. Twierdziła mianowicie, że to 
Bochnia stała się dla niej „miernikiem jakichś 
najistotniejszych, najbardziej ludzkich warto-
ści”. Jej mieszkańcy wbrew strachowi i trud-
nym warunkom przygarnęli ją i matkę, od-
dając kawałek chleba, talerz, swoje łóżko i tą 
pachnącą, białą pościel. Wśród lawiny okru-
cieństw znalazła zwykły kamień życzliwości.

W życiorysie Hanny Mortkowicz-Olcza-
kowej Bochnia – jak sama pisze – trzykrotnie 
odegrała ważną rolę. „Była mostem”, przez 
który pisarka przedostawała się na „wyższy poziom życia”. 
Po raz pierwszy po doświadczeniach śmierci Powstania, 
przyjęła ją z powrotem do „normalnego” bytu. Po raz drugi 
powitała w powojennym powrocie z Leszczyny. Z wiejskich, 
trudnych, jałowych i znienawidzonych warunków wprowa-
dziła autorkę ukazując jej utęsknione brukowane chodniki, 
wystawy sklepowe z najświeższymi numerami gazet i książ-
kami Jastruna, Ważyka. Stała się symbolem dawno straconej, 
a tak upragnionej cywilizacji. Trzeci raz była zaś trampoliną, 

która umożliwiła rozpoczęcie podróży w dobrą, choć nie-
znaną przyszłość. „W Bochni jeden z moich okupacyjnych 

opiekunów – dowiedziawszy się dopiero teraz 
kim jestem – wręczył mi bez słowa brulion 
w zielonej kartonowej okładce i drewnianą 
obsadkę ze stalówką jako symbol i narzędzie 
dalszej pracy” – pisała. W innym tekście do-
pełniła jeszcze te słowa wspominając – „bez-
cenny dar: pióro i zeszyt, symbol i zadatek 
mojej przyszłej pracy. – I jeszcze ram przy-
jechałam tu po paru miesiącach. Był czerwiec 
1945 roku. Jechałam długo z Krakowa na 
odkrytych lorach kolejowych po jakieś notat-
ki, jakiś plecak, jakąś mąkę, jakąś poduszkę 
pod głowę, które znowu ofiarowali mi dobrzy 
ludzie tutejsi. I chodząc po pochyłych ulicz-
kach tej miłej mieściny płakałam gorzko, bo 
zdawało mi się, że nie mam już sił na nowy 
ambitny skok w przyszłość. A jednak skoczy-
łam”. W pamięci siostrzenic Stanisława Wój-
cika zachowało się wspomnienie, że zielony 

brulion został ofiarowany pisarce właśnie przez wujka. 
                                                                           CDN
Anna Rudek-Śmiechowska – doktor historii sztuki, pu-

blicystka. Ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lu-
blinie oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
gdzie obroniła pracę doktorską na temat polsko-amerykań-
skiego artysty ilustratora W. T. Bendy. Stypendystka Fun-
dacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. Bochnianka z uro-
dzenia, żyje i pracuje w Warszawie.

Stanisław Kobiela

Wspomnienie o Jerzym Katlewiczu
16 listopada 2015 r. w nocy zmarł w Krakowie Jerzy 

Katlewicz, światowej sławy polski dyrygent, pedagog i pro-
fesor Akademii Muzycznej w Kra-
kowie, honorowy obywatel Bochni 
i wieloletni zasłużony członek Od-
działu Krakowskiego Stowarzy-
szenia Bochniaków i Miłośników 
Ziemi Bocheńskiej. Wiadomość ta 
napełniła nas wielkim smutkiem. 
Pogrzeb odbył się 20 listopada na 
Cmentarzu Rakowickim w Kra-
kowie, po mszy świętej w kra-
kowskiej Bazylice Mariackiej. 27 
listopada 2015 r. w kościele św. 
Katarzyny w Krakowie Orkiestra 
Symfoniczna Akademii Muzycz-

nej w Krakowie, Chór Feichtinum, Zespół Wokalny Akademii 
Muzycznej im. F. Lipińskiego we Wrocławiu oraz soliści wy-
konali pod dyrekcja Rafała Jacka Delekty Requiem Giuseppe 
Verdiego, poświęcone pamięci Jerzego Katlewicza. 

                                     *   *   *
Jerzy Katlewicz urodził się w Bochni  2 kwietnia 1927 

r. Był najmłodszym, trzecim dzieckiem Stanisława i Józefy 

Katlewiczów. Ojciec jego był od 1919 r. organistą w kościele 
parafialnym pw. św. Mikołaja w Bochni i kierownikiem chóru 
kościelnego, który od 1934 r. przyjął nazwę Bocheński Chór 
Koronacyjny. Wcześniej Stanisław Katlewicz pracował jako 
organista w katedrze lwowskiej. Rodzina Katlewiczów miesz-
kała w tzw. organistówce przy ul. Białej, domu położonym tuż 
obok kościoła parafialnego.  Mimo starannej opieki rodziców, 
dzieci rosły wątłe – mówi pan Jan Burek. 

Dla poprawy stanu ich zdrowia państwo Katlewiczowie, za na-
mową dr Władysława Krupy, wyjeżdżali na każde wakacje z dziećmi 
Marylą, Ireną i Jerzym, do leżącej niedaleko Bochni, Żegociny, miej-
scowości, znanej już wówczas z leczniczych właściwości. Mieszkali 
w Nagórzu na stoku Kamionnej, w domu pp. Apolonii i Antoniego 
Kępów, później bliżej centrum Żegociny u pp. Noszkiewiczów. Ta 
kuracja szybko okazała się bardzo skuteczna, a Jerzy zaprzyjaźnił się 
z Władysławem Kępą. W 1943 r. kiedy organista Kępa nie mógł grać 
na niedzielnej mszy świętej zastąpił go 16-letni Jerzy Katlewicz. Wieść 
o tym „wyczynie” rozniosła się szybko po Żegocinie i ludzie mówili 
z podziwem: Taki mały chłodok, a gro na organach jak stary Kępa. 

Jerzy Katlewicz, od dziecka, zafascynowany potęgą bo-
cheńskich organów i grą jego ojca, często bywał na kościel-
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nym chórze i towarzyszył ojcu w kościele. Uczył się gry na 
fortepianie w szkole muzycznej pani Teresy Gnoińskiej, w jej 
domu przy ul. Nad Babicą. Odkryła w nim talent muzyczny 
i nazywała go swoim najlepszym uczniem. W czasie okupa-
cji Jerzy Katlewicz chodził na tajne komplety, organizowane 
w ramach tajnego nauczania. Nadal uczył się gry na fortepia-
nie. Z tego okresu pamięta go pani Wanda Kot-Wątorska, któ-
ra także była uczennicą pani Gnoińskiej. Zapamiętała, że:

Coroczne popisy muzyczne odbywały się w kinie „Raj”.  Przy-
chodzili na nie rodzice ze swoimi pociechami, ale ponieważ w kinie 
tym wyświetlano także filmy dla niemieckich żołnierzy, więc przed 
każdym popisem i po jego zakończeniu Niemcy dokładnie sprawdzali 
salę, obawiając się jakiegoś sabotażu. Programy tych popisów były 
atrakcyjnie ułożone. Rozpoczynały dzieci najmłodsze, potem średnio-
zaawansowane, a na szczycie tej piramidy był zawsze Jurek Katlewicz, 
jako najlepszy i najzdolniejszy uczeń. 

Jerzy Katlewicz, w czasie tych kilku lat nauki grał na for-
tepianie tak dobrze, że z powodzeniem mógł zastępować cza-
sem ojca w grze na kościelnych organach, a nawet – w słotne 
dni – na trasie pogrzebów – z kościoła parafialnego na cmen-
tarz. Według przyjętego zwyczaju organista na trasie pogrze-
bu i przy liturgii nad trumną musiał śpiewać po łacinie pieśni 
pogrzebowe. Jerzy był bardzo dobrym synem. Wiedział, że 
ojciec nie jest już człowiekiem młody, dobiegał 60-tki, a przy 
tym lekko utykał. Po wojnie często chorował.

W czasie niedzielnych nabożeństw, kiedy grał Jerzy Katle-
wicz towarzyszyli mu koledzy. Przychodził tam także, m.in. 
jego kolega Jerzy Ludwikowski z Wiśnicza, który przekazał 
mi ciekawe wspomnienie:

Pewnego razu po mszy świętej, kiedy wierni wychodzili już z ko-
ścioła, Jurek  zagrał coś zupełnie innego niż normalnie, może nawet 
w stylu marsza-moderne, ale także było to bardzo piękne. Ktoś z wy-
chodzących obraził się, bo poczuł się jak aktor, kroczący w takt tej 
muzyki, ale innym ta nieznana muzyka bardzo się spodobała. 

 
W październiku 1944 r. po upadku powstania, przyjechał do 

Bochni z transportem wysiedlonych mieszkańców Warszawy Je-
rzy Żurawlew, znakomity pianista inicjator Międzynarodowego 
Konkursu Chopinowskiego, który od 1927 r. (kiedy to I nagrodę 

otrzymał Lew Oborin) odbywa się co 5 lat do dnia dzisiejsze-
go. Żurawlew, aby zarobić na życie zaczął udzielać w Bochni 
lekcji gry na fortepianie. Założył szkołę muzyczną przy ul. Ka-
zimierza Wielkiego 38, która po wojnie otrzymała status szko-
ły samorządowej. W bocheńskich kręgach szybko rozeszła się 
wieść, że sam Żurawlew udziela lekcji muzyki. Katlewicz po-
prosił Żurawlewa o kilka lekcji. Po występie dowiedział się od 
mistrza, że ma idealny słuch, ale w wieku 18 lat jest już  ... za 
stary na karierę pianistyczną. Być może właśnie Żurawlew zasu-
gerował mu studia z zakresu kompozycji i dyrygentury.

Najpierw jednak Jerzy Katlewicz musiał ukończyć szkołę 
średnią. W czasie okupacji rozpoczął naukę na tajnych kom-
pletach w Bochni, w lutym 1945 r. zgłosił się do szkoły, która 
jako Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych w Bochni otwarła 
swoje podwoje w marcu tego samego roku. Następnie w jesie-
ni 1945 r. przeniósł się do Gimnazjum św. Jacka w Krakowie, 
ale kiedy ciężko zachorował jego ojciec, Jerzy powrócił do 
Bochni i kontynuował tu naukę, aż do matury. Egzamin doj-
rzałości złożył w lutym 1946 r. przed komisją egzaminacyj-
ną pod kierunkiem dyrektora prof. Piotra Galasa. W składzie 
komisji byli ponadto: Fryderyka Jarzębińska, nauczycielka 
języka polskiego, ks. Stanisław Bochenek nauczyciel religii, 
dr Lucyna Marcoin, nauczycielka języka niemieckiego i Sta-
nisław Biernacki, nauczyciel historii. Jerzy Katlewicz składał 
egzamin ustny, odpowiadając na pytania z języka polskiego 
(osoby dramatu i symbole w „Weselu” Wyspiańskiego) z hi-
storii (zjednoczenie Włoch, Bolesław Chrobry jako twórca 

Nowa Wieś w Żegocinie-1941 r. Od lewej Jerzy Katlewicz z matką 
- Józefą i siostrami- Ireną i Marylą. Mała dziewczynka to Zofia 
Noszkiewicz-Gajewska

Pierwsza strona protokołu egzaminu dojrzałości w LO w Bochni 
z 27 lutego 1946 r. Zb. Nar. Arch w Krakowie O/Bochnia
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państwa polskiego) i z języka niemieckiego na temat Ryszarda 
Wagnera i jego „Lohengrina” (Richard Wagner und Werke. 
Die Sage von Lohengrin). Z zestawienia ocen a także z egza-
minu końcowego wynikało, że był uczniem bardzo dobrym.

Studia w PWSM w Krakowie rozpoczął w klasie fortepia-
nu Jana Hoffmana, ale już od 1947 r. kontynuował je w klasie 
kompozycji i dyrygentury pod kierunkiem Artura Malawskie-
go. Ukończył studia z wyróżnieniem w 1952 r. W czasie stu-
diów mieszkał w Krakowie, ale często przyjeżdżał do Bochni. 
Grał wówczas gościnnie na akordeonie w orkiestrze Mieczy-
sława Petra w Bochni. W ramach studenckiego tzw. Bratniaka 
działał w Akademickim Kole Bochniaków i tam zaprzyjaźnił 
się z Władysławem Stawiarskim. Wspólnie wyreżyserowali 
„Betlejem Polskie” wg Lucjana Rydla i wystawili je w Bochni.

Po Polskim Październiku 1956 r. kiedy uchylono nieco dla 
młodych talentów granice „żelaznej kurtyny”  jako wybitny 
młody muzyk i dyrygent wyjechał na studia uzupełniające do 
Austrii, a następnie do Włoch.

Jeszcze w czasie studiów na PWSM w Krakowie peł-
nił funkcję kierownika muzycznego w Teatrze Lalki i Akto-
ra „Groteska” (1948-1953), a po ukończeniu studiów został 
dyrektorem Filharmonii Krakowskiej, a następnie dyrygen-
tem Opery Krakowskiej (1954-1958). Potem przeniósł się 
do Poznania, ponieważ dostał etat dyrektora naczelnego i ar-
tystycznego Filharmonii Poznańskiej. W latach 1961-68 był 
kierownikiem artystycznym i I dyrygentem Opery i Filhar-
monii Bałtyckiej w Gdańsku. Powrócił do Krakowa w 1968 
r. na stanowisko  kierownika artystycznego i pierwszego dy-
rygenta. I tam w 1971 r. awansował na dyrektora naczelnego 
Filharmonii Krakowskiej. W 1979 objął funkcję kierownika 
artystycznego Noordhollands Philharmonisch Orkest w Haar-
lemie w Holandii, a następnie przez dwa lata (1984 – 1985) 
był dyrektorem i kierownikiem artystycznym Orkiestry Sym-
fonicznej i Chóru Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie.

Kiedy tylko mógł przyjeżdżał do Bochni. Odwiedzał ro-
dziców, siostrę Irenę Pyciak i jej rodzinę mieszkającą przy 
ul. Solna Góra i znajomych. Zmieniła się organistówka przy 
ul. Białej. Mały domek z ogródkiem zamienił się w kamieni-
cę, ale nie zmienił się serdeczny klimat mieszkania państwa 
Katlewiczów. Profesor opowiadał mi:

To była nadal ta sama „chata rozśpiewana”. Często trafiałem na 
próbę Chóru Koronacyjnego, w mniejszym czy większym składzie. 

Znałem ich wszystkich. Zawsze był miły nastrój i pamiętam te roz-
mowy przy herbatce. Opowiadałem też o moich podróżach i  przygo-
dach artystycznych.

Międzynarodową karierę dyrygencką rozpoczął w 1955 
roku po zdobyciu I nagrody na Konkursie Młodych Dyrygen-
tów w Besançon we Francji. Przeszedł wszystkie etapy kon-
kursu i jako jedyny rozpoznał bezbłędnie wszystkie pułapki 
zastawione w partyturach. Od tego czasu występował w wielu 
państwach Europy, a także w Japonii, Chinach, Mongolii, na 
Kubie, w Meksyku, Australii, Nowej Zelandii i Libanie. Dyry-
gował telewizyjnymi orkiestrami włoskimi ( RAI Roma, RAI 
Milano, RAI Torino) i znakomitymi orkiestrami symfoniczny-
mi świata (Orkiestrą Narodową Meksyku, Conservatoire Pa-
ris, RTB Bruxelle, Maggio Musicale Fiorentino, Gulbenkian 
Lizbona, Orkiestrą Radia i Telewizji w Moskwie, National 
Orchestra TV Paris, FOK Praha, Orkiestrą Radia Hilversum, 
Teatro dell Opera Roma, Accademia di Santa Cecilia Roma, 
orkiestrami filharmonicznymi w Atenach, Barcelonie, Braty-
sławie, Budapeszcie, Bukareszcie, Lubljanie, Rotterdamie).

Towarzyszył wielu wybitnym solistom, którzy rozpoczy-
nali swoją karierę pianistyczną na Międzynarodowym Festi-
walu Pianistycznym im. Chopina w Warszawie; Lwu Obori-
nowi (1927), Jakubowi Zakowi (1937) Witoldowi Małcużyń-
skiemu (1937 r.), Fou Ts’ongowi (1955), Maurizio Polliniemu 
(1960), Marcie Argerich (1965), Krystianowi Zimermanowi 
(1975), łotewskiemu skrzypkowi Gidonowi Kremerowi, Ar-
turowi Rubinsteinowi, Ewie Bandrowskiej-Turskiej, Świato-
sławowi Richterowi, Kai Danczowskiej.

Uczestniczył w licznych festiwalach m.in. w Warszawskiej 
Jesieni, Wratislavii Cantans, Edinburgh Festival, Holland Fe-
stival, Gulbenkian Festival, Festiwalu Flandryjskim, a także  
w Bonn, Florencji, Peruggi, Rimini, Wiedniu i Bergen. 

Zasłynął jako doskonały  interpretator utworów Krzyszto-
fa Pendereckiego (m.in. prawykonanie "Kosmogonii", "Jutrz-
ni" i "Magnificat"). Niezwykle cenił twórczość Henryka Mi-
kołaja Góreckiego. Pod jego batutą, po raz pierwszy w 1976 
r. na Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” 
wykonane zostało potężne dzieło Góreckiego „III Symfonia” 
nazywana także Symfonią pieśni żałosnych. Utwór ten w 1992 
r. wszedł na światowe listy przebojów nie tylko muzyki po-
ważnej, ale wykonała ją – z ogromnym powodzeniem - ame-
rykańska sopranistka Dawn Upshaw, która nagrała ją dla No-
nesuch Records wraz z London Sinfonietta, a później polskie 
śpiewaczki Stefania Woytowicz i Zofia Kilianowicz. 

Jerzy Katlewicz wykonał także po raz pierwszy w 1979 r. 
utwór Wojciecha Kilara Siwa mgła na baryton i orkiestrę, na-
wiązujący do tragicznej śmierci pod lawiną w Tatrach w 1909 
r. Mieczysława Karłowicza. Adam Walaciński niejednokrot-
nie podkreślał, że 

Styl Katlewicza polegał, najogólniej mówiąc, na świetnym utrzy-
maniu pomiędzy osobistymi emocjami a ekspresją czysto muzyczną, 
wpisaną w partyturę. Cechowała go silna emocjonalność, ale nigdy 
nie ulegał pokusom dyrygenckiego gwiazdorstwa, natrętnego sta-
wiania siebie przed muzyką. 

Był pierwszym kreatorem dzieł wielu innych kompozy-
torów polskich, m.in. Zbigniewa Bujarskiego, Stefana Ki-
sielewskiego, Krystyny Moszumańskiej-Nazar, Kazimierza 
Serockiego, Marka Stachowskiego, Tadeusza Szeligowskie-

Po koncercie w Katedrze św. Jana w Warszawie (1971). Od lewej Bernard 
Ładysz, kard. Stefan Wyszyński, Krzysztof Penderecki i Jerzy Katlewicz
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go, Adama Walacińskiego. Najlepiej czuł się jako wykonawca 
wielkich dzieł oratoryjnych.

Razem z orkiestrą Filharmonii Krakowskiej zilustrował mu-
zycznie telewizyjną wersję słynnego spektaklu Starego Teatru 
w Krakowie Noc Listopadowa w reż. Andrzeja Wajdy.

Dokonał wielu nagrań radiowych i płytowych. Wykonana 
pod batutą Katlewicza uwertura do „Wesela Figara” Mozarta 
wykorzystana została w filmie: Sztuka kochania 1989 r., a słyn-
ny „Koncert skrzypcowy E-moll op. 64” Feliksa Mendelssoh-
na-Bartholdy’ego w filmowej adaptacji powieści Żeromskiego 
Dzieje grzechu (1975).

W Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie pro-
wadził od 1972 r. klasę dyrygentury. W 1983 roku otrzymał tytuł 
profesora nadzwyczajnego, a w 1990 roku profesora zwyczaj-
nego. Od 1979 r. przez 20 lat był jurorem Międzynarodowego 
Konkursu Dyrygenckiego im. Grzegorza Fitelberga w Katowi-

cach. Od lat studenckich  był członkiem Stowarzyszenia Polskich 
Artystów Muzyków SPAM i Stowarzyszenia Autorów ZAIKS.

Z Filharmonią Krakowską współpracował także będąc już 
na emeryturze. W 2007 roku, dyrygował po raz ostatni Orkiestrą 
Filharmonii Krakowskiej. Była to V Symfonia Ludwiga van Be-
ethovena, zwana Symfonią przeznaczenia. W programie koncertu 
Jerzy Katlewicz napisał swoje muzyczne credo:

Zawsze starałem się, aby wartości ducha, jakimi są: prawda, miłość 
i piękno towarzyszyły mojej pracy artystycznej, jak również w życiu co-
dziennym. Wartości te bezsprzecznie ucieleśnia umiłowana przeze mnie 
MUZYKA. W ciągu minionych lat służyłem jej wytrwale!

Jerzy Katlewicz został uhonorowany licznymi nagroda-
mi państwowymi i samorządowymi, m.in., Nagrodą Związ-
ku Kompozytorów Polskich "za wybitne zasługi w propa-
gowaniu polskiej muzyki współczesnej" (1986), Krzyżem 
Komandorskim z Gwiazdą "Polonia Restituta" (1993), Me-
dalem "Pro Ecclesia et Pontifice" nadanym przez Stolicę 
Apostolską "za popularyzację arcydzieł muzyki sakralnej" 
(1993), Nagrodą I stopnia Ministra Kultury i Sztuki "za 
wybitne osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne" (1995), 
Nagrodą Krakowskiej Fundacji Kultury Polskiej (1995), 
Orderem Św. Grzegorza Wielkiego w 50-lecie działalności 
artystycznej (1999), Medalem Mściwoja II (2000) i nagro-
dą Fundacji im. K. Szymanowskiego  za wieloletni dorobek 
artystyczny i szczególne oddanie muzyce Karola Szyma-
nowskiego. W 2000 r. Jerzy Katlewicz ufundował corocz-
ne stypendium dla wyróżniających się studentów Akademii 
Muzycznej w Krakowie.

W listopadzie 2000 roku został Honorowym Obywatelem 
miasta Bochni. Uroczystość odbyła się w budynku Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I stopnia im. prof. Jerzego Żurawlewa 
w Bochni. Z tej okazji wśród wielu przemówień i gratulacji 
prezes Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bo-
cheńskiej S. Kobiela odczytał list:

Szanowny Panie Profesorze
Mam zaszczyt złożyć Panu serdeczne gratulacje w imieniu całego 

środowiska Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheń-
skiej. Z dużym uznaniem i radością przyjmujemy decyzję Rady Miej-
skiej. Rodzina Państwa Katlewiczów na trwałe wpisała się w historię 
i tradycje muzyczne Bochni. 

Przy okazji dzisiejszego Święta trzeba wspomnieć o Stanisławie 
Katlewiczu Ojcu Pana Profesora, który od 1919 roku związał się na 
stałe z naszym miastem. Był największym z bocheńskich organistów 
i przez ponad pół wieku swoją wirtuozerią i talentem kompozytor-
skim sławił imię Matki Bożej Bocheńskiej. Trudno nie przypomnieć 
niezwykłej atmosfery tej „chaty rozśpiewanej”, bo tak ją przecież Pan 
Profesor wspomina – czyli starej, krytej gontem organistówki obok 
późniejszego kina „Jutrzenka”, w której doskonalił swoje umiejętno-
ści słynny Chór Koronacyjny.

Tutaj urodził się Pan Profesor, tutaj spędził lata dzieciństwa i mło-
dości. Z tej atmosfery domu rodzinnego i tej naszej „małej ojczyzny” 
– tj. królewskiego i górniczego miasta Bochni czerpał Pan Profesor 
siły i niespożytą energię do pracy twórczej.

My, mieszkańcy Bochni pielęgnujemy nasze rodzime tradycje 
i niezwykle cenimy sobie przywiązanie Pana Profesora do miejsca 
swojego pochodzenia, które okazuje Pan utrzymując serdeczne 
związki z Oddziałem Krakowskim naszego Stowarzyszenia i odwie-

Jerzy Katlewicz

List Jerzego Katlewicza do Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia 
Bochniaków i Miłosników Ziemi Bocheńskiej z 29.06.2012 r.
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dzając niejednokrotnie Bochnię mimo rozlicznych zajęć zawodowych 
i artystycznych sukcesów na scenach koncertowych całego świata.

Takie właśnie autentyczne uczucia i świadomość rodzinnych ko-
rzeni jest świadectwem prawdziwej wielkości.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej
Profesor Katlewicz przez wiele lat był czynnym członkiem 

Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Bochniaków i sta-
łym czytelnikiem naszego kwartalnika społeczno-kulturalnego 
„Wiadomości Bocheńskie”, które przynosił prezes Oddziału 
Krakowskiego kol. Marian Sołtys.  Interesował się tym co się 
w Bochni dzieje i często korespondencyjnie dzielił się z nami 
swoimi uwagami. 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników 
Ziemi Bocheńskiej żegna prof. Jerzego Katlewicza. Niech 
spoczywa w pokoju. Cześć Jego Pamięci!

Dziękuję panu T. Olszewskiemu za pomoc w identyfikacji 
fotografii z Nowej Wsi. 
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Maria Kurtiak Porada (Jaworzyna Śląska)

Człowieczy los
Wspomnienia z wycieczki sponsorowanej przez Stalina

Człowieczy los nie jest bajką ani snem -  tak śpiewała 
Anna German. Ja też chciałabym opisać los, który przypadł mi 
w udziale, i nie jest bajką. Od tamtych czasów  minęło 75 lat, 
a moja pamięć wciąż przechowuje  wydarzenia z przeszłości.

Wracam pamięcią do naszego nowego domu, w Kokoszyń-
cach, w powiecie Skałat,  wybudowanego ciężką pracą przez 
rodziców. Widzę mamę mieszającą nogami glinę z pociętą sło-
mą,  na cegły do budowy. Przed oczami ukazuje mi się piękny  
las znajdujący się nieopodal. Mam 8 lat, siostra Jania 3, a Józia 
kilka miesięcy. Jest rok 1939. Często słyszę rozmowy starszych  
o wojnie, ale Warszawa, Westerplatte jest daleko.  Jednak w lu-
dziach jest coraz większy strach,  który nam, dzieciom, też się 
udziela. Starsi pamiętają jeszcze poprzednią wojnę, ucieczki 
z własnych domów.  My dzieci jeszcze tego nie znamy, nie-
bawem sami tego doświadczymy. Kobiety suszą chleb, robią 
zapasy, bo wiedzą co najbardziej doskwiera w czasie wojny.

Rok 1939 się skończył, ale  zima trzyma mocno dając nam 
w prezencie mróz i obfity śnieg. W pewną ciemną i długą 
noc  słyszę szczekania naszego Azora, jakieś krzyki, rżenie 
koni walenie do drzwi. Widzę żołnierzy z bronią wycelowaną 
w tatę siedzącego na krześle, słyszę język nie nasz, ojczysty 
... ale rosyjski.  Jeszcze nie rozumiem co się stało, dlaczego 
w nocy ktoś nas budzi. Mama z tatą  już wiedzą, oni rozumieją 
rosyjski. Jest rozkaz: spakować ciepłe rzeczy, jedzenie – by-
stro, macie 15 minut. Ukraiński żołnierz otwiera szafę i wy-
rzuca ,co się da na koc, potem zawiązuje w supeł i wynosi do 
sań, które stoją przed domem.. Pomagam pakować: suchary do 
worka, mleko dla Józi pierzyna. Ubieramy buty, swetry czap-
ki. Zarzucamy na ramiona płaszcze.

Mamo dlaczego mamy opuścić nasz dom? Dokąd mamy jechać?
Jest 10 luty 1940 roku. Mama  dziś skończy 30 lat, ale 

jakie to ma dziś znaczenie. Żołnierze czekają, mają wykonać 
rozkaz, sanie stoją pod drzwiami, już jesteśmy w saniach, sły-
szę płacz mamy ... ruszamy. Zawożą nas na stację, widzę dużo 
płaczących ludzi, widzę otwarte wagony towarowe do których 
wsiadają kobiety, mężczyźni i dzieci. Jeszcze nie wiemy gdzie 
jedziemy. Drzwi wagonów zamykają się, pociąg rusza KIE-
RUNEK SYBERIA. Razem z nami jedzie ojca siostra, Ciocia 
Grabowska z córką Zosią i Marysią.

Jedziemy 40 dni, bez mycia. Ogrzewanie to metalowy 
PIEC opalany drewnem, z rurą zastępującą komin. Drewno 
przynoszą mężczyźni, kiedy pociąg  zatrzymuje się na sta-
cjach. Na postojach możemy dostać wodę, nawet gorącą tak  
zwany” kipiatok”. Nasza malutka siostra płacze coraz ciszej, 
mama nie ma dla niej mleka ani jedzenia.

Kiedy przestaje płakać, mama przez  dwa dni i dwie noce 
trzyma ją cały czas na rękach, aż pociąg zatrzymuje się na ko-
lejnej stacji. Mama oddaje ją nieznanym ludziom aby pocho-
wali ciało naszej siostry a my jedziemy dalej.

Kokoszyńce 1938 r. Od lewej : Maria Kurtiak, ojciec Paweł, siostra Janina, 
mama Anna, siostra Józia (zmarła na Syberii). Stoi kuzynka Zosia
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Na ścianach wagonu jest lód, zmieniamy się miejscami aby 
każdy, choć na chwilę, ogrzał się przy piecu. Toaletę w wagonie 
zastępuje dziura w podłodze. Nie ma  żadnej intymności. Po 
jakimś czasie nie zwracamy już na to uwagi. Wszy likwiduje się 
zdejmując ubranie i trzymając nad ogniem. Płacz przeplata się 
z gorącą modlitwą: Pod Twoją obronę…

Po 40 dniach jesteśmy na miejscu, tu 
wita nas  śnieg, którego jest dużo więcej 
niż w Polsce oraz niekończące się lasy.  Ze 
stacji przywieziono nas saniami, zakwate-
rowano w drewnianych barakach, w któ-
rych zamiast łóżek stoją drewniane prycze. 
Zajmujemy jeden barak razem z rodziną 
cioci Grabowskiej.

Teraz tu będzie wasz dom! Władza ra-
dziecka się o was zatroszczy, nie pozwoli 
wam zginąć z rąk faszystów, o  ile będzie-
cie pracować. Mama z tatą idą codziennie 
do pracy, do lasu. Są lesorobami, wyra-
biają normy, za co dostają chleb w postaci 
placków jęczmiennych wielkości dłoni. 
Nie rabotajesz nie kuszajesz. Kiedy zbliża-
ją się święta wielkanocne, mama pokazuje 
nam w lesie pokrzywę: Jak nazbieracie 
dużo, to zrobimy szpinak będzie na święta. 

Podstawą wyżywienia jest obłuszczo-
ny owies, który trzeba gotować pół dnia 
i placki jęczmienne. W lecie w lesie są jagody. Zbierając je, 
trzeba zrobić z gałęzi, liści wianek na głowę aby odstraszać 
meszki, które bardzo gryzą.

Ciągle jesteśmy głodni, mama jest tak zdesperowana, że 
zabiera nas do lasu, w nadziei, że zgubimy się i zginiemy. Kie-
dy  zbliża się wieczór ludzie z baraków zaczynają nas szukać, 
słychać nawoływania, mówię do mamy „wracajmy”, na co 
mama odpowiada „po co mamy wracać jak nie mam co dać 
wam jeść”. Jania odzywa się, prosi aby wracać do taty,  już 
nigdy nie będziemy mówić że jesteśmy głodne. Z głodu wie-
lu ludzi wieczorem ślepnie. Któregoś razu do baraku zagląda 
piesek, wabię go ostatnimi okruchami jedzenia. Mama zanosi 
go na drugie osiedle do znajomych, gdzie go zabijają i mamy 
odrobinę mięsa. Kiedy się budzimy rano  nasze strzępy poście-
li pokrywają czerwone pluskwy.

Po 18 miesiącach na Syberii przewieziono nas znów wa-
gonami towarowymi  do Uzbekistanu, miasto Namangan.  
Docieramy do kołchozu, kwaterunek mamy u biednych Uz-
beków, którzy tak jak my, żyją w ubóstwie. Rodzice pracują 
w kołchozie. Obie z siostrą chodzimy do ochronki, szkoły, 
uczymy się żyć w nowych warunkach. Pamiętam dramatyczne 
chwile, kiedy rodzice zostali aresztowani, za to, że nie chcą 
zrzec się obywatelstwa polskiego  na rzecz radzieckiego.

Zostajemy same bez jedzenia i opału. W kołchozie nikt 
nie interesuje się losem dzieci pozostawionych bez opieki. Idę 
kilka kilometrów na drugą wieś, na skargę do kierownika  koł-
chozu, który po wysłuchaniu mnie, wyciąga z własnej teczki 
zawinięty w gazetę chleb i oddaje dla nas. Dostaję trochę owsa 
i świeżo ścięte drzewo na opał. Mogę ugotować owsiankę.

Po podpisaniu układu Sikorski –Majski  mężczyźni idą na 
wojnę. Przed pójściem na wojnę tato idzie do kołchozu rozli-
czyć się, pomimo, że oboje z mamą pracowali  ma oddać do 
kołchozu 18 kg jęczmienia. Z wojny nie wraca. Mama dostaje 

tylko zawiadomienie, że zginął. Zaraz po tej wiadomości ciężko 
choruje, trafia do szpitala, w którym nie ma leków i wielkich 
nadziei na wyleczenie.Za radą siostry zakonnej sprzedaję ostat-
nie rzeczy, kupuję len, gotuję, i, tak jak mi radzi siostra, zanoszę 
do szpitala... tak ratuję naszą mamę.

Gdy mama dochodzi do zdrowia, le-
karka Żydówka z Besarabii zatrudnia ja 
w szpitalu jako salową, do opieki nad cho-
rymi  dziećmi. Już tak nie głodujemy cho-
dzimy w wysokie góry zbierać żółwie i ich 
jajka. Nie jest to bezpieczne, bo w górach 
są orły a i Uzbecy mogą nas złapać.

Pewnego dnia atakują nas orły. My, 
w obawie o życie, odrzucamy coraz dalej 
zdobyte jajka, karmimy ptaki w nadziei. 
że  zostawią nas w spokoju. Boimy się 
ataku tych silnych ptaków. Moja siostra 
Jania szybko nawiązuje kontakt z uzbec-
kim dziećmi, wie od nich, że na polu 
rosną buraki i jak się je ugotuje, to są 
słodkie. Pamiętała  jeszcze z domu smak 
cukru. Idzie na pole i zabiera jednego 
buraka. Kiedy widzi  ją Uzbek,  za karę 
zamyka ją w ciemnej komórce. Jania ze 
strachu i płaczu przestaje mówić.

Wszyscy musimy nauczyć się, jak  ra-
dzić sobie w zaistniałej sytuacji. Pewna 

Uzbeczka  mówi mamie: chcesz żyć, to rano wstawaj - co miało 
znaczyć, że rano możesz coś ukraść aby przeżyć. Mówi też do 
mamy: Jak będę kradła, to masz się odwrócić w drugą stronę, 
ja tak samo będę postępować.

Kiedy wojna się skończyła radości nie ma końca. Wszyscy 
Polacy śpiewają „Jeszcze Polska nie zginęła,” jest to bardzo 
wzruszające. Cieszymy się na powrót do Polski, niestety już nie 
do  naszego, dawnego domu. Nasz dom nie stoi  na polskiej 
ziemi, teraz ta ziemia należy do  ZSRR.

W 1946 roku wracamy do kraju. Przyjeżdżamy do Jeleniej 
Góry, biedni duchowo i materialnie. Osieroceni przez bliskich, 
którzy zginęli gdzieś tam daleko....

Urząd Repatriacyjny wypłaca nam jakieś pieniądze na 
tzw. początek. Wszyscy szukają rodzin, sąsiadów, przyjaciół. 
W Bolesławicach  k/Jaworzyny Śl. osiedlają się nasi sąsiedzi  
z Kokoszyniec. Państwo Muzyka i Stolarczykowie mają już 
przydzielone domy po Niemcach. Odnajdują nas i przygar-
niają do siebie. Mieszkamy w jednym pokoju u babci Sto-
larczyk. Razem z nami, w małym domku, żyje jeszcze babci 
syn, synowa, wnuczka i wnuczek. Domek składa się z czte-
rech izb, trochę ciasno ale nikt nie szuka wygód. Mama, nie 
mając wykształcenia, ciężko pracuje  pomagając w polu są-
siadom, w zamian za jedzenie. Wszystkie prace wykonuje 
się  ręcznie. Razem  z siostrą zaczynamy szkołę. W klasie 
są dzieci siedmioletnie jak też piętnastoletnie. Wojna mocno 
opóźniła naszą edukację, ale wszyscy mamy zapał do nauki. 
W naszej wsi mieszka wdowiec Władysław Więcek, który 
przyjechał do Bolesławic razem  z bratem Henrykiem i jego 
rodziną, po 6 latach wojennej tułaczki. 

Wcześniej bracia Więckowie mieszkali w Kolanowie 
(obecnie Bochnia). Ich nowo wybudowane domy w Kolano-
wie spaliły się w pierwszych dniach wojny. .(Ich losy zostały 
ciekawie opisane  w Wiadomościach Bocheńskich w zimie 

Bolesławice Świdnickie 1953 r. Od lewej: 
Władysław Więcek (ojczym), Maria Kurtiak, Anna 
Więcek, Janina Kurtiak, Anna córka Władysława
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2011 roku „Kolanów 1939” przez Pana Władysława Kłóś, również 
w kwartalniku wiosna 2015 przez Panią Stanisławę Szewczyk).

W małej wsi ludzie szybko nawiązują znajomości. W po-
wojennych okresie kobieta z dwójką dzieci i samotny męż-
czyzna nie należą do rzadkości. Mama wychodzi za mąż za 
Władysława, który ma już przyznany dom i gospodarstwo. 
Akceptuje nas, jest dla nas drugim dobrym ojcem. Nasz nowy 
dom różni się od tego starego, jest duży murowany. Wodę nie 
trzeba nosić ze studni, jest w domu. Wybudowane jest szambo, 
w stodole są maszyny rolnicze a w domu warsztat stolarski. 
W 1949 roku mama rodzi siostrę Hanię a pięć lat później Józię. 
Rodzice całe lato ciężko pracują w polu. W zimie nasz tato- 
kowal, robi wozy drewniane. Widać, że ta praca sprawia mu 
przyjemność, przy niej podśpiewuje” Głęboką Studzienkę”. 
Wieczorami czyta książki. Rodzice cieszą się, że mają co jeść, 
jest spokój, choć do końca nie są pewni czy Niemcy nie wrócą 
na te ziemie. Strach pozostał. W latach pięćdziesiątych wła-
dza postanawia na wzór radziecki, założyć kołchozy. Wszystko 
wspólne ma być lepsze niż indywidualne. Pola mają być upra-

wiane wspólnie. Tato, jako kowal idzie pracować do kołchozo-
wej kuźni. Z wspólnej pracy nie ma ani plonów, ani dostatku. 
Ze wspólnej pracy rodzi się jedynie złodziejstwo.  Niektórym 
gospodarzom zostaje wspólne picie. Dobrze, że nasz tato nie 
ulega tym zwyczajom. Kołchozy, jak szybko zostały zawiązane 
tak też szybko upadają. Ziemia, konie wracają do właścicieli. 
Rodzice uprawiają ziemię  do 1974 roku. Tata mając 72 lata 
przechodzi na emeryturę, mama w wieku lat 64. Na emeryturę, 
którą towarzysz Gierek ustanowił dla rolników za ciężką pracę 
oraz dostawy obowiązkowe na rzecz wyżywienia narodu. Na-
sza babcia z synem i jego rodziną zostaje na Ukrainie, dopiero 
w 1956 roku przyjeżdżają do Polski. Po  szesnastu latach mama 
spotyka się ze swoją matką. Z USA przyjeżdża w odwiedziny  
najstarsza córka babci Maria, która w 1930 roku wyjechała 
za chlebem, spotkanie po 26 latach. Czasem sobie myślę ile 
kilometrów trzeba pokonać aby powstało nowe życie? Mama 
mieszkała k/Tarnopola, na Syberii, Uzbekistanie, ojciec w oko-
licach Bochni spotkali się na Ziemiach Odzyskanych wojenni 
rozbitkowie by zacząć wszystko od nowa.

Teofil Wojciechowski

Krzywopłoty
krwawy bój I Brygady Legionów o Jurę Krakowską

Odwrót Piłsudskiego spod Krzywopłotów  do Krakowa to 
epopeja bohaterska, jakich niewiele znają kroniki wojenne – 
pisał Władysław Goździkowski w  broszurze „1914-1916 - 6 
sierpnia 1914 r.” wydanej w Dąbrowie w 1916 r. Piłsudski 
otoczony ze wszystkich stron przez wojska moskiewskie, we-
dług wszelkich rachub ludzkich powinien być rozbity doszczęt-
nie lub wzięty do niewoli. Jeden nieostrożny ruch, jeden okrzyk 
nerwowy, jeden strzał mógł zgubić wszystko. Legioniści mu-
sieli przekradać się o kilkadziesiąt kroków pod osłoną nocy od 
linii artylerii nieprzyjacielskiej, od patroli i oddziałów wywia-
dowczych. Z punktu widzenia trzeźwości było niemożliwością, 
szaleństwem wyjść cało z podobnej matni. Wszyscy uważali, 
że oddział Piłsudskiego stracony. A jednak mimo wszystko Pił-
sudski w genialny sposób uniknął zguby. Opanował żołnierzy 
swą zimną krwią, spokojem, zaufał ich polskim duszom i żoł-
nierskim cnotom. Niemożliwość stała się rzeczywistością, sza-
leństwo – bohaterstwem.

                                         ***

6 sierpnia 2014 r., dzień setnej rocznicy wymarszu „ka-
drówki” z Oleandrów Krakowskich, postanowiłem uczcić 
wycieczką do Krzywopłotów. Sęk w tym, że są oddalone od 
Bochni o 100 km. Pokonanie 200. km w ciągu dnia rowerem to 
dla 75-latka chyba za wiele. Pomimo odradzania żony pojecha-
łem, motywując się tym, co to jest w porównaniu z ofiarą tych, 
którzy 100 lat temu poszli wybijać Polskę na niepodległość, 
rzucając swój życia los na stos, swoje młode życie. Warto poje-
chać choćby po to, żeby się pomodlić na ich mogile. 

Mijając Słomniki uzmysłowiłem sobie, że równe 100 lat 
temu przez to miasteczko dziarsko maszerowała kadrówka 
Piłsudskiego „po Polskę” a urzędnicy moskiewscy w popło-

chu opuścili miasto. Komendant liczył na wybuch powstania. 
Użył nawet mistyfikacji, oświadczając na posiedzeniu Komisji 
Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, w któ-
rym uczestniczył po odprawieniu strzelców z Oleandrów, że 
w Warszawie utworzył się Rząd Narodowy i mianował go 
Komendantem (stąd jego przydomek) wszystkich polskich sił 
wojskowych. Następnie zażądał od Komisji, żeby oficjalnie to 
uznała, co uczyniła z entuzjazmem. To powstanie miało mieć 
charakter narodowy, do jego Strzelców miał dołączyć cały na-
ród. W drodze do Kielc w większych miastach, Miechowie, 
Jędrzejowie, Książu a nawet w odległych Starachowicach two-
rzył władze cywilne o nazewnictwie wojskowym, mianowicie 
Komisariaty Wojsk Polskich. Przewidując ich likwidację, za-
czął równoległe budować rezerwowe struktury o charakterze 
tajnym, m.in. Polską Organizację Wojskową.

12 sierpnia Piłsudski na czele trzech kompani (ok. 400 
strzelców) wkroczył do Kielc. Co prawda, nie było zatrza-
skiwania drzwi i okien jak podczas Powstania Listopadowe-
go 1830 r. w Warszawie, nie było też entuzjazmu. Pierwsi 
weszli kawalerzyści Beliny. Po zajęciu pałacu gubernato-
ra, byłego zamku biskupów krakowskich, ogłosili miastu, 
że przejmuje je powstańczy Rząd Narodowy. Piłsudskiego 
i jego Strzelców witali tylko co odważniejsi obywatele, któ-
rzy odśpiewali hymn narodowy. Dalej było raczej milcząco. 
Końcowy efekt wyprawy był jednak więcej niż pozytywny 
– przybyło 945 nowych ochotników w tym 600 Kielczan, 
dzięki temu komendant dysponował siłą 2564 bagnetów. 
Przypuszczalnie drugie tyle szkoliło się w strukturach taj-
nych. Kapelan Kosma Lenczowski, kapucyn, odnotował 
w pamiętniku, że najlepsi ochotnicy przybyli, gdy opuszczali 
miasto, które odprowadzało ich muzyką miejscowej kapeli, 
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z których wielu zostało legunami, i ponoć ich dziełem jest 
melodia Marszu I Brygady.

Wyprawa kielecka była „powstańcza”, czyli bez pozwo-
lenia władz wojskowych, w ich oczach stanowiła samowolę 
Piłsudskiego. Niestety, powstania nie wzbudziła, a nad ko-
mendantem zebrały się czarne chmury. Austriacy, może ła-
godniejsi niż dwaj pozostali zaborcy wszak zawsze okupanci, 
nie chcąc „hodować węża”, zagrozili 16 sierpnia rozwiąza-
niem oddziałów. Piłsudskiemu pomógł przypadek, miano-
wicie 16 sierpnia w wiedeńskim parlamencie ogłoszono po-
wołanie Naczelnego Komitetu Narodowego (NKN) o profilu 
proaustriackim, z którym komendant od razu doszedł do po-
rozumienia. W Tumlinie za Kielcami 19 sierpnia na odprawie 
postawił oficerom pytanie: czy chcą uznać władzę austriacką, 
czy wolą partyzantkę w lasach? Większość opowiedziała się 
za partyzantką. Komendant był innego zdania, wziął na sie-
bie całą odpowiedzialność i przyjął zwierzchnictwo NKN. 
Od 22 sierpnia jego Strzelcy, dotąd „armia powstańcza”, stała 
się częścią Legionów tworzonych przez NKN. W ten sposób 
Strzelcy przedzierzgnęli się w Legionistów (Legunów). Śnił 
jeszcze, że pójdzie na Warszawę, rozkaz przekreślił marzenie, 
nakazywał marsz na Dęblin, gdzie wraz z Austriakami dostał 
tęgie lanie od Rosjan. Późniejszy bohaterski bój pod Laskami 
(gdzie lekko został ranny) odrodził morale legionistów, ale sy-
tuacji na froncie nie zmienił. Ustawicznie cofał się wraz z 46. 
dywizją piechoty (do której został przydzielony) I Korpusu 
Armii Austriackiej Wiktora Denkla, aż do Jury Krakowskiej, 
do Krzywopłotów.

Piłsudski rankiem o 6.00 otrzymał rozkaz dowódcy dywi-
zji wykonania rekonesansu aż po Miechów. Wziął ze sobą trzy 
bataliony I, III, V pozostawiając IV i VI. Z wybranymi do-
szedł do Uliny Małej w pobliże Miechowa. W pracy napisanej 
w czasie internowania w Magdeburgu: Moje pierwsze boje tak 
wspomina to ponowne złamanie rozkazu, gdyż zamiast wrócić 
do Krzywopłotów zaczął przebijać się do Krakowa: Cofając 

się [od Dęblina] tak trochę dalej staniemy jutro, czy pojutrze 
w obronie dostępu do Wrocławia, czy Zlatej Prahy i Wiednia. 
Nie mogłem iść na to. Wolałbym śmierć niż taką przyszłość. 
Mogła mi się próba stworzenia związku wojskowego nie udać, 
mogłem się mylić w rachubach, lecz nie mogłem zdobyć się 
na jakieś udawanie Józefa Poniatowskiego i tonąć w jakiejś 
Elsterze. Chciał, żeby jego Legiony broniły polskiej ziemi pod 
Krakowem, czy gdzie indziej, ale żeby broniły Polski. Nawet, 
gdy zostanie pobity a jego chłopcy wybici do nogi, to i tym 
wpłynie na przyszłe pokolenia (analogia do Powstania Stycz-
niowego). Dlatego przez Wolbrom, Ulinę Małą skierował się 
do Krakowa, lawirując między cofającymi się Austriakami 
a nacierającymi Moskalami. 11 listopada wkroczył z trzema 
batalionami do Krakowa. Dla komendanta było to bardzo ry-
zykowne, wszystko zależało od tego, jak sztab oceni niewy-
konanie rozkazu? Austriacy uznali, że w zaistniałych okolicz-
nościach działanie Piłsudskiego stanowiło jedyne rozwiązanie 
tym bardziej, że w obliczu nadciągających ze wschodu Rosjan 
wzmacniało obronność twierdzy Kraków, stąd kilka dni póź-
niej awans na brygadiera. Po Ulinie jego podkomendni powie-
dzieli, że za komendantem (dla Strzelców był nadal Komen-
dantem) pójdą do piekła, pewni, że wyprowadzi ich z niego.

Druga część 1. Brygady Legionów z dwoma batalionami 
IV i VI oraz artylerią pozostała w Krzywopłotach licząc w su-
mie 1093 oficerów i żołnierzy. Piłsudski ich dowódcą miano-
wał majora Mieczysława Ryś-Trojanowskiego. Krzywopłoty 
leżą w pobliżu Bydlina będącego jeszcze w początkach XVII 
w. miasteczkiem, dzisiaj jest wsią w gminie Klucze w po-
wiecie olkuskim. W południowo-wschodniej części wsi leży 
wzgórze św. Krzyża z ruinami zamku i kościoła na wierzchoł-
ku. W północnej jego części okopała się w skalistym podłożu 
1. kompania IV batalionu pod Konstantym Aleksandrowi-
czem, południową część zajęła 3. kompania tego batalionu pod 
Rokitą. Na zachodniej pochyłości ulokowała się połowa 5. 
baterii kapitana Ottokara Brzozy-Brzeziny z dwoma armatka-

Kwatera poległych legionistów na cmentarzu parafialnym w Bydlinie
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mi, niżej u podnóża wzgórza stała w rezerwie 2. kompania IV 
batalionu pod Słomką. Po południowej stronie wzgórza zajęła 
pozycję druga połowa 5. baterii również z dwoma działkami. 
Na północ od Aleksandrowicza u podnóża wzgórza na mo-
czarach za potokiem Tarnówka (dopływ Przemszy) ku lasowi 
stała dobrze zamaskowana 4. bateria kpt. Brzeziny z czterema 
działkami. Całą artylerią obu batalionów złożoną z 8 archaicz-
nych armatek dymnych dowodził wspomniany Brzoza-Brze-
zina. Za ich stanowiskiem zaczynał się las a w nim stał VI ba-
talion pod kapitanem Albinem Satyr-Fleszarem. Południowe 
skrajne skrzydło lasu zajmował Narbutt z dwoma plutonami 
VI batalionu stanowiącymi rezerwę. 

Legioniści otrzymali zadanie obrony frontu na odcinku ki-
lometra. Stali między dwoma brygadami austriackimi, 91. i 92. 
Na północny-wschód od legionistów leżała wieś Załęże, do 
której przytykał Las Domaniewicki, zajęty 16 listopada przez 
rosyjską Dywizję Strzelców Syberyjskich. Jej patrole rozpo-
znawcze podchodziły do stóp wzgórza św. Krzyża. 17 listopa-
da zaczął się pojedynek artyleryjski. Wieczorem tego dnia mjr 
Trojanowski dostał rozkaz zajęcia Załęża. W miarę posuwania 
się naprzód ogień artylerii rosyjskiej wzmagał się, padli pierw-
si zabici, byli ranni. Raniony został mjr Ryś-Trojanowski, po 
nim dowództwo nad całością przejął kpt Satyr-Fleszar. Z po-
wodu zapadających ciemności nadszedł rozkaz wycofania się. 

Dzień następny (18 XI) okazał się bardzo krwawy. Kpt Sa-
tyr-Fleszar o 8.00 wydał rozkaz ponownego ataku na Załęże 
pod swoim dowództwem. Porucznik (w armii rosyjskiej kapi-
tan) Stanisław Paderewski, dowódca 3. kompani IV batalionu, 
synowiec (bratanek) Ignacego, wybitnego pianisty i polityka 
(m.in. premiera rządu RP) podrywa swoich do ataku na pa-
lące się domy. W tym momencie padł trafiony w samo ser-
ce. Sylwetki legionistów stały się łatwym celem na tle świeżo 
u schyłku nocy spadłego śniegu. Ogień rosyjskich baterii był 
bardzo gęsty, zmasowany, nie uspokoiły go ręczne karabiny 
maszynowe legionistów. W tym ogniu zginął podporucznik 
Eugeniusz Medyński zastępujący Paderewskiego, w tym ogniu 
załamał się atak Austriaków, legioniści widzieli ich nerwowe 
wycofywanie się graniczące z popłochem. Mimo wielkich 
strat Polacy trwali na stanowisku w zdobytym Załężu aż do 
godz. 13.00, poczym rozkazem Satyr-Fleszara wycofali się 
z zajętych pozycji. Bitwa się skończyła. Zbiórka w lesie na 
Zawadce pod Krzywopłotami była smutna. Z tych, co rankiem 
poszli do ataku, nie wróciła blisko połowa, na zawsze pozosta-

li w polskiej ziemi i będą „w polskich spać mogiłach”. Na od-
cinku polskim Rosjanie byli również skrajnie wyczerpani, nie 
byli zdolni do kontrataku. W kolejnym dniu (19 XI) Austriacy 
zaatakowali całym korpusem wraz z VI. batalionem legiono-
wym, który wczoraj wspomagał tylko krwawiących kolegów. 
Było to natarcie oskrzydlające Las Domaniewicki, gdzie stały 
główne siły rosyjskiej dywizji. Po przełamaniu obrony całe ro-
syjskie wojsko w pośpiechu się wycofywało. 

Bitwa dla Polaków była olbrzymią daniną życia i krwi. 
Obok Łowczówka stanowiła największe i najbardziej krwawe 
starcie niewielkich w sumie oddziałów I Brygady Legionów. 
Na 440. legionistów uczestniczących w boju pod Krzywopło-
tami padło 46., ranionych zostało 133., z których 9. w ciągu 
roku zmarło. Tu pod Krzywopłotami załamała się ofensywa 
rosyjska rozpoczęta jeszcze przed Dęblinem. Rosjanie od tego 
miejsca nie posunęli się dalej ani w kierunku Krakowa, by go 
oskrzydlić od zachodu i północy, ani na bogaty Górny Śląsk, 
stanowiący główny cel ich ofensywy. Front ustabilizował się 
na linii obrony austriackiej ciągnącej się od Kromołowa (k/
Zawiercia) poprzez Góry Bydlińskie, Jangrot do Skały. 

Zwłoki poległych legionistów złożono w osobnej kwate-
rze na cmentarzu parafialnym Bydlina. W 1920 r. z inicjatywy 
Józefa Piłsudskiego Legioniści ufundowali pomnik z 7-mio 
metrowym kamiennym Krzyżem ozdobionym armaturą wo-
jenną i symbolami legionowymi, z czterema marmurowymi 
tablicami z wyrytymi nazwiskami bohaterów i fragmentem 
wiersza wieszcza Juliusza Słowackiego. Napisy na tabli-
cach: Stanisławowi Paderewskiemu porucznikowi Legionów 
Polskich (kapitanowi wojsk rosyjskich), cichemu bojowniko-
wi o wolność ojczyzny, Eugeniuszowi Medeńskiemu podpo-
rucznikowi Legionów Polskich; 44-em żołnierzom Legionów 
Polskich, bohaterom walki o wolność ojczyzny poległym pod 
Załężem i Krzywoplotami w d. 18 listopada 1914 roku w tej 
wspólnej mogile spoczywającym. Na dwóch bocznych tabli-
cach: Baran Stanisław, Bąkal Mieczysław, Belda Stanisław, 
Bogdański Marjan, Bogdański Marcin, Dziurzyński Roman, 
Grybisz Józef, Grundberg, Gugulski Franciszek, Janusz An-
toni, Kiszka Antoni, Klimaszewski Michał, Kociborowski 
Rudolf, Kowalczyk Ignacy, Kowal Władysław, Muller Adolf, 
Nowak Juliusz, Ostrowski Karol, Pałka Stanisław, Pasko To-
masz, Pączek Wawrzyniec, Przesłowski Tomasz, Prochwicz 
Wojciech, Stasz Kazimierz, Stelmasiewicz Zygmunt, Tokarczyk 
Jan, Werner Bronisław, Witkos, Wyszyński Marjan i dwunastu 
Bezimiennych Żołnierzy Legionów Polskich.Kamień z tablicą pamiatkową poświęconą por. Stanisławowi Paderewskiemu

Tablica na cokole pomnika w Bydlinie z nazwiskami poległych legionistów
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Na osobnej tablicy utrwalono strofę wiersza Juliusza, wiel-
bionego przez Komendanta poetę, pt. Pogrzeb kapitana Mey-
znera (Paryż, 30 X 1841)

Ale Ty, Boże! który z wysokości
Strzały Twe rzucasz na kraju obrońce, 
Błagamy Ciebie przez tę garstkę kości,
Zapal przynajmniej na śmierć naszą – słońce!
Niechaj dzień wyjdzie z jasnej niebios bramy, 
Niechaj nas przecie widzą – gdy konamy! 

Tę garść informacji zakończę bocheńskim akcentem. Sto-
jąc przed mogiłą bohaterów na bydlińskim cmentarzu, nasunę-
ła się mi refleksja. Rówieśnikiem poległych pod Krzywopło-
tami był generał Leopold Okulicki, Legionista II Brygady. Nie 
poległ jak spoczywający tu koledzy od kuli rosyjskiej w boju, 
został zamordowany w kaźni bolszewickiej na Łubiance 
w Moskwie 32 lata później. Wypłacił się ojczyźnie własnym 
życiem. Nie ma swojej mogiły, jak Ci tu w Krzywopłotach czy 
w Łowczówku. Jego zwłoki rzucono zapewne do bezimien-

nego dołu jak Tych z Katynia, Charkowa i Ostaszkowa. Pol-
ska i świat mieli o nich zapomnieć. Bochnia nie zapomniała 
swojego bohatera. Pamiętając o przestrodze wieszcza Adama, 
Jeśli zapomnę o nich [o Nim] Ty, Boże na niebie, zapomnij 
o mnie [o nas], wystawiła mu piękny pomnik, składkowy, 
uznawany za symboliczną mogiłę z Krzyżem, wszak Generał 
wyrasta wprost z Krzyża Virtuti Militari. Mogił bohaterów się 
nie przenosi, jest to nie tylko uwłaczanie ich pamięci, jest to 
zapominanie o nich. Generał ze wszech miar jest godzien pa-
mięci, jest wart innej zwrotki wieszcza Juliusza: 

Niech ma ogródek – i niech się przed Panem
Pochwali tym, co Krzyż na grobie gada:
Że był w dziewiątym pułku kapitanem,
Że go słuchała rycerzy gromada, 
A dziś ojczyźnie jest niczym nie dłużny,
Chociaż osobny ma kurhan z jałmużny.

Dr hab. Teofil Wojciechowski jest członkiem honorowym 
Stowarzyszenia Bochniaków i Miłosników Ziemi Bocheńskiej

Jarosław Przybyło

Bochniacy na Wołyniu - 2015
Stało się już tradycją, że w połowie sierpnia wyruszamy 

na Wołyń, na Ukrainę. To już czwarty rok z kolei. Tym razem 
nasza ekipa się podwoiła i w pełnym, ośmioosobowym skła-
dzie, nie tylko członków naszego stowarzyszenia, ruszyliśmy 
naszym „legionowozem”, czyli busikiem Mariusza, na Kresy. 

Jeszcze zimą udało się nam nawiązać współpracę z Funda-
cją Niepodległości z Lublina, dzięki czemu nasz tegoroczny 
wyjazd był nieco inny niż dotychczas. Fundacja ta, to organiza-
cja, która zajmuje się szeroko pojętym zachowaniem dziedzic-
twa narodowego. Jednym z elementów jej działania jest rato-
wanie i opieka nad polskimi nekropoliami na Kresach. Człon-
kowie fundacji mają tutaj wieloletnie, bogate doświadczenie. 

Przypomnieć należy, że od trzech lat zajmujemy się po-
rządkowaniem i opieką nad polskim cmentarzem w Przebra-
żu, w obwodzie łuckim. Podstawowe prace na tym cmentarzu 
zostały wykonane w latach ubiegłych, pozostało tylko utrzy-
mywanie takiego stanu. Zastanawiałem się nad tym co będzie-
my robili w tym roku, zwłaszcza że udało się ideą kresową 

„zarazić” kilka młodych osób. I tutaj pojawił się Pan Darek 
Palusiński z Fundacji Niepodległości, który znając z internetu 
nasze dotychczasowe działania zaproponował nam zajęcie się, 
w ramach organizowanej przez nich akcji, polskim cmenta-
rzem w Rożyszczach, również w okolicach Łucka.  

Ta nazwa nie była mi obca, ponieważ w 2013 roku w Prze-
brażu odwiedziła nas delegacja ukraińskiego urzędu pracy 
z Koszyszcz z propozycją pomocy i wtedy kierowniczka tego 
urzędu wspomniała o polskim cmentarzu w Rożyszczach 
i o konieczności jego ratowania. 

Wszystko układało się po naszej myśli. Tak więc 16 sierp-
nia rano wyruszyliśmy na Ukrainę. Pod wieczór dotarliśmy 
szczęśliwie do Kowla, gdzie w rzymsko-katolickiej parafii 
czekała już na nas ekipa lubelskiej fundacji. Warunki noclegu 
były dosyć spartańskie, noclegi w namiotach lub podziemiach 
kościoła, ale atmosfera wspaniała i braterska. Wybraliśmy no-
cowanie pod gołym niebem, wszak to jeszcze lato, a na deszcz 
się nie zanosiło. Rano, w poniedziałek wypożyczyliśmy sprzęt 
od ekipy z Lublina, zwiedziliśmy kowelski cmentarz z gro-
bami żołnierzy z 1919 r. i legionowy cmentarz „Na górce” 
a potem ruszyliśmy do Rożyszcz, do księdza Romana Burnika, 
tamtejszego proboszcza parafii pod wezwaniem Przemienienia 
Pańskiego. Obszerna i schludna plebania w Rożyszczach na 
cały tydzień stała się naszym domem. Jeszcze tego popołudnia 
udaliśmy się na polski cmentarz, a drogę wskazywała nam ja-
dąca żwawo na rowerze przed naszym „legionowowem”, go-
spodyni księdza Romana. 

Polska nekropolia w Rożyszczach
Ale najpierw kilka słów o Rożyszczach. To całkiem spore 

miasteczko (około 13 tys. mieszkańców), typowe dla zachod-
niej Ukrainy (Wschodniej nie znam). Wszędzie widać postso-
wieckie budynki, drogi, chodniki, ale przez tą szarość prze-
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bijają się kolorowe, sieciowe markety, czy też małe sklepiki 
„ze wszystkim”, wśród których dominują sklepy z materiałami 
budowlanymi. Na rynku miasta codziennie od rana odbywa się 
jarmark, podobny do tych, które i u nas kiedyś bywały. Można 

tam kupić wszelakie wyroby, głównie z Chin, ale i warzywa, 
owoce, nabiał i drób, wszystko „domaszne” czyli domowego 
chowu. Przed wojną znaczny udział mieszkańców Rożyszcz 
stanowili Żydzi. W czasie niemieckiej okupacji ich los, jak 
wszędzie, był tragiczny. Prawie wszyscy zostali zamordowani 
w pobliskiej kopalni piasku przez Niemców przy udziale ukra-
ińskich oddziałów kolaborujących z hitlerowcami. Oczywiście 
mieszkali też Polacy, i to oni podobnie jak w Przebrażu, utwo-
rzyli samoobronę w celu ochrony polskiej ludności przed ban-
derowcami. Jednak skala i skuteczność tej samoobrony była 
o wiele niższa. Obecnie Polaków tam nie ma. Są może jacyś 
mieszkańcy mający polskie korzenie, ale są naprawdę nie-
liczni. Parafia rzymsko-katolicka, to około 100 osób, z czego 
czynnie w życiu parafii uczestniczy połowa. Pozostali miesz-
kańcy Rożyszcz to prawosławni. 

Na obrzeżach miasta, na sporym wzgórzu znajduje się pol-
skie cmentarz, a właściwie to co z niego pozostało. Po przyby-
ciu na miejsce naszej pracy nieco przeraziliśmy się jej ogromem. 
Cmentarz można było poznać właściwie tylko po wysokim, chy-
lącym się drewnianym krzyżu, oraz ogrodzeniu, które od paru lat 
mozolnie budują parafianie. Reszta pochłonięta przez wysokie na 
półtora metra trawy, krzaki tarniny, dzikiej róży i odrośla akacji, 
które w niektórych miejscach wyrosły na prawie 10 metrów.

Ale przyjechaliśmy tutaj po to, żeby ten stan zmienić. Ma-
riusz uruchomił wykaszarkę  spalinową, reszta panów chwyci-

ła za siekiery i sekatory a panie za grabie. Po paru godzinach 
z tej dżungli wyłoniły się pierwsze nagrobki. Nagrobki to dużo 
powiedziane, właściwie to, co z nich pozostało. Według relacji 
księdza Romana, prawdopodobnie w latach 80-tych cmentarz 

został zdewastowany. Sądząc po rozmiarach powalonych po-
stumentów nie obyło się bez użycia ciężkiego sprzętu, ciągni-
ków, spychaczy itp. Wiele postumentów z nazwiskami zostało 
też celowo rozbitych, tak że dziś trudno z niekompletnych ka-
wałów odtworzyć nazwiska spoczywających tam osób. Groby 
ziemne zupełnie się nie zachowały.

Następne trzy dni, to zmaganie się z bujną roślinnością, 
wykopywanie i stawianie postumentów przy pomocy prostych 
urządzeń zrobionych na miejscu, z rosnących drzew. Dziew-
czyny: Daria i Joasia z wykarczowanych krzewów i skoszonej 
trawy ułożyły dwie olbrzymie pryzmy, pokonując tysiące razy 
tam i z powrotem drogę od miejsca wycinki. 

Pewnym niebezpieczeństwem poza możliwością ukąszenia 
przez wszechobecne osy czy też udar słoneczny, były zapadłe 
krypty, przysłonięte trawą, a przez to niewidoczne. Kilka ta-
kich udało nam się zlokalizować już na samym początku prac. 
Ich wnętrza były splądrowane przez „hieny cmentarne” a jak 
wspominała nam gospodyni księdza Romana, przez parę lat 
schronienie w ich wnętrzu miały bezpańskie psy, z którymi 
zrobiono porządek w ramach ogólno-ukraińskiej akcji przed 
mistrzostwami Euro 2012. 

Mimo tego mnie się zdarzyło do jednej z nich wpaść, gdy 
byłem zajęty podnoszeniem jednej z płyt nagrobnych. Na 
szczęście obyło się bez większej kontuzji, a skończyło się na 
kilku zadrapaniach. Dwóch członków naszej ekipy, Szymon 
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i Grzegorz, których poznałem podczas rekonstrukcji historycz-
nej bitwy Legionów Polskich pod Łowczówkiem, okazali się 
być pracownikami firmy, która zajmuje się renowacją nagrob-
ków i przebudową mogił. Chyba sam Pan Bóg ich nam ze-

słał, bo doświadczenie które posiadali doskonale przydało się 
podczas doraźnego, puki co, odtworzenia szczególnie cennych 
pod względem artystycznym nagrobków. Oni to też podjęli się 
pracy zabezpieczenia zapadłych krypt przez wykonanie żelbe-
towych plomb, chroniących te groby przed dalszych niszcze-
niem i profanacją. Ksiądz Roman, który kilkukrotnie odwie-
dzał nas na cmentarzu był zachwycony efektami ich działania. 
Chłopcy zapowiedzieli, że jeżeli w przyszłym roku tam się 
wybierzemy, a taki jest plan, to wezmą ze sobą specjalistycz-
ne żywice oraz sprzęt do posklejania kawałków postumentów, 
które udało się nam skompletować. Mam nadzieję, że nikt nie 
zrobi nam przykrej niespodzianki i nie porozrzuca kawałków 
nagrobków, które udało się nam z wielkim trudem odnaleźć na 
prawie dwuhektarowym terenie cmentarza.

Uroczystości patriotyczne w Polskim Lasku
Oczywiście nasz wyjazd na Wołyń nie mógł się odbyć 

bez dwóch elementów, czyli pracy na cmentarzu w Przebrażu 
oraz wizyty w Kostiuchnówce, u naszych harcerskich przy-
jaciół z Łodzi.  Porządki w Przebrażu zajęły nam tylko je-
den dzień. To efekt solidnego wykonania prac remontowych 
w latach poprzednich, a także większej ekipy uczestniczącej 
w wyjeździe.(zdjęcie) Do Kostiuchnówki ruszyliśmy w pią-
tek rano. Po drodze wstąpiliśmy do Przebraża aby dokończyć 
malowanie, zawiesić biało-czerwone wstążki, zapalić znicze 

i pomodlić się za poległych (zdjęcie 9). Okazało się, że niemal 
przypadkiem trafiliśmy na wielkie uroczystości w Polskim La-
sku, gdzie odbył się ponowny pochówek żołnierzy poległych 
w 1915 r.  i 1916 r. pod Polską Górą. Dwa tygodnie wcześniej 
harcerze pod nadzorem odpowiednich służb przeprowadzili 
ekshumację szczątków żołnierzy. Pierwotnie spodziewano się 
wydobyć około 70 poległych, ostatecznie zaś w kwaterze na 
wiejskim cmentarzu znaleziono szczątki ponad 230 żołnierzy. 
Przy okazji wydobyto szereg artefaktów, części umundurowa-
nia, broni, rzeczy osobistych, które są eksponowane w izbie 
pamięci w Kostiuchnówce. Dla poległych żołnierzy przygoto-
wano osobną kwaterę na której postawiono też dwa granitowe 
słupy pamięci , podobne jak te z lat 30-tych XX wieku. Wy-
konane tak samo z granitu z kamieniołomu w Janowej Dolinie 
i tak samo ważące po 7 ton każdy. Na uroczystości zaproszo-
no wielu gości w tym wielu z Łodzi. Można by rzec, że cała 
Łódź zjechała do Kostiuchnówki, bo była i pani wojewoda i szefowie 
najważniejszych służb, policji, straży pożarnej, Lasów Państwowych 
oraz oczywiście ZHP. Poza tym korpus konsularny Polski i Ukrainy 
oraz dostojnicy kościelni trzech obrządków. Gościem specjalnym był 
wnuk Marszałka Piłsudskiego, Pan Krzysztof Jaraczewski, z którym 
udało się nam zamienić kilka zdań. Jak to zwykle bywa na takich uro-
czystościach były i podziękowania i przemówienia. 

Szczególne wrażenie wywarły na mnie dwa wystąpienia, pierwsze 
Pana Jaraczewskiego a drugie, młodego, prawosławnego popa. Ten 
ostatni powiedział rzecz znamienitą, że w tradycji prawosławnej nie 
przykłada się większej wagi do dbania o mogiły przodków, jednocze-
śnie zwrócił uwagę na to, jak my Polacy potrafimy się troszczyć o mo-
giły i o pamięć naszych poległych, zmarłych. Potrafimy pokonywać 
setki kilometrów, granice, dziurawe drogi, po to tylko, żeby zadbać 
o groby często bezimiennych żołnierzy. 

My, prawosławni – powiedział - obserwujemy to od lat, jesteśmy 
pełni podziwu dla Was i wyciągamy lekcję dla nas, że słusznym jest 
aby tak postępować. 

Za te słowa dostał gromkie brawa i od nas, bo miło jest usłyszeć 
słowa docenienia, a szczególnie od tych, których czasami słusznie lub 
niesłusznie uważa się za nieprzyjaciół. Szybko przeleciały godziny 
spędzone w Kostiuchnówce. 

Na Reducie Piłsudskiego
Nie obyło się oczywiście bez wizyty na Reducie Piłsudskiego, 

zwłaszcza że mieliśmy w składzie nowych członków ekipy, którzy 
jeszcze tam nigdy nie byli. Reduta po pożarze lasu i pracach odno-
wieniowych lasu wygląda nieciekawie. Z drugiej strony zaś orka 
wykonana przed posadzeniem sadzonek drzew, wydobyła na wierzch 
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mnóstwo łusek, amunicji, kawałków pocisków i granatów. Udało nam 
się ustalić z dokładnością do kilku metrów granice między pozycjami 
legionistów i Rosjan. Po prostu, w pewnym momencie przestaliśmy 
znajdować łuski z austriackich Mannlicherów a pojawiły się łuski 
z Mosinów. Pomyślałem, że można wykorzystać ten fakt, że nie ma 
tam drzewostanu i dokonać dokładnych pomiarów geodezyjnych re-
duty za pomocą GPS-a albo drona z aparatem. Ale to już chyba za rok. 
W sobotę, ostatni dzień pobytu w Rożyszczach, kończyliśmy prace 
na cmentarzu. Niestety nie udało się oczyścić całego cmentarza, bo 
jest bardzo duży. Na koniec przedzierając się przez pozostałe za-
rośla zlokalizowaliśmy jeszcze kilkanaście postumentów i płyt na-
grobnych sporządzając dokumentację fotograficzną. Myślę, że prze-
każemy ją odpowiednim instytucjom zajmującym się inwentaryza-
cją polskich cmentarzy na Kresach. Niedziela rano, ostatnia wizyta, 
zapalenie zniczy modlitwa i powrót do Polski (zdjęcie 11). Przed 
granicą spotykamy się z przyjaciółmi z Lublina. Razem z Panem 
Darkiem jedziemy jeszcze do Ostrówek, tuż przed polską granicą . 
To miejsce tragiczne w naszej historii. W wyniku zbrodniczej akcji 
UPA oraz miejscowej ludności ukraińskiej zniknęła z powierzchni 
ziemi polska wieś istniejąca tutaj od XVI wieku. Mieszkańców wsi 
wymordowano w bestialski sposób. Spośród prawie pięciuset zamor-

dowanych Polaków ponad trzysta osób to kobiety i dzieci, nawet 
niemowlęta. Zbrodniarze nie oszczędzili nikogo.  Pięknie odrestau-
rowany cmentarz, na którym w osobnej kwaterze są chowane ofiary 
tamtej zbrodni, to też dzieło wieloletniej pracy kolegów z Lublina. 
Słuchamy opowieści o tym miejscu, potem oddajemy sprzęt, robimy 
ostatnie wspólne zdjęcia i po pięciu godzinach spędzonych na przej-
ściu granicznym, nasze drogi rozeszły się. Oni pojechali do Lublina, 
a my do Bochni. Pewnie zobaczymy się za rok, znów na Wołyniu. 

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które wsparły nas 
podczas wyjazdu na Wołyń. Dziękuję Fundacji Niepodległości za 
otoczenie opieką naszej grupy, dziękuję też firmie AB S.A. z Wro-
cławia, która tradycyjnie wspiera nas finansowo. 

Uczestnicy wyjazdu na Wołyń:
1. Filip Jakubowski – Bochnia
2. Jarosław Przybyło – Bochnia
3. Krzysztof Przybyło – Bochnia
4. Mariusz Rudnik – Bochnia
5. Szymon Ryszel – Tarnów
6. Grzegorz Stokłosa – Pilzno
7. Joanna Wąs – Pilzno
8. Daria Włodek - Szarów

Władysław Kupiszewski

Z zagadnień astronomii ludowej
Ludowa wiedza o gwiazdach1

Gwiazdy od dawna, a właściwie zawsze zwracały na siebie 
uwagę ludzi uczonych, astronomów, ale i ludzi prostych, miesz-
kańców wsi, którzy ze względów praktycznych interesowali się 
tą dziedziną wiedzy. Na podstawie gwiazd przewidywano pogo-
dę, ich położenie na niebie pomagało w orientacji przestrzennej 
i czasowej w nocy. Gwiazdy stały się też podstawą najrozmait-
szych wierzeń osnutych na motywach religijnych i świeckich. 
Wiele takich wierzeń łączy się ze „spadaniem gwiazd”. Najczę-
ściej z tym zjawiskiem wiąże się przekonanie o śmierci jakiegoś 
człowieka, ponieważ na ogół mieszkańcy wsi sądzą, że każdy 
człowiek ma swoją gwiazdę, która w chwili jego śmierci spada, 
por. takie wypowiedzi wieśniaków2: jedyn łumar, bo gwiazda 
jego zleciała i mówili tszy razy amyn (ZZ, Tarnopol), albo – lu-
dzie starsi mówili, gwiazdka z nieba, dusza do nieba (Kuj), czy 
wreszcie – zorka (gwiazda) upadła, bo cłowiek umar (Białostoc-
kie). Wierzenia te są ogólnopolskie, a nawet ogólnosłowiańskie, 
znane też były wielu ludom starożytnym.

Niekiedy podawano takie informacje, że istnieją gwiazdy 
jasne i ciemne. Pierwsze należą do ludzi zdrowych, a drugie 
do chorych i, że niektóre gwiazdy jasne mogą ściemnieć, np. 
te jasne gwiazdy to zdrowych ludzi, a te co ciemni świco, to 
chorych ludzi. My tak se muwiwa. Każdy cłowiek ma swoje 
gwiazde. Ja tam wim chtóra moja gwiazda, ja się nie kwa-
le. Jak chory wybierze jasno gwiazde, to mu ściemnieje, bo 
skund chory Moze mić jasne gwiazde. Kowalik Władek chory 
wybroł sobie jasne gwiazde i ściemniała mu i jus. Jak łun 
stale stynko, to będzie mioł jasno gwiazde? (okol. Kozienic). 
We wsi Kaszubskiej – Slawoszyn mieszkańcy wsi odróżnia-
ją gwiazdy śmieszki i złośnice, jedne przypisują ludziom do-
brym, drugie złym.

Na terenie Słowiańszczyzny na ogół gwiazdy jasne przypi-
sują wieśniacy ludziom bogatym, natomiast ciemniejsze ludziom 
biednym. Identyczną w treści informację (dotyczącą starożytnej 
Grecji)  spotykamy u B. Chmielowskiego: „Epicurus twierdzi, 
że każdy Człowiek ma swoją na Niebie Gwiazdę; bogatszy i za-
cniejszy większą, uboższy mniejszą. Kiedy zaś który ma umrzeć, 
Gwiazda tego spada: co jest wielkim fałszem (…). Świat by daw-
no już gwiazdy zawaliły, przy śmierci każdego padając.”3 

Także często, jak świadczą informacje mieszkańców wsi, 
spotyka się przekonanie, że życzenie pomyślane w chwili spa-
dania gwiazdy – spełni się, np.: trzeba prentko pomyśleć (co się 
życzy), to sie posceśni (Opolskie), jak o pańńie się pomyśli to 
sie spełni (myśli o pannie się spełniają), (Rzeszowskie), gwiazda 
spada, a jak kto źidzi (widzi) jo, to ma o co prosić, a ja jak młodo 
była, to o chłopa dobrygo prosiła (Ostródzkie). Czasem spadanie 
gwiazd tłumaczy się jako zapowiedź szczęścia lub nieszczęścia, 
np.: jak idzieta kaj a gwiazda spadnie przed woma to nieszczę-
ście (okol. Głubczyc), to je na nieszczęście, niejednemu trzeba 
wytłomaczyć to na choroby (Wodzisław, Śląsk), gwiozda śleciała 
to na szczejście, na nowygo kawalera (okol. Prudnika) itp.

Spadanie gwiazd interpretowane bywa także jako przeczysz-
czanie się gwiazd, por. wypowiedzi: to mówio, że gwiazdy się 
ocyscajo, to som widziałem, ze leci z góry (Młp), przeczyszcza 
sie, przeczyszczajo sie gwiazdy, powietrze się zmieni (okol. So-
chaczewa), mówili ze człowiek umiera wtenczas, gwiazda spada, 
a dzisiaj mówio, ze sie gwiazda ocysca (okol. Radomia), zwizda 
się sczystiła, w to czas człowiek umerał (okol. Gorlic); inną wer-
sję, czy inną technikę oczyszczania się gwiazd spotykamy w ar-
tykule Kolbuszewskiego4 - „Gwiazdy niecnotliwych ludzi ciem-
nieją i kopcą. Nad nimi św. Wawrzy-niec męczennik płacze – a ma 
taką łaskę od Pana Jezusa, iż łzami swemi może przćmione znaki 
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(tj. gwiazdy) rozjaśnić. Gdy więc łza św. Wawrzyńca upadnie na 
gwiazdę, tedy ona się czyści”. Wierzenia dotyczące czyszczenia 
się gwiazd znane są tylko Słowianom zachodnim, przykłady po-
świadczające to stwierdzenie spotykamy w gwarach i językach 
czeskim, słowackim i łużyckich. Wiadomości o oczyszczeniu się 
gwiazd uzyskano w kilkudziesięciu wsiach Warmii i Mazur oraz 
w środkowym (pionowym) pasie obszaru Polski.

Określony zasięg geograficzny ograniczony do Podla-
sia, wschodniego Mazowsza i wschodniej Lubelszczyzny ma 
wierzenie, że w spadających gwiazdach lecą dusze nieochrz-
czonych dzieci, ludzi zmarłych lub aniołów itp., por. zapisy: 
jag gwiazda leci, to mówio że dziecko nieochrzcune pulecia-
ło, a baba zaraz go zegna jak leci (okol. Sokołowa Podl.), 
jag gwiazda spada to nieochrzczone dziecko leci i trzeba go 
łochrzcić w imie łojca i syna Adamie i Ewo (Maz.), jag gwiazda 
leci, to człowiek powinien jo przeżegnać, tyn co widzi i mówić 
w imie łojca i syna i ducha świntego amen Józef i Maryja, bo 
to nieochrzczune dzieci leco, duszo nieochrzcunego dzieciuntka 
leci, to się przeżegna. Jak chłopczyk to Józef mu się daje imie, 
jag dziwczynka, to Maryja daje się ji imie, to się ukrzci te dzie-
ci, daje się znak Trójcy przynajświntszy (okol. Hrubieszowa), 
jak leci gwiazda to powie amen, amen, ile razy powie amen, 
to tyle dusz ma wybawi z piekła (Sandomierskie), jak gwiazda 
spada to się trzeba przeżegnać, bo anioł schodzi (Maz.). Tego 
typu wierzenia zapisano także w kilkunastu miejscowościach na 
pograniczu wschodnim, znane są one także na terenie zachod-
niej Ukrainy, Polesia i zachodniej Białorusi.

Niekiedy spadanie gwiazd odczytywane bywa przez miesz-
kańców wsi jako prognostyk ładnej pogody lub innych zmian 
atmosferycznych, np.: to na pogode spadajo gwiazdy (okol. 
Mławy), jag gwiazdy zlatujo na ziemie, to beńdzie pogoda 
(okol. Chrzanowa), albo – gwiazdy spadujom na mróz abo 
na pogode (Kuj.). Częściej jednak ładną pogodę uzależnia-
ją mieszkańcy wsi od gwiazd wyraźnie świecących, czyli do 
wyiskrzonego nieba – gwiozdy jasno swico, bedzie pogoda, 
a w zimie duzy mróz (Młp). 

Warto jeszcze podać kilka informacji, (które choć spora-
dyczne) odzwierciedlają wiedzę astronomiczną mieszkańców 
wsi (bardziej lub mniej zbliżoną do prawdy, opartą najczęściej 
na obserwacji bezpośredniej) i są świadectwem ich wierzeń 
oraz przykładem różnorodności interpretacji zjawisk. Oto one: 
gwiazda spadnie to jeden świat spadnie zużyty (okol. Cieszy-
na), jag gwiazda pada na ziemie, to łuna stanie [się] kamieniem 
(okol. Przemyśla), gwiazda leci, to taki meteor leci, trze sie ło 
powiewtrze i świeci (okol. Rzeszowa), jag gwiazdy spadajum 
a cłowieg liczy, to tyle lat będzie żył (okol. Żnina) i wreszcie – 
gwiazdy schodzo i zachodzo jak ksienżyc i słońce (okol. Puław).

Uzależnienie losów człowieka od gwiazd, wiara w ich od-
działywanie (a jest to przekonanie ogólnosłowiańskie i nie tyl-
ko) znalazły wyraz językowy w takich powiedzeniach, takich 
związkach frazeologicznych, występujących w języku ogólnym 
i w gwarach), jak: urodzić się pod szczęśliwą gwiazdą, pod złą 
gwiazdą, wierzyć w swoją gwiazdę, jego gwiazda mu sprzyja itp.

W życiu wieśniaka gwiazdy także pełniły rolę kalendarza 
i zegara. Na podstawie położenia na niebie niektórych gwiazd 
i gwiazdozbiorów, a także księżyca chłopi określali (w prze-
szłości) dłuższe okresy czasu, np. pory roku, miesiące, a także 
krótsze – godziny, por. zapisy: po tych gwiazdach to można sie 
miarkować jako godzina jest. Mój ojciec jek wiset, to mu nie 
brak zegara biło, tilo po gźazdach źedział [wiedział] cale do-
brze, która godzina jest i po morgensztern [gwiazda poranna], co 
dzień prowadzi (okol. Piszu), te kosiarze (Orion) i babki (Pleja-
dy) to wrużo godziny. Kosiarze podyszli wyży, to późniejsza go-
dzina, kosiarze na południe to północek, jak rano stawać wyszet 
i kusiarze niziutko na zachodzie, to już ranek (okol. Zamościa), 
jag nie było zygarów to po gwiazdach mówili któro godzina, po 
kierunku gwiazd. Jag wóz stanuł do góry dyślem, to była północ 
(Lipnica Dolna, k. Bochni) itp.

Jak widać choćby z pobieżnego oglądu materiału gwarowe-
go wierzenia ludowe dotyczące „spadania gwiazd”, dość różno-
rodne, są dziś częściej wspomnieniem wiary w nie ludzi najstar-
szych. Wiedza o nich staje się coraz bardziej zapomniana, coraz 
bardziej blaknie i przechodzi w mrok zapomnienia.

Przypisy:
1  Podstawą artykułu jest materiał gwarowy pochodzący z 295 
wsi całej Polski, uzyskany w badaniach prowadzonych w poło-
wie XX w. przez Pracownię Dialektologiczną PAN pod kierun-
kiem prof. W. Doroszewskiego.
2  Informacje gwarowe mieszkańców wsi podaję w uproszczonej 
pisowni fonetycznej. Rezygnuję w nich z niektórych cech fone-
tycznych tekstu, by przybliżyć Czytelnikowi jego rozumienie. 
W nawiasie podaję lokalizację stosując m. in. takie skróty: Kuj = 
Kujawy, Maz = Mazowsze, Młp = Małopolska, okol. = okolice, 
ZZ = Ziemie Zachodnie, obok tego nazwa miasta, np. Tarnopol 
oznacza, że informator był repatriantem z woj. tarnopolskiego. 
3  Benedykt Chmielowski, Nowe Ateny albo Akademia wszel-
kiej scjencji pełna (…), Lwów 1749, t. I, s. 168.
4  E. Kolbuszowski, Gwiazdy i grzyby w podaniach ludu. 
(Szkic etnograficzny), Lwów 1895, t. I, s. 171.

Prof. dr hab. Władysław Kupiszewski jest profesorem Uniwer-
sytetu Warszawskiego i członkiem Oddziału Warszawskiego 
Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej
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Jan Pinowski (Warszawa)

Zelandia kontynent bez ssaków cz. 4
Ochrona przyrody w Nowej Zelandii 

Na terenie Nowej Zelandii jest 14 parków narodowych, 
19 leśnych, 19 morskich, 3500 rezerwatów, w tym tylko 
610 km2 terenu rezerwatów jest w rękach prywatnych. Te-
reny chronione zajmują 30% powierzchni kraju, którymi 
zawiaduje Departament Ochrony Przyrody1). Główną przy-
czyną wymierania endemicznej avifauny było niszczenie 
lasów i introdukcja obcych gatunków –  głównie ssaków. 
Sprowadzono 144 gatunki ptaków z czego zaaklimatyzo-
wało się 33 gatunki, 33 ssaków, z których tylko jeden nie 
zaaklimatyzował się2. Obecnie w Nowej Zelandii żyjące 
drapieżniki to: około 200 tys. gronostajów, 100 tys. fretek, 
10 mil jeży, 50 mil oposów, z roślinożerców: jeleni 250 tys, 
jeleni sika 250 tys, kozic 250 tys, zdziczałych kóz 100 tys., 
zdziczałych świń 10 tys., królików 10 mil, zajęcy 5 mil, 
ogromna liczba zdziczałych kotów3. Departament Ochrony 
Przyrody przeznacza 25% budżetu na zwalczanie introdu-
kowanych drapieżców. Likwidacja kotów na jednej tylko 
wyspie Little Barrier kosztowała 25 mln $ nowozelandz-
kich4. Dotychczas oczyszczono z introdukowanych ssaków 
160 wysp, by zagrożone wyginięciem gatunki przenieść na 
te wyspy. Na wyspach tych wcześniej odtwarzano naturalną 
roślinność5. 

Bardzo duże oszczędności, zwłaszcza dawniej, dla bu-
dżetu Departamentu przynosiły przemysłowe polowania na 
jelenie, kozice, których upolowane tusze sprzedawano do 
Europy, ale wymogi sanitarne Unii Europejskiej spowodo-
wały konieczność kosztownych badań weterynaryjnych, 
co doprowadziło do nieopłacalności exportu. Ministerstwo 
rolnictwa również przeznacza duże środki na ograniczenie 
liczby królików i zajęcy.

Zastanawiałem się, co robić po Kongresie bo z różnych 
powodów bilet powrotny miałem dopiero na 24 grudnia. 
Sprawę rozwiązał, i to bardzo szczęśliwie, mój znajomy 
z Wenezueli, dr Jeffrey Walters z Uniwersytetu Północnej 
Karoliny (USA).

Dr Walters wraz ze swoją koleżanką zaproponowali zło-
żenie się po 500$ i wynajęcie samochodu celem objecha-
nia w czasie 10 dni Wyspy Południowej oraz zwiedzenie 
parków narodowych: Parku Narodowego, Wyspy Stewarda 
- Rakiura, Parku Narodowego Fiordland i Parku Narodo-
wego Cooka. Dr Walters od lat przygotowywał się do tej 
podróży, miał rozplanowaną trasę niemal co do godziny, 
potencjalne gatunki ptaków do zobaczenia i interesujące 
miejsca do odwiedzenia. Trzecią osobą naszej wyprawy 
była dr Irena Pepperberg z Uniwersytetu Arizony (USA), 
zajmująca się psychologią papug.Poza wyspą Stewarta  
chcieliśmy zwiedzić jeszcze dwa parki narodowe, Park Na-
rodowy Fiordland  i Park Narodowy Cooka.

By dotrzeć do Parku Narodowego  Wyspy Stewarta-Ra-
kiura  leżącej na  południowym krańcu Wyspy Południowej  
przed nocą wyjechaliśmy z Christchurch 9 grudnia 1990 r. 
o 9.30 i skierowaliśmy się na południe szosą do Ashburton. 
Okolica równinna, trochę tutaj upraw pszenicy, jęczmie-

nia, winnice, ogrodzone pastwiska z pasącymi się owcami, 
rzadziej krowami, a w niektórych rejonach bardzo często 
widać pasące się, udomowione jelenie (eksport mięsa do 
Niemiec). Nad polami unoszą się skowronki, częściej niż 
w Polsce przelatują szczygły, wszędzie spotykamy szpaki, 
słychać śpiewające trznadle i dzwońce, zięby, kosy. Napo-
tykamy wreszcie coś dla nas egzotycznego niby sroka, niby 
wrona, to dzierzbowron żałobny (Gymnorhina hypoleuca). 
Zarówno ten gatunek, jak i podobny dzierzbowron gwiżdżący 
(G. tibicen) były sprowadzone do Nowej Zelandii z Austra-
lii. O godz. 11.40 zatrzymujemy się na pierwszy półgodzin-
ny postój w dolinie rzeki Rakaia. Rzeki Wyspy Południowej 
(Wyspy Północnej nie znam) Nowej Zelandii, to nieuregu-
lowane rzeki górskie, o szerokim często korycie zasłanym 
żwirem i głazami, niosące o tej porze roku (środek lata) bar-
dzo mało wody . Nad rzeką latają dwie mewy czarnodziobe 
(Larus bulleri) i jeszcze od nich pospolitsze mewy południo-
we (Larus dominicanus), stale lata kilka par rybitw czarno-
czelnych (Chlidonias albostriatus), wszędzie słychać śpiew 
skowronków. Godzinę później chodzimy po bardzo podob-
nym wyschniętym korycie rzeki Ashburton. Spotykamy tutaj 
więcej ptaków niż poprzednio nad rzeką Rakaia.Na wyspie 
znajdowała się kolonia z dużymi już pisklętami mewy czar-
nodziobej, z bagienka zrywa się szczudłak białogłowy (Hi-
mantopus leucocephalus), a parka siewek ozdobnych (Chara-
dius bicinctus) podchodzi na odległość metra, chcąc odwieść 
nas od pisklęcia. Słychać śpiewy lub głosy zięb, szczygłów, 
dzwońców, wróbli domowych oraz głos jakiegoś nieznane-
go ptaka. O godzinie 15.00 dotarliśmy do miasteczka porto-
wego Timaru. Dotychczas równinny krajobraz zmieniał się 
w falisty, pagórkowaty. W ulewnym deszczu dojeżdżamy do 
miasteczka Waimate, gdzie nocujemy w hoteliku. Deszcz leje 
całą noc z 9 na 10 grudnia, ale o 9 godzinie rano pogoda się 
poprawia, jedziemy zatem do pierwszego dla nas naturalnego 
zbiorowiska roślinnego Nowej Zelandii, oddalonego o kilka-
naście kilometrów buszu.

Teren staje się coraz bardziej pagórkowaty, a przed 
nami Alpy Nowozelandzkie. Rezerwat o nazwie Kelceys 
Bush, to gąszcz krzewów i niewysokich drzew pokrywa-
jących dolinę i zbocza pagórków. Na dnie tego lasu jest 
prawie ciemno; drzewa, krzewy, a nawet mchy są nam 
nieznane, np. mchy prawie czarne o kształcie niskich pale-
mek. Dominującym drzewem o bajecznie powyginanych, 
niegrubych pniach i ceglastej, łuszczącej się korze jest 
Scheflera digituta. Wszędzie słychać głos szczygłów, to-
kują czeczotki. Wreszcie widzimy gołębia garlicę maory-
ską (Hemiphaga novaeseelandiae), większego od nasze-
go grzywacza, od góry metalicznie ciemnego, a od spodu 
białego siedzącego spokojnie na drzewie. Wracamy trochę 
zawiedzeni z tego rezerwatu, po drodze obserwujemy krą-
żącego nad pastwiskami błotniaka (Circus approximans); 
jest to jedyny, często spotykany ptak drapieżny Nowej Ze-
landii. Dwa inne gatunki to pustułka (Falco cenchroides), 
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którą spotkaliśmy tylko raz i nie dostrzeżony przez nas so-
kół nowozelandzki (Falco novaeseelandiae).

Odwiedzamy następny niedaleko położony rezerwat 

buszu. Spotykamy tutaj już 4 gatunki rodzimych ptaków 
leśnych: miodożera szmaragdowego (Anthornis melanu-
ra) , małego ptaka, oliwkowozielonego, obecnie przy-
stosowującego się do sztucznych lasów oraz roślinności 
zabudowań i osiedli; skalinka wielkogłowego (Petroica 
macrocephala), z upierzenia podobnego do naszej mu-
chołówki żałobnej, lecz mniejszego, barglika (Acan-
thisitta chloris) z endemicznej rodziny Acanthisittidae, 
podobnego do naszych strzyżyków, ale posiadającego 
bardzo mały ogon.

Maorysek towarzyski (Finschia novaeseelandiae) żerują-
cy, podobnie jak nasze kowaliki, na pniach i większych ko-
narach, to ptak leśny długości 13 cm w kolorze. szarooliw-
kowym, coraz częściej spotykany także w sztucznych nasa-
dzeniach. Wreszcie piąty gatunek, to szlarnik rdzawoboczny 
(Zosterops lateralis), pospolity ptak  tych terenów, z charak-
terystycznym jasnym otoczeniem oczu, stąd nazwa angielska 
silvereye.

Poza tymi pięcioma najpospolitszymi gatunkami ptaków 
rodzimych były też drozdy śpiewaki, szczygły, zięby, cze-
czotki, kosy. Po godzinie 10.00 wyruszamy dalej na południe, 
z Waimati do Oamaru drogą zbliżającą się do wysokiego 
urwistego brzegu morza, na którym rosną piękne, duże fio-
letowe rojniki przypuszczam, że to Sempervivum montanum.

O godz. 12.30 zatrzymujemy się nad dużym stawem tuż 
przy morzu, nad którym roi się od ptaków. Naliczyliśmy aż 12 
gatunków ptaków wodnych. Było wśród nich 20 osobników 
szczudłaków białogłowych, 5 osobników czajek czarnokar-
kowych (Vanellus novaehollandiae), występujących także 

w Australii i Tasmanii, a od 1940 r. na Wyspie Południowej 
(w skrzydle posiadają kostna ostrogę), 5 łabędzi czarnych  
(Cygnus stratus), których przodków sprowadzono dla celów 
ozdobnych z Australii (obecnie zdziczały pospolity ptak), 
parę kaczek kazarek rajskich (Tadorna variegata) z młodymi 
oraz kaczkę cyraneczkę szarą (Anas gibberiformes), pospolitą 
w Australii, zaś w Nowej Zelandii  tylko w kilku okręgach, 
lecz zwiększającą swój areał (prawdopodobnie jest to natural-
na inwazja). Leciał ostrygojad nowozelandzki (Haematopus 
finschi), na krzaku śpiewał trznadel. Były też oba pospolite 
gatunki mewy czarnodziobej i południowej. Nową Zelandię 
zamieszkują cztery gatunki ostrygojadów od całkiem czarne-
go do białoczarnych, o różnym stosunku obu kolorów.

Jedziemy dalej na południe  Wyspy Południowe Nowej 
Zelandii. Mijamy o godz. 15.30 duże uniwersyteckie miasto 
Dunedin, by zdążyć przed zmrokiem do jedynej na świecie, 
położonej na stałym lądzie, kolonii albatrosów królewskich 
(Diomedea epomophora), na półwyspie Otago w pobliżu 
Dunedin. Droga biegnie tuż przy wodzie zatoki, na palach, 
łodziach, w płytkiej wodzie dużo ptaków: czarne ostrygojady 
(Heamatopus unicolor) oraz nowozelandzkie czaple białolice 
(Ardea novaehollandiae), kormorany nowozelandzkie (Pha-
lacrocorax chalconotus) i wspomniane już oba gatunki mew.

O 18.45 dotarliśmy do kolonii albatrosów królewskich, 
pilnie strzeżonych w utworzonym dla nich rezerwacie. Przy 
rezerwacie znajduje się duży budynek z salą wystawową, po-
święconą biologii albatrosów i historii półwyspu. Miejsce to 
było wejściem do portu pilnie strzeżonego przez wynoszone 
specjalnymi dźwigami armaty, ponieważ Anglicy obawiali się 
najbardziej rosyjskich carskich okrętów wojennych. Po zapła-
ceniu 20 dolarów i wysłuchaniu ciekawej pogadanki przewod-
niczki poszliśmy pod jej nadzorem tunelem utworzonym przez 
wysokie ogrodzenie do ambony, znajdującej się pod szczytem 
góry, by podziwiać albatrosy. Rzeczywiście jedna para toko-
wała bliżej ambony, a dalej jeden ptak siedział na gnieździe. 
Stale też przelatywały te ptaki wspaniale wyglądające w lo-
cie. Po 20 minutach wyczerpał się nasz czas obserwacji. Za 
następne 20 dolarów dano nam klucz do bramy umożliwiając 
dojazd samochodem do wybrzeża, gdzie wieczorem wracały 
pingwiny żółtookie (Megadyptes antipodes) i czarnogranato-
we  pingwiny małe (Euidyptula minor). Była to mała zato-
ka morska z wąską plażą i wysokim piaszczystym brzegiem, 
gdzie od wysokości ok. 50 m zaczynała się roślinność, trawy 
i krzaki. Zatoczkę otaczały strome skalne zbocza, niedostępne 

Mapa Wyspy Płd. Nowej Zelandii z zaznaczeniem grubszą linią trasy podróży autora

Półwysep Otago z kolonią albatrosów królewskich - muzeum tego gatunku
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dla żadnego czworonożnego drapieżnika. Na bocznym wyso-
kim brzegu czekało już na powrót pingwinów kilkudziesięciu 
ornitologów. Około 20.00 przyszły dwa pingwiny żółtookie 
i mozolnie wspinały się po piaszczystym zboczu do swych 
gniazd, a nieco później pojawiły się następne trzy pary. Około 
godz.21.30 pojawiły się dwie młode uchatki. Dopiero o 22.00 
ujrzeliśmy zwarte stadko 25 pingwinów małych, a po chwi-

Albatrosy królewskie krążące nad kolonią

li dalsze 14 i już w narastających ciemnościach szły w górę 
do swych gniazd. Nieopodal w urwiskach leżały bez ruchu 
ogromne foki uchatki. Do miasta wróciliśmy w nocy.

Bardzo dziękuję profesorowi Władysławowi  Kupiszewskie-
mu za korektę stylistyczną maszynopisu.

Prof. dr hab. Jan Pinowski ekolog i ornitolog PAN jest 
członkiem Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bochnia-
ków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej
Przypisy:
1  Wikipedia National Park of New Zealand.
2  Wodzicki K. i  Wright S. Introduced birds and mammals In   
    New Zealand and their effect on the environment. Tuatara,  
    vol. 22, part 2: 121 –126, 1984
3  Parker J. i Murphy E.  Management of introduced mammals 
   in New Zealand . New Zealand Journal of Zoology, 30(4): 
   335 – 360, 2003. 
4  Voith  C. R. The eradication of feral cats (Felis catus) from 
    Little Barrier Island, New Zealand. New Zealand  Journal 
    of Zoology.      28 (1): 1 – 12.

Felicja Wieczorek

W magicznym świecie podziemi
Wycieczka Stowarzyszenia Absolwentów UJ do bocheńskiej kopalni soli

5 września 2015 r., dzień chłodny, ale nam to nie przeszka-
dza, zjedziemy bowiem pod ziemię...do najstarszej kopalni soli 
(jej początki sięgają 1248 r.) Najpierw jednak jesteśmy w gościn-
nych progach Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi 
Bocheńskiej. Jemy pyszne drożdżówki z serem i ciasto ze śliwka-
mi, popijając kawą i herbatą. Prezes Stanisław Kobiela opowia-
da o planach stowarzyszenia, pojutrze spodziewa się wielu gości, 
w związku z otwarciem Żydowskiej Trasy Pamięci. Ale oto już 
jest nasz przewodnik, pan Stanisław Mróz....

Idziemy pod budynek szybu Sutoris, najstarszego szybu bo-
cheńskiej kopalni, związanego z legendą o św. Kindze, patronce 
solnych górników i Bochni. Według tradycji, odnalezienie tu soli 
kamiennej miało charakter cudowny dzięki pierścieniowi królew-
ny węgierskiej Kunegundy (Kingi), którą poślubił książę polski 
Bolesław V, zwany później Wstydliwym. Kinga miała wrzucić ów 
klejnot  do kopalni Marmarosz (na Węgrzech ) - podarowanej jej 
przez ojca, króla Belę IV, jako wiano. Przedziwnym trafem pier-
ścień wydobyto wraz z pierwszym okruchem soli w Bochni wła-
śnie w ogrodzie szewca i stąd nazwa szybu ( łac. sutor - szewc ). 
Nad wejściem dumnie rozpościera skrzydła piękny biały orzeł na 
czerwonym tle...

Słychać dzwonek, sygnał zjazdu w dół, 176 m pod ziemię. 
Otaczają nas solne ściany, rozpoczynamy wędrówkę, podziwiając 
ciekawe i malownicze układy warstw soli, ta najstarsza kopalnia 
soli zachwyca tajemniczymi wyrobiskami.  Obserwujemy, jakim 
wspaniałym materiałem plastycznym jest sól i jakie cuda potra-
fi z niej wyczarować natura. Nasza wycieczka jest równocześnie 
podróżą w czasie, bo dzięki efektom multimedialnym spotykamy 
i słyszymy Boleslawa Wstydliwego, króla Augusta II Sasa, żup-
ników przybyłych z Genui, widzimy pracujących prymitywnymi 

narzędziami górników, konie obracające kierat. Głośny grzmot 
oznajmia zjawienie się  ducha cystersa - mnicha, bo z tym zakonem 
wiąże się  powstanie kopalni w Bochni. Mijamy olbrzymie bloki 
soli, tzw. bałwany ( 400 - 1500 kg ), które górnicy wydobywali od 
czasu odkrycia soli aż do XVIII w. Pokonując dzielnie drewniane  
schody Komory Kristian i szybiku Spalony, dochodzimy do miej-
sca, w którym stoi zrekonstruowany dawny kierat konny.

W stajni Mysiur przewodnik opowiada  o mądrości koni 
(nie pozwalały na doczepienie ani jednego wózka więcej), 
o przywiązaniu górników do nich.

Dochodzimy do pięknej kaplicy, wykutej oczywiście w soli, 
pod wezwaniem św. Kingi. W prezbiterium znajduje się ołtarz, 
wykonany przez górników, z obrazem "Znalezienie pierścienia 
św. Kingi ". Na ścianach bocznych są,wykute w solnym ociosie, 
figury świętych i ołtarz św. Barbary. Zachwyca wykuta z soli am-
bona z baldachimem oraz całoroczna szopka betlejemska, w któ-
rej śnieg zastępuje rozsypana sól (wszystkie te cuda wykonane są 
przez górników ).

Ileż wrażeń.... i jeszcze niespodzianka.... podjeżdża zabytkowa 
kolejka, która dowozi nas do szybu, gdzie czeka winda. Wyjeżdża-
my na powierzchnię. Jak jasno.....

Obiecujemy sobie jeszcze tu powrócić, tym bardziej, że kopal-
nia  ze względu na lecznicze właściwości mikroklimatu specjalizu-
je się w leczeniu schorzeń układu oddechowego, astmy oraz alergii.

Jeszcze "strzemienna" kawa i herbata w siedzibie Stowarzy-
szenia Bochniaków... Obdarowani najnowszymi numerami "Wia-
domości Bocheńskich", żegnamy Prezesa i naszego wspaniałego 
Przewodnika. Do zobaczenia !

Felicja Wieczorek  jest sekretarzem Zarządu Stowarzyszenia 
Absolwentów UJ w Krakowie
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Zabytkowa kopalnia soli w Kaczyce. Foto. J.Morajka

Smatruz z przewodnickimi klechdami cz. 3
Anna Szewczyk

Jest takie miejsce... Kaczyka na Bukowinie
Dalekie ślady bocheńskie...

Moim marzeniem było pojechać do Kaczyki i zobaczyć 
Kopalnię Soli, w której pracowało kilka pokoleń bocheńskich 
górników. W 1992 roku dr Józef Piotrowicz wygłosił w Mu-
zeum im. Stanisława Fischera w Bochni wykład pt.,,Bocheń-
scy założyciele Kopalni Soli i osady górniczej Kaczyka na 
Bukowinie w XVIII w.  na kanwie opublikowanego wcześniej 
przez siebie pionierskiego opracowania pt. ,,Kaczyka – salina 
i osada górnicza na Bukowinie. Z dziejów Polonii Kaczyckiej 
w XVIII- XX w.) Marzenie to zrealizowało się podczas wy-
cieczki bocheńskiego Oddziału PTTK po północnej Rumu-
nii- rejonie Maramuresz i Bukowiny, która odbyła się w  
dniach 5-9 sierpnia 2015 r. 

W letni, piękny, sierpniowy, wakacyjny dzień odbyliśmy 
podróż do serca Bukowiny. Zwiedziliśmy Kopalnię Soli w Ka-
czyce i Bazylikę Wniebowzięcia NMP. 

Jak okiem sięgnąć, w drodze do Kaczyki zachwycały nas 
piękne widoki potężnych Karpat na horyzoncie. Architektura 
miejscowości przypomina salinarną zabudowę Bochni. Do Ko-
palni prowadzi okazała brama witająca dziś polskich turystów.

Kopalnia w Kaczyce prowadziła działalność produkcyj-
ną do 1989 roku, dzisiaj pełni funkcję Sanatorium, trasa tu-
rystyczna liczy 800 m. Zwiedzając Kopalnię Soli w Kaczy-
ce, można odczuć kontrast pomiędzy temperaturą powietrza 
sierpniowego dnia i temperaturą w podziemiach kopalni, po-
nieważ w środku temperatura wynosi 12-14 stopni.  Podczas 
spaceru można  uzupełnić niedobór jodu, z tego też powodu 
zalecane są pobyty w tutejszej kopalni, aby leczyć choroby 
układu oddechowego. Jest to naprawdę urocze miejsce. Po-
czątkowo przechodzi się przez małe muzeum i schodzi się na 
głębokość 26 m. schodami drewnianymi, a następnie solnymi. 
Podziemna trasa Kopalni prowadzi do podziemnej Kaplicy św. 
Barbary, zachwycające jest wnętrze kopalni w Kaczyce przy-
pominające wystrój Kaplicy św. Kingi w Bochni. Jest on istot-
nym śladem polskości, przecież pracowało tutaj wiele pokoleń 
polskich górników. Są oni autorami, na wzór polskich kopalni 

soli, podziemnych obiektów wspólnotowego użytku: kaplicy, 
sali zabaw, sztucznego szmaragdowego jeziorka. Naprzeciw 
wejścia widzimy ołtarz, po lewej stronie umieszczono solną 
ambonę, po prawej wmurowano tablicę pamiątkową  z okazji 
poświęcenia Kaplicy w 1904 r. przez arcybiskupa lwowskie-
go Józefa Bilczewskiego. Znajduje się tu obraz św. Barbary 
oświetlony od dołu dwiema lampkami, a z tyłu wparty jest na 
kolumnach rzeźbionych w soli drewniany chór. Na podziem-
nym szlaku można podziwiać również urokliwy ,,Szmaragdo-
wy staw” i podziemne komory, które pełnią dziś funkcję tury-
styczno- rekreacyjną.  

 ,,Cacica” znaczy Kaczyka...
Nazwa ,,Kaczyka” jest polskiego pochodzenia. Według 

legendy pochodzi od kaczek, które pływały po niewielkim 
jeziorku w lesie, na miejscu dzisiejszej kopalni. Osadę zało-
żyli jednak ruscy warzelnicy z okolic Świrska w Galicji, to 
oni utworzyli pierwszą warzelnię na tych terenach.  Początki 
Kaczyki sięgają końca XVII wieku, jednak dopiero w 1782 
roku cesarz Józef II, pod którego panowaniem znajdowały się 
wówczas te tereny, wydał rozkaz poszukiwania soli kamiennej 
na Bukowinie. Przy słonych źródłach powstały wówczas małe 
warzelnie soli w kilku miejscach – między innymi w dolinie 
zwanej Kaczyka. 

Najczystszą sól kamienną odkryto w tym miejscu ponoć 
już w 1785 roku, złoże solne było na głębokości 28,5 m. 
W 1791 roku powstała tutaj Kopalnia Soli. W 1792 r. sprowa-
dzono do Kaczyki dwudziestu górników z Bochni wraz z ro-
dzinami, by eksploatować tamtejsze złoża soli. Kilka lat póź-
niej, w związku z rozwojem kopalni, sprowadzono kolejnych 
dwustu pracowników z Bochni i Wieliczki. W miarę upływu 
czasu i zmieniania się warunków gospodarczych i społecz-
nych, a także politycznych, cześć rodzin wróciła do Polski, 
część jednak została, dając początek nowym pokoleniom Po-
laków na tych terenach.

Kaczyka, podziemne boisko sportowe. Foto. J.Morajka
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Obecnie polskich wiosek na terenie Bukowiny jest kilka: 
Nowy Sołoniec, Plesza, Pojana Mikuli (Piękna Polana). Naj-
starsza z nich to Kaczyka. Godne podziwu jest to, że następcy 
pierwszych polskich osadników na tym terenie nadal kulty-
wują polskie tradycje, posługują się językiem polskim i umac-
niają swoją świadomość narodową. Tak bardzo chcieliśmy 
się z nimi spotkać… Podczas naszej wycieczki do Kaczyki 
mieliśmy okazję odwiedzić ,,Dom Polski” z zachowanym pol-
skim księgozbiorem, wieloma pamiątkami i starymi zdjęciami 
dokumentującymi historię Kaczyki i górniczy klimat tej miej-
scowości, salinarną tradycję tej miejscowości, i jej charaktery-
styczną zabudowę salinarną. I to coś nieuchwytnego, co łączy 
dwa miasta – Bochnię i Kaczykę i co pozwala, że w Kaczyce 
czujemy się jak w domu.

Z Bochni do Kaczyki
Kaczyka ma specyficzne położenie. Rozległa dolina, na 

której ta miejscowość jest położona, jest 
osłonięta niemal ze wszystkich stron 
pasmami gór i leży w sercu Bukowiny 
południowej. W Rumunii i poza jej gra-
nicami znana jest ze względu na znajdu-
jące się tutaj Sanktuarium Maryjne oraz 
czynną kopalnię soli. Jest wymieszaną 
etnicznie i kulturowo miejscowością, 
w której zgodnie od wieków zamieszku-
ją: Rumuni, Ukraińcy, Polacy i Niemcy.

Z początku stanowiska  kierownicze 
zostały powierzone Austriakom i Niem-
com. Jednak już w 1792 roku sprowa-
dzono do pracy w kopalni 20 rodzin gór-
niczych z Bochni. Bochniacy otrzymali 
wolne od czynszu grunty pod osadnic-
two. W 1810 roku kopalnia posiadała 
już trzy szyby. Trzy poziomy kopalniane 
znajdowały się na głębokości 30,5 m. 40 
m i 76 m.  Rozwój kopalni soli wpły-
nął na powstanie osady i budowę drogi 
łączącej Kaczykę z Suczawą – a stąd 
z całą resztą miast bukowińskich. Salina 
posiadała własne sądownictwo. Admini-
stracyjnie podlegała lwowskiej Dyrekcji Solnictwa. Ten zwią-
zek z Galicją wpłynął szybko na wzrost liczby Polaków za-
trudnionych w kopalni, w tym na stanowiskach kierowniczych.

 Po sprowadzeniu górników i rozbudowie kopalni, osada 
stała się w 1818 roku odrębną gminą. Od początków XIX w. 
kopalnia posiadała swoją szkołę, w której uczyli nauczyciele 
znający trzy języki pracowników kopalni, mianowicie nie-
miecki, rumuński i właśnie język polski. 

W 1810 roku poświęcono pierwszy kościółek. Parafia w Ka-
czyce została założona w połowie XIX wieku. W 1904 roku 
zbudowano nowy duży kościół – wierną kopię kościoła w Boch-
ni. Autorem projektu był znany krakowsko- lwowski architekt 
Teodor Talowski, profesor Politechniki Lwowskiej. Wewnątrz 
kościoła znajdują się ołtarz i ambona w stylu neogotyckim. 
Księżmi katolickimi w Kaczyce byli na ogół Polacy- aktualnie 
są to franciszkanie z Włoch. Oprócz kościoła rzymskoskatolic-
kiego istnieje w Kaczyce cerkiew prawosławna i unicka. 

Przed II wojną światową w Kaczyce mieszkało ok. 600 
Polaków i ok. 300 Niemców. Oprócz nich byli tu Ukraińcy, 

Rumuni, a także Węgrzy. Polacy wracali tu masowo pod-
czas II wojny światowej. Dużo Polaków opuściło Kaczykę 
w 1940 roku. W 1946-47 roku w ramach repatriacji sporo 
Polaków wróciło do Polski. Dzisiejsze rodziny są w dużym 
stopniu mieszane. Naprzeciw głównego wejścia do kopalni, 
obok kościoła, stoi drewniany dom. Jest to były Dom Polski, 
zbudowany wysiłkiem całej wsi, który podczas rządów komu-
nistycznych przekazany został parafii katolickiej, by państwo 
nie odebrało go Polakom.

Nowy Dom Polski stoi za pocztą, na północ od głównej 
ulicy, kilkaset metrów od głównej bramy do kopalni i kościoła.

Matka Boska z Bukowińskiej Kaczyki 
Kościół w Kaczyce jest pod wezwaniem Wniebowzięcia 

NMP. Za kościołem znajduje się replika groty z Lourdes, po-
wiązana z ,,wymodleniem rewolucji w Timisoarze” i w związ-
ku z tym – z zachowaniem trzech polskich wiosek przezna-

czonych przez Ceausescu do likwidacji. 
Kościół w Kaczyce jest aktualnie głów-
nym miejscem pielgrzymek katolickich 
w Rumunii. Tłumy przybywają tu na 15 
sierpnia. Wiąże się to z posiadaniem ko-
pii ikony Matki Bożej z Częstochowy. 
Niezwykła religijność mieszkańców 
tego rejonu i związane z nią oczeki-
wanie na coroczny odpust wiąże się 
z datą 15 sierpnia. Jest to największe 
wydarzenie dla katolików na Bukowi-
nie i w całej Rumunii. Poza religijnym 
kontekstem tego święta wiąże się ono 
z okolicznościowym festynem.

Miejscowy Kościół odegrał w dzie-
jach Kaczyki bardzo ważna rolę. Brak 
Świątyni zmobilizował księdza Jakuba 
Bogdanowicza, pierwszego polskiego 
duchownego przybyłego do Kaczyki do 
urządzenia w podziemiach kopalni Ka-
plicy pw. Św. Barbary – patronki gór-
ników. Pierwszy kościół zaczął służyć 
wiernym w roku 1810 r.  W 1904 kon-
sekrowano nową neogotycką świątynię  

pw. Wniebowstąpienia NMP. Prawdopodobnie w roku 1810 
ksiądz Jakub Bogdanowicz przywiózł ze Stanisławowa kopię 
ikony Matki Boskiej Częstochowskiej, która od tego czasu z oł-
tarza głównego świątyni błogosławi wiernym przybywającym 
pomodlić się o Jej wstawiennictwo.  Nazywana jest przez wier-
nych ,,Matką Boską z Kaczyki”. Kilka lat temu, na Jasnej Gó-
rze w Częstochowie, dokonano jej renowacji, a także wykonano 
kolejną kopię. Odbyła ona peregrynację po ziemi rumuńskiej. 

Dnia 14 marca 2000 roku kościół w Kaczyce został pod-
niesiony do rangi Bazyliki Mniejszej.

Miejscowi Polacy, wierni religii swoich przodków, zawsze 
aktywnie uczestniczyli w życiu społeczności lokalnej. Warto 
dodać, że od roku 1990 istnieje w Kaczyce ,,Stowarzyszenie 
Polaków”, które łączy rodaków.

Miłym akcentem naszej wycieczki było spotkanie 
nas - turystów z Bochni z Polakami w ,,Domu Polskim” 
w Kaczyce. Wielkie serce i zaangażowanie oraz wyjątko-
wa gościnność, z jaką zostaliśmy przyjęci przez Państwa 
Krystynę i Michała Cehaniuków- opiekunów Domu Pol-

Kościół p.w. Wniebowziecia NMP. Foto. J.Morajka
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skiego w Kaczyce, są symbolem tego, co bliskie i co ważne 
w oczach mieszkańców.  

Nasza grupa wręczyła souveniry 
i prezenty, radości i wspólnym chwi-
lom wzruszenia nie było końca. Miłe 
spotkanie z Polonią upłynęło w atmos-
ferze radosnej. Dzieci i młodzież ze 
Szkoły Międzywydziałowej w Kaczyce 
pod troskliwym okiem i opieką miłych 
Pań nauczycielek przedstawiły program 
artystyczny, prezentując polskie wier-
sze i piosenki, nie zabrakło też własnej 
inwencji twórczej w rodzimej, lokalnej 
twórczości w języku polskim. 

Dlatego to spotkanie przysporzyło 
tak wiele radości i wzruszenia... Miły 
poczęstunek i ,, prawdziwa uczta du-
chowa” spowodowały, że te chwile były 
dla nas dłuższą chwilą wytchnienia, 
jakże miłą! Wspólnie spędzone chwile 
z Polonią z Kaczyki pozostaną na długo 
w naszej pamięci. Z tych chwil pozosta-
ło wiele obrazów: dwujęzyczny napis na 
Domu Polskim ,,Bine ati venite” i drugi 
po polsku ,,Witamy”, trzy flagi na ,,Casa 
Polona” – czyli ,,Domu Polskim”: ru-
muńska, polska oraz Unii Europejskiej. 
Polskie ślady odnajdujemy także w kronice przechowywanej 
przez Michała Cehaniuka, na gazetkach szkolnych, na pod-
daszu Domu Polskiego, gdzie zgromadzono liczne pamiątki, 
a także na miejscowym cmentarzu, gdzie na pomnikach wid-
nieją polskie napisy. 

Warto dodać, że Polacy ze Śląska z okolic Rybnika pod-
trzymują kontakty z rodzinami z Kaczyki. Owocem tej współ-
pracy są liczne wzajemne wizyty mieszkańców Kaczyki i Po-
wiatu Rybnickiego oraz ufundowany pomnik Papieża Jana 
Pawła II  przed Kościołem Jana Pawła II.

Takie miejsce... w sercu Europy
Mieszkańcy tego regionu żyją w zgodzie z wyznawcami 

prawosławia. Dlatego tak bardzo zachwyciły nas okoliczne 
cerkwie wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, 

które wzniesiono w miejscowościach: Voronet, Humor, Mol-
dovita, Sucevita i Putna.

Przywieźliśmy z tej niezwykłej 
podróży wiele pamiątek, pięknych 
ikon, oraz obrazki na których widnie-
je Matka Boska Kaczycka, chronią-
ca swoim płaszczem Bukowinę z jej 
wielokulturowymi mieszkańcami. 
W podpisie czytamy: ,,Icoana mira-
culoasa a Maicii Domnului Cacica”.

Mamy nadzieję , że tu znów 
wrócimy. Ze swej strony polecam tę 
niezwykłą podróż do Kaczyki- ser-
ca Bukowiny. O tym niezwykłym 
miejscu w sercu Europy powstał 
film pt. ,,Kaczyka jest takie miej-
sce” w reżyserii Anny Błaszczyk 
i Łukasza Czajki.  

Mój artykuł zakończę słowami 
Andrzeja Stasiuka, autora książki pt. 
,,Jadąc do Babadag”, który zwie-
dza „te rejony świata” - (Rumunia, 
Ukraina, Mołdawia, Albania, Węgry, 
Słowacja) gdyż tam bije serce jego 
Europy a zarazem jego własne. Au-
tor znajduje tam zapachy dzieciń-
stwa, klimat zapamietany z dalekiej 

przeszłości, której nie ma i nie wiadomo, czy w ogóle istniała. 
Idealizujemy własne dzieciństwo - pisze autor, pamięć bywa 
błogosławieństwem, karmimy się własna historią jak sielanką 
i słodkim miodem...”

Trasa naszej wycieczki biegła blisko granicy z Ukrainą 
– odwiedziliśmy Wesoły Cmentarz w Sapancie i malowane 
klasztory Bukowiny – piękny obronny klasztor w Voronet ze 
słynnym ,,Sądem Ostatecznym”, oglądaliśmy również piękny 
zespół klasztorny w Barsanie. Zabytki te wpisane sa na listę 
Światowego Dziedzictwa Unesco. Przejazd wiódł serpentyna-
mi słynnej trasy Transfogaraskiej, po drodze oglądaliśmy peł-
ne klimatu wsie i miasteczka, odbywaliśmy piesze wycieczki 
w Góry Rodniańskie. Widzieliśmy również jeden z najładniej-
szych wodospadów w Rumunii, skąd rozpościera się widok na 
Transylwanię. To niepowtarzalny klimat tej części Rumunii !

Dom Polski w Kaczyce. Foto. J.Morajka

Foto. J.Morajka Foto. J.Morajka
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,, Przeszłość zachowana w pamięci
   jest częścią teraźniejszości.’’
                                      Tadeusz Kotarbiński

Zakwitły kasztany, obsypały się kremowo – różowym 
kwieciem. Obawy, ale i nadzieje, niepewność, ale i śmia-
łe plany – towarzyszyły wtedy maturzystom, wtedy -  przed 
pięćdziesięciu laty. A po jakimś czasie, wśród liści kasztanów, 
będących symbolem młodości i dojrzałości dostrzec można 
było rude owoce spadające z charakterystycznym łoskotem  
na ziemię. Podobnie rzecz się miała i z uczniami, dziś Absol-
wentami Liceum Pedagogicznego, którzy przybyli z różnych 
stron Polski, by czcić swój jubileusz. Czas dzielący uczestni-
ków zjazdu od matury również zaowocował. Na przestrzeni  
pięćdziesięciu lat nie zabrakło codziennych zabiegów, starań, 
trosk, osiągnięć i porażek. Dla jednych los był łaskawy, in-
nym nie szczędził burz i zawirowań. Nie wszystkim udało się 
zrealizować młodzieńcze marzenia. W ten jesienny dzień, 12 
września 2015 roku, zapragnęli być razem, by udać się w sen-
tymentalną wędrówkę,  w czasy swej młodości, odświeżyć 
kontakty, przyjaźnie, ożywić młodzieńcze uczucia i jeszcze 
raz spojrzeć sobie w oczy, jak za dawnych lat.

Tego dnia dawni uczniowie Liceum Pedagogicznego podą-
żali w jednym kierunku, w stronę budynku, w którego murach 
kiedyś spędzili pięć najpiękniejszych lat, zostawili swe rado-
ści i smutki. Przez ćwierć wieku szkoła ta chlubnie wpisała 
się w krajobraz naszego miasta, Bochni. Pełniła wyjątkową 
funkcję, przygotowywała młodych ludzi do zawodu nauczy-
cielskiego.Właściwy nabór sprawił, iż w szeregi uczniów 
dostawały się dziewczęta i chłopcy o przyjemnej aparycji, 
uzdolnieni muzycznie, ze znajomością gry na określonym in-
strumencie. Pięć lat nauki podstawowych przedmiotów oraz 
nauka pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyczne lekcje 
przeprowadzane w sąsiedniej Szkole Ćwiczeń –  dawały nale-
żyte przygotowanie do zawodu. Nauczyciele wpajali w swych 
wychowanków piękne ideały, wychowywali w duchu patrio-
tycznym na uczciwych ludzi i Polaków. Szli więc w świat 
młodzi adepci sztuki pedagogicznej, aby przekazywać innym 
to, co sami otrzymali. W tych trudnych czasach uczennice 
i uczniowie Liceum Pedagogicznego potrafili zachować swą 
godność, umieli nie tylko zdobyć się na odwagę w prezen-
towaniu swej postawy, ale własne ideały zachowali na przy-
szłość, by zaszczepić je swoim dzieciom i tym, których powie-
rzono ich opiece oraz wychowaniu.

Dziś kilku Absolwentów udało się na cmentarz, do Pro-
fesorów i Kolegów , którzy spoczęli na Ziemi Bocheńskiej. 
Cóż można im ofiarować ? Światełko - symbol wieczności, 
modlitwę - dowód pamięci, różę - znak miłości.

Pozostali skierowują swe kroki do szkolnego kościółka 
pw. Św. Stanisława Kostki, by tak, jak za dawnych lat dzięko-
wać i prosić, prosić i dziękować za wszystko, co otrzymywali 
z rąk Opatrzności. Ileż to razy właśnie tu biegły dziewczęta 
i chłopcy ze swoimi problemami, bólem, zawiedzioną miło-
ścią, rozterką i obawą, czy aby wszystko się powiedzie. Tym 

razem zgromadzili się, by wspólnie dziękować Bogu za dar 
zdrowia i życia. Podniosły nastrój spotęgował się, gdy popły-
nęły słowa chóru pod batutą jednej z absolwentek tej klasy, 
Krystyny Dziurdzi, która osiąga sukcesy, pracując z 25 oso-
bowym zespołem czterogłosowym przy parafii w Chełmie. 
Siedmioletnia praca z nim zaowocowała : koncerty w takich 
miejscach , jak Łagiewniki, Ludzimierz, Piekary Śląskie. Tym 
razem występ tego zespołu uświetnił  uroczystość w kościół-
ku szkolnym. Wśród ciszy i w skupieniu popłynęła w Niebo 
pieśń dziękczynna ,,Laudate Dominum’’, a kapłan, ks. Tomasz 
Janik sprawujący Ofiarę Mszy św. w ciepłych słowach zwró-
cił się do Jubilatów, składając im życzenia, oni zaś myślami 
pobiegli w minione lata, kiedy jako nastolatki i młodzieńcy 
rozpoczynali swą edukację w czasach trudnych i ze względów 
finansowych i z innych powodów. Wzniosły nastrój zapano-
wał szczególnie wtedy, gdy chór składając życzenia Jubilatom 
zaintonował  :

,,PLURIMOS  ANNOS.’’
Następnie słowami pieśni zwrócił się z prośbą do Matki 

Bożej:
     ,, Smutna Madonno, co blizny swoich dzieci

  Nosisz na twarzy, jak matka w żałobie.
  Weź w Swą obronę Orła i Koronę, Orła i Koronę
  Bądź nam Jutrzenką jasnych, wolnych, przyszłych dni.”

Kiedy wyszli ze świątyni, wrześniowe słońce obdarzy-
ło ich ciepłem swych promieni potęgując atmosferę rado-
ści i serdeczności. I tak gwar rozmów, okrzyki powitań, 
gromki śmiech towarzyszyły idącym w kierunku Jubilat-
ki, gdzie czekały suto zastawione, przyozdobione stoły. 33 
Absolwentów z dwu klas V A I VB oraz ich Profesorowie: 
Krystyna Parda, Michalina Pięchowa, Jerzy Knaś, Euge-
niusz Pabian i Adam Romański wspominali przygody z lat 
szkolnych, radości i smutki. Odżyły wszystkie problemy, 
tak wielkie wtedy, a tak  małe w zetknięciu się z brutal-
ną rzeczywistością. Mówili o latach późniejszych, o pracy, 
sukcesach, rodzinie, dzieciach i wnukach.

Przebieg tego spotkania organizatorzy, szczególnie Ala 
Halina Kural, Krystyna Dziurdzia, Heniu Szaleniec i Jasiek 
Wieciech, urozmaicili jak zwykle programem artystycznym: 
były więc życzenia, śpiewy, recytacje, jednym słowem pra-
ca nauczycieli, uwrażliwienie swych uczniów na piękno po-
ezji i muzyki, nie poszły na marne. Szczególnym wyrazem 
szacunku dla szkoły, nauczycieli i tradycji stały się upomin-
ki w postaci kubka z tarczą LP, płytki z nagraniem zjazdu 
w 2000 roku i pięknie wykonane przez Jaśka Wieciecha ta-
blo, które każdy z uczestników otrzymał. Absolwenci i go-
ście  jeszcze raz mogli  więc spojrzeć na własny wizerunek 
sprzed 50 laty. Ileż to trudu i zabiegów kosztowało i Henia 
Szaleńca i Jaśka Wieciecha zdobycie zdjęć i odpowiednie 
ich przystosowanie do wymogów współczesnych. Niczym 
to jednak było w porównaniu z myślą, że sprawią Zjazdowi-
czom, swym Wychowawcom oraz Koleżankom i Kolegom,  
ogromną radość.

                                                          Michalina Pięchowa

Michalina Pięchowa

Jesienny dzień
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Stanisław Kobiela

Żydowska Trasa Pamięci w Bochni
7 września 2015 r. otwarta została w Bochni Żydowska 

Trasa Pamięci - szlak zbrodni Holokaustu, popełnionej przez 
Niemców w latach 1942-1943 prowadzący ulicami Bochni. 
Z bocheńskiego getta  Niemcy wywozili przemocą Żydów 
do obozów zagłady w Bełżcu, następnie do Auschwitz i obo-
zów pracy w Płaszowie i Szebni. Niezdolnych do transportu 
mordowali na terenie getta i poza nim w domach i na ulicach 
miasta, na cmentarzu żydowskim na Krzęczkowie i w lesie, 

w Baczkowie pod Bochnią.
W uroczystości zorganizowanej staraniem Burmistrza 

Bochni, Stowarzyszenia Bochniaków w Izraelu i Stowa-
rzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej  
w „Domu Bochniaków”, w obecności ok. 100 zaproszonych 
gości, uczestniczyli m.in.: 15 osobowa delegacja Stowa-
rzyszenia Bochniaków z Izraela z prezesem panią prof. dr 
Rachel Kollender, pani Miriam Romm, jedna z fundatorów 
pomnika Ofiar Holokaustu  w Bochni, pan Giora Romm 
generał lotnictwa armii Izraela (Air Force Avi), 8 osobowa 
delegacja z  Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie 
z prezesem panem Tadeuszem Jakubowiczem, pan Jona-
than Ornstein dyrektor Centrum Społeczności Żydowskiej 
w Krakowie, Rabin Avi Baumol – przedstawiciel Naczelne-
go Rabina Polski. Przybył pan dr Tadeusz Skoczek – dyrek-
tor Muzeum Niepodległości w Warszawie, profesorowie UJ, 
delegacja IPN w Krakowie, Narodowego Archiwum w Kra-
kowie i jego oddziału w Bochni, Muzeum w Bochni, de-
legacja Stowarzyszenia Absolwentów UJ, duchowieństwo, 
autorzy książek o tematyce żydowskiej. Obecni byli przed-
stawiciele władz samorządowych miasta Bochni i powiatu, 
I LO w Bochni. Pełna lista gości znajduje się na stronie in-
ternetowej www.bochniacy.pl.

Uroczystość otworzył i powitał gości Stanisław Kobie-
la prezes Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi 
Bocheńskiej. Przemówienia wygłosili: Stefan Kolawiński – 
burmistrz Bochni, panie Rachel Kollender, Miriam Romm, 
Benek Landau – rabin z Izraela -  który jako młody chłopiec 
przeżył tragiczne chwile w bocheńskim getcie. Bogdan Dźwi-
gaj odczytał list od prof. dr Szewacha Weissa, przewodniczą-

cego Knesetu w latach 1992-1996, byłego ambasadora Izra-
ela w Polsce, kanclerza Yad Vashem:

Do Szanownego Burmistrza miasta Bochnia pana Stefan Kola-
wińskiego i Prezydenta Stowarzyszenie Bochniaków pana  Stanisława 
Kobieli oraz szanownych mieszkańców Bochni.

Bochnia, jak wiele innych wsi i miast w Polsce, była kiedyś do-
mem dla wielu Żydów. Osiedlili się tu i znaleźli tu schronienie przed 
prześladowaniami w innych częściach Europy. W Polsce żyli, pra-
cowali, rozwijali swoją kulturę, religię, pracowali na rzecz własnej        
społeczności, a także na rzecz wzajemnych relacji z ich polskimi są-
siadami. II wojna światowa przyniosła Zagładę - Niemcy rozpoczęli 
realizację "ostatecznego rozwiązania", mordowali Żydów i wymazali 
życie żydowskie z polskich ziem. Obchody, które odbywają się w mie-
ście, a wśród nich "Trasa Pamięci" są wyrażeniem najszczytniejszej 
idei uhonorowania tych, którzy przez tyle pokoleń byli sąsiadami 
mieszkańców Bochni. Chciałbym niniejszym podziękować za tę ini-
cjatywę i pobłogosławić Państwa z głębi mojego serca. Dziękuję także 
Rachel Kolender, Miriam Romm, Adamowi Aptowiczowi,  Alexandro-
wi Gutfreund oraz byłemu Burmistrzowi Bochni, panu Wojciechowi 
Cholewie za ich wkład i zaangażowanie w to przedsięwzięcie.

                                            Z wyrazami najszczerszego uznania, 
                                            Prof. Szewach Weiss

Wzruszające było przemówienie pani Rachel Kollender, 
prezesa Stowarzyszenia Bochniaków w Izraelu:

Zaprosiłam na śniadanie swoją babcię, aby jej opowiedzieć 
o tym, co się dzieje w dzisiejszej Bochni. Wraz z nią przybyli jej bracia        
i siostry, których nie poznałam. Było ich czternaścioro. Pojawiły się jej 
dzieci – moja ciocia i wujek, którzy również byli mi nieznani. 

Przybysze policzyli znajdujące się dzieci, ciotecznych braci i tych 
krewnych, którzy pozostali, a ja policzyłam cyfry wytatuowane na 
przedramieniach, żółte i granatowe opaski oraz zmarszczki na twa-
rzach gości, bo w końcu minęło więcej, niż siedemdziesiąt lat.

Policzyłam również ostatnie oddechy przybyłych i dotarłam do 
liczby sześciu milionów. Siedzą w mojej kuchni w Izraelu, bo los spo-
wodował, że ja i mój brat urodziliśmy się w żydowskim państwie, 
które powstało z popiołów. Każdy Żyd, niezależnie od pokolenia, do 
którego należy, czy do miejsca, w którym się znajduje winien widzieć 
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samego siebie, jakby on również był tam i uczestniczył w wydarze-
niach wyprzedzających jego pojawienie się na świecie. Jest to pa-
mięć, dzięki której dziś znajdujemy się w tym miejscu, pamięć, która 
zmniejsza chronologiczne i geograficzne odległości.

Byłam z moimi gośćmi na Górze Synaj, wracałam z nimi do Syjo-
nu, walczyłam przeciw Rzymianom, byłam wygnana z Hiszpanii do 
Polski, a potem do Izraela. Palono mnie w Oświęcimiu, biczowano 
w Płaszowie i w Szebniach. I tak idąc śladami moich praojców, lu-
bię spacerować po ulicach Bochni i wspominać opowieści zasłyszane 
w dzieciństwie. Tu mieszkali moi dziadkowie, moja matka i jej bracia. 
Lubię obserwować ludzi, myśleć o dawnej przeszłości, spotykać oso-
by, które być może były klientami pamiętającymi fabrykę octu mojej 
babci, spoglądać na tych, którzy ewentualnie pamiętają moją mamę 
ze szkolnej ławki, czy innych, którzy wraz z moimi wujkami oglądali 
smoka na zamku wawelskim lub jako zupełnie bezbronni natknęli się 
na nazistowskiego potwora.

Idziemy trasą pamięci i tak samo, jak ja towarzyszę moim przod-
kom, oni też idą ze mną, aby zatrzymać się koło mnie w czasie tej 
wzruszającej uroczystości. Wy, mieszkańcy Bochni pomagacie nam 
wszystkim w utrwaleniu pamięci żydowskiego świata, który kiedyś 
istniał i został starty z powierzchni ziemi. Jednak naszym zadaniem 
jest nie tylko pogrążenie się w zaułkach pamięci. Musimy również 
dążyć do wzmocnienia tradycji i historycznej ciągłości oraz do budo-
wy społeczeństwa szanującego wartość życia i wiarę w  człowieka. 
Podkreślam, że zebrani tu w swoim wyjątkowym wysiłku utrwale-
nia przeszłości udowadniają nam, że dzięki zainteresowaniu bliźnim 
i w szacunku do niego, reprezentują oni w ten sposób drogę powrotu 
do wiary w człowieka.

Jako przedstawicielka Organizacji Wychodźców z Bochni i Brze-
ska w Izraelu i jako należąca do pokolenia przyszłości, pragnę wyrazić 
podziękowanie naszym wspaniałym wspólnikom – Burmistrzowi Mia-
sta, Panu Stefanowi Kolawińskiemu i jego pracownikom, Panu Sta-
nisławowi Kobieli, prezesowi Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośni-
ków Ziemi Bocheńskiej, pani Iwonie Zawidzkiej, panu Stanisławowi 
Mrozowi, pani Janinie Kęsek, panu Jerzemu Lysemu, pani Agnieszce 
Gicala i pracownikom Archiwum w Bochni, i wielu innym. Pragnę też 
wyrazić  specjalne podziękowania dla świętej pamięci Pana Adama 
Aptowicza – inicjatora „Trasy pamięci”.

Dokonaliście wspaniałego i wzruszającego czynu. Ale mam jesz-
cze jedną prośbę – kontynuujcie swoją działalność w imię ducha 
ludzkiego, bo w ten sposób udowodnicie, że pomimo panującego na 
świecie zła - siły życia, wiara, litość i miłość są od niego mocniejsze 
i dzięki tym wartościom wspólnie zwyciężymy!

                                                              Rachel Kollender
Następnie odbył się koncert pieśni synagogalnej w wy-

konaniu rabina z Synagogi Krakowa i kantora Itzchaka Ho-
rovitza z Krakowa i pana Walentyna Dubrowskiego, który 
akompaniował artyście na pianinie. Itzchak Horovitz znany 
w świecie z pięknego, silnego głosu i ogromnej wrażliwości 
artystycznej zaśpiewał pieśni żydowskie, a koncert zakoń-
czył się rytualnym tańcem  w wykonaniu Itzchaka Horovitza 
i Benka Landaua. 

Po koncercie dokonano otwarcia w Domu Bochniaków 
dwóch wystaw „Getto w Bochni” (17 plansz) i  „Żyli wśród 
nas” (10 plansz) Ekspozycje przygotowane zostały przez Sto-
warzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej 
i Narodowe Archiwum w Krakowie Oddział w Bochni. Du-
żym walorem wystawy jest identyfikacja zdjęć z czasów za-
głady, utrwalonych ponad 70 lat temu na kliszy fotograficznej, 
z dzisiejszym wyglądem miejsc. 

Na zakończenie  pierwszej części uroczystości obecni za-
śpiewali razem z naszym chórem „Lutnia” pod kierunkiem kol. 
Stanisława Domańskiego trzy polskie piosenki wybrane przez 
panią Rachel Kollender .Słowa tych piosenek powstałych w get-
cie, podłożone zostały do popularnych niegdyś piosenek„Jadą , 
jadą dzieci drogą”, „Gdzie strumyk płynie zwolna” („Tu w mie-
ście koło mostu” ?) i „Warszawo ma”. Słowo wprowadzające 
wygłosiła kol. Ewelina Mroczek, podkreślając zwłaszcza dra-
maturgię słów o gettcie i umieraniu kontrastujących ze skocz-
nością piosenek. W piosence „Warszawo ma” część solową za-
śpiewała wzruszająco kol. Maria Korody-Chrzan. 

Po lunchu goście wyruszyli na Żydowską Trasę Pamięci 
w Bochni. Składa się ona z 15 plansz z tekstami w języku pol-
skim, hebrajskim i angielskim, kodem QR i odwołaniem się 
do stron internetowych” bochnia.pl i bochniacy.pl 

Trasa prowadzi ulicami:  Trudną, Kraszewskiego, Kowal-
ską, Niecałą, Solną Górą, Więźniów Oświęcimia, Kolejową, 
Galasa, św. Leonarda. Następnie goście autokarem przejecha-
li na cmentarz żydowski na Krzęczkowie, cmentarz przy ul. 
Orackiej i pod budynek Sądu Rejonowego w Bochni, koło 
którego znajduje się ostatnia plansza. Ceremonię odsłonięcia 
tablic pamięci prowadziła w imieniu organizatorów pani Anna 
Kawalec z Wydziału Promocji UM Bochni. Każdą tablicę 
odsłaniano zdejmując błękitną szarfę. Pierwszą odsłonił bur-
mistrz Bochni pan Stefan Kolawiński, następne: Klementyna 
Ilcewicz, Ilona Aptowicz, Benek Landau, Kamila Follprecht, 
Rachel Kollender, Miriam Romm, Ryszard Kotarba,  Iwona 
Zawidzka, Andrzej Prus-Bugayski, Leon Gawąd, Marek Ma-
ciuszek, Stanisław Kobiela. 

Po odsłonięciu każdej tablicy, tekst w języku polskim, 
odczytała młodzież z bocheńskiego Gimnazjum nr 2 w Boch-
ni, a w języku hebrajskim młodzież z Izraela lub pani prezes 
Rachel Kollender. Przy pomniku Ofiar Holokaustu z Bochni 
i okolic, głos zabrała pani Miriam Romm, jedna z głównych 
fundatorów tego pomnika postawionego na terenie dawnego 
getta, przy ul. Niecałej: 

Czuję się bardzo wzruszona stojąc tu przed pomnikiem ofiar Ho-
locaustu z Bochni i okolic. Rozpocznę swoje przemówienie od słów 
proroka Ezechiela:

Oto Ja wam daję ducha, byście ożyły. Chcę was otoczyć ścięgnami 
i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, 
i dać wam ducha, byście ożyły" 
                                                    [Księga Ezechiela 37,67]

Pani Miriam Romm
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Moi rodzice, Lonka Haber i Moniek Grajower spotkali się w 1943 r. 
w getcie Bochni, kiedy większość krewnych obu rodzin została już zamor-
dowana. Moniek był jednym z dwudziestu pięciu osób, które przeżyły 
likwidacją getta. Zbiegł z getta na Słowację, tam ożenił się z Lonką w Pre-
szowie. Niestety niedługo później, został złapany i ślad po nim zaginął.

Dwanaście lat temu, odwiedziłam Bochni i zwróciłam uwagę ówcze-
snego burmistrza Bochni pana Wojciecha Cholewy na potrzebę upamięt-
nienia tych wydarzeń. Otrzymałam jego zgodę i poparcie. Pani Rachel 
Kolender i Stowarzyszenie Bocheńskich Żydów w Izraelu przystąpiło do 
zrealizowania tej ważnej misji. W 2006 r. imponujący Pomnik wykonany 
przez znaną artystką, Yael Artzi, został odsłonięty.

W tym samym okresie, błogosławionej pamięci pan Adam Aptowicz 
i Aleksander Gutfround, niech Bóg da mu długie życie, zainicjowali ważny 
projekt, oznaczenia na ulicach Bochni Trasy Pamięci. Był to kolejny krok 
do zaznaczenia pamięci o bocheńskich Żydach. Dzisiaj jesteśmy dumni  
i zaszczyceni mogąc uczestniczyć w inauguracji tej Trasy Pamięci.

Jestem głęboko wdzięczna panu Stefanowi Kolawińskiemu burmi-
strzowi Miasta Bochni, panu  Stanisławowi Kobieli, prezesowi Stowarzy-
szenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej i wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego, że projekt stał się rzeczywistością.

Jak już wspomniałam, moi rodzice spotkali się w getcie w Bochni. Ich 
wspólne życie trwało krótko, ale ta krótka miłość stała się wieczna. My 
wszyscy razem, kontynuując misję proroka Ezechiela, o suchych kościach 
uwalniamy nasze dusze od zapomnienia, przyłączamy się do zbiorowej 
pamięci, aby pozostał po naszych przodkach ślad i miejsce w historii.                                                           
Miriam Romm

Pomnik jest dziełem światowej sławy artystki z Izraela Yael 
Artsi i przedstawia tablice z Dziesięciorgiem Przykazań Bożych 
przełamane i zryte. Te zniszczenia pokazują destrukcję zasad 
moralnych w strasznych latach Holokaustu. 

Po jej wystąpieniu modlili się pod pomnikiem kolejno, 
z udziałem zgromadzonych: pastor ks. dr Roman Pracki, ks. Le-
szek Leszkiewicz, proboszcz bocheńskiej parafii św. Mikołaja i  
Rabin Avi Baumol – przedstawiciel Naczelnego Rabina Polski 
z Warszawy. W końcowej części liturgicznego śpiewu dołączył 
do niego rabin Benek Landau i w razem zakończyli śpiewanie 
kadiszu. Na zakończenie młodzież z bocheńskich szkół i mło-
dzież z Izraela, w imieniu wszystkich obecnych złożyła zapalo-
ne znicze pod pomnikiem. Także na cmentarzu żydowskim na 
Krzęczkowie kadisz odśpiewał Rabin Benek Landau, a młodzież 
złożyła znicze. Po odsłonięciu piętnastej ostatniej  tablicy prezes 
Stanisław Kobiela zaprosił obecnych do „Domu Bochniaków”, 
gdzie zakończyła się uroczystość.

Zakończyła się ważna w dziejach miasta Bochni uroczystość 
otwarcia Żydowskiej Trasy Pamięci. Nas Bochnian zobowiązu-
je do tego szacunek do ofiar,  mordowanych w Bochni, w lesie 
w Baczkowie i obozach zagłady tylko dlatego, że byli Żydami 
z powodu obłąkanej polityki Hitlera i jego zbrodniczych słu-
gusów. Po raz pierwszy po wojnie w Bochni tak liczna grupa 
uczestników przeszła Żydowskim Szlakiem Pamięci. W po-
wadze i skupieniu dołączali do tej licznej grupy mieszkańcy 
Bochni. Obecnie Trasa Pamięci jest otwarta dla mieszkańców 
Bochni i turystów. Każdy może poznać dramat Holokaustu, któ-
ry rozgrywał się na ulicach Bochni. Zainteresowani mogą nabyć 
w bocheńskich kioskach lub w „Domu Bochniaków” specjalne 
wydanie „Wiadomości Bocheńskich”, w którym znajduje się 
szczegółowy przewodnik po tych miejscach pamięci. 

Uroczystość otwarcia Żydowskiej Trasy Pamięci była hoł-
dem dla ofiar, a jednocześnie silnym protestem przeciwko woj-
nie, totalitaryzmom, ksenofobii i nienawiści.

Towarzystwo Miłośników Zarzecza zrealizowało projekt 
pt. Zarzecka Izba Regionalna z dofinansowaniem, z progra-
mu DZIAŁAJ LOKALNIE - Polsko Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantro-
pii w Polsce oraz Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży 
Twórczej. Uroczyste otwarcie odbyło się dnia 13 listopada br. 
Mieści się ona w byłym hotelu robotniczym Cukrowni Chybie 
w Chybiu przy ul. Bielskiej 40, gdzie została umieszczona ta-

Grażyna Uchyła-Godziek (Chybie)

Zarzecka Izba Regionalna już otwarta
blica informacyjna o naszej siedzibie i lokalizacji Zarzeckiej 
Izby Regionalnej.

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych, by-
łych zarzeczan, osoby urodzone w Zarzeczu, młode pokolenie 
ze wszystkich odległych stron, miejsc, gdzie po wysiedleniu w 
1954 roku osiedlili się i założyli tam swoje rodziny. Zarzecka 
Izba Regionalna została wyposażona w meble wystawiennicze 
i oszklone gabloty, zebrano mnóstwo eksponatów godnych 
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Janina Glazur (Kraków)

Wspomnienie o Andrzeju Kamińskim
To był nasz KOLEGA z klasy matematyczno-fizycznej 

w Ogólnokształcącym 
Gimnazjum i Liceum im. 
Kazimierza Wielkiego 
w Bochni. Rocznik ma-
turalny 1950. Właśnie 
minęło 65 lat. To był 
nasz DRUH – „PUZON” 
z „błękitnej dwójki”, II-
giej męskiej Drużyny 
Związku Harcerstwa Pol-
skiego im. Tadeusza Ko-
ściuszki przy Gimnazjum 
i Liceum Ogólnokształcą-
cym. To była moja SYM-
PATIA szkolna. 

Do Bochni przy-
wiał go wiatr od morza, 
a raczej wicher drugiej 

wojny światowej, z rodzicami i starszą siostrą Barbarą, by 
początkowo zakotwiczyć się u dziadków Cieślików ze stro-
ny matki i ciotki Kwiatkowej z synem, którzy mieszkali 
u szczytu ulicy Węgierskiej pod Uzbornią. Potem mieszkał 
przy ul. Trudnej.

Bardzo kochał swoją matkę, a stracił ją po ciężkiej choro-
bie jeszcze przed maturą, a w ciągu pierwszego roku po matu-
rze w tragicznych okolicznościach ojca.

Szkoła do nauka. Harcerstwo to zbiórki, ogniska i obozy. 
Upodobania to sport wodny: na Rabie, później na jeziorach. 
Konieczność to dorywcza praca. „Smykałka” techniczna za-
owocowała wczesnym prawem jazdy. Nieodłącznym Jego 
przyjacielem na całe życie był kolega, i w całym tego słowa 
znaczeniu, Druh Hufcowy Stanisław Moroński. Dwóch naj-
wyższych w klasie, a może i w całej szkole. Szczególnie ład-
nie się prezentowali przy Profesorze „od matematyki” Niewo-
laku, potocznie nazywanym „Meter Pięć”. Profesorze, który 
był szczególnie szanowany, nie tylko za swoją wiedzę, ale 
i sposób życia.

Po maturze powołany do wojska przysięgę złożył w Biel-
sku i już na stałe do Bochni nie wrócił. Powracał na groby 
rodziców i dziadków, których też kolejno stracił.

Z natury czynny i o pogodnym usposobieniu wybrał pra-
cę w turystyce i ostatecznie osiadł w Szczyrku, gdzie założył 
rodzinę i utrzymywał żywe i bardzo bliskie kontakty z licz-
nymi przyjaciółmi ze szkoły i harcerstwa. Życie miał praco-
wite i niełatwe, ale myślę, że mimo to, oprócz zawodowego 
uznania dostarczyło mu wiele radości i umiał się nim cieszyć 
również na emeryturze.

Pogodne powroty do Bochni to zjaz-
dy szkolne: jubileuszowe czy maturalne 
i mimo, że zaczęły się dopiero po wielu 
latach, ostatnio, choć coraz w mniejszym 
gronie, odbywały się co roku, mniej lub 
bardziej uroczyście, w ostatnią sobotę 
maja. Zżyty z wieloma kolegami uczest-
niczył w nich regularnie i my cieszyliśmy 
się ze spotkań z Nim. Od dwóch lat już 
nie przyjeżdżał. Liczyliśmy na spotkanie 
w tym, jakby nie było, jubileuszowym 65-
tym roku od matury, nie myśląc o tym ile 
wszyscy mamy lat. Wielka szkoda, że nie 
było nam to dane. Nigdy nie wiemy, że 
właśnie coś wydarza się ostatni raz. Wspo-
mnienia obejmują coraz więcej już trwale 
nieobecnych. „Ale póki co” wszystkich 
wspominamy serdecznie

W imieniu Koleżanek i Kolegów
Druhen i Druhów
Janina Glazur - Jasia 

zobaczenia. Do wydrukowania przesłano projekt folderów ze 
zdjęciami zatytułowanych „Zarzecze dawniej i dziś”  które 
będą wręczane zwiedzającym. Do izby wystawienniczej bę-
dziemy wchodzić przez pięknie urządzone biuro stowarzysze-
nia, które przy wsparciu sponsorów i darczyńców zostało wy-
posażone w meble. Meble biurowe, krzesła tapicerowane oraz 
duży stół na 12 osób i stół biurowy podarowali nasi członko-

wie Bronisława i Leopold Faruga z Pierśćca,  dzięki czemu 
nasze nowe biuro  prezentuje się okazale. Zdjęcia z otwarcia 
izby regionalnej można zobaczyć na naszej stronie ( facebo-
oku) pod hasłem „zarzeczanie”, zachęcam do jej odwiedzania.

Pani Grażyna Uchyła-Godziek jestPrezesem Zarządu To-
warzystwa Miłośników Zarzecza
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W związku z wybudowaniem nowych ulic w Bochni poja-
wiła się  potrzeba ich nazwania. Stowarzyszenie Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej zgłosiło w październiku b.r. 
cztery propozycje, które zyskały pozytywną opinię Komisji 
Kultury Rady Miejskiej. Pierwsze dwie dotyczą postaci zwią-
zanych z bocheńską kopalnią soli, a dwie kolejne, kobiet, dzia-
łaczek niepodległościowych z lat I i II wojny światowej. Poni-
żej noty biograficzne.

Ulica Peterlinusa Cavallo –  ulica w rejonie ul. Karosek 
i Karasia.

Peterlinus Cavallo de Jaua (z Genui) był patrycjuszem 
włoskim, żupnikiem królewskim, który w czasach Kazimie-
rza Wielkiego (od 1344 r.) zarządzał bocheńską kopalnią soli. 
Wprowadził nowe metody zarządzania i sprawnego gospoda-
rowania bocheńską żupą, które przyczyniły się do rozkwitu  
królewskich kopalń soli w Bochni i Wieliczce.

Stanisław Fischer podaje, że Peterlinus związał się bar-
dziej z Bochnią niż Krakowem i Wieliczką, że wszedł do rady 
miejskiej i z całą życzliwością służył miastu i mieszczaństwu, 
jak umiał najlepiej. Zorientowany dobrze w bieżących i per-
spektywicznych sprawach i potrzebach miasta, doprowadził 
do rozbudowy miejskiego wodociągu (rurmuzu), budowy no-
wych studzien i łaźni miejskiej. Wybudował niezależną i nie-
obciążąjącą miasto, sieć wodociągową dla kopalni soli. 

Król Kazimierz Wielki, dostrzegając wybitny wkład pra-
cy Peterlinusa Cavallo i pragnąc utrwalić i wykorzystać jego 
doświadczenie i gruntowną znajomość kopalnianych stosun-
ków, zdecydował o spisaniu starych górniczych „zwyczajów” 
i wprowadzonych przez żupnika unowocześnień i 22 kwiet-
nia 1368 r. wydał Statut Żup Krakowskich nazywany także 
Ordynacją Żupną króla Kazimierza Wielkiego. Statut ten re-
gulował zasady związane z wydobyciem soli i handlem solą. 
Wśród nich dał – przedkładane przez Peterlinusa – gwarancje 
bezpieczeństwa i opieki pracowniczej, materialnej i medycz-
nej nad górnikami, regulujące czas pracy górników, wysokość 
ich zarobków, formy opieki szpitalnej. Ten epokowy doku-
ment w historii gospodarczej Polski z 1368 r. uchodzi dzisiaj 
za wzór doskonałej regulacji prawnej średniowiecznego go-
spodarstwa monarszego w Europie.

Peterlinus Cavallo dostrzegał los najbardziej upośledzo-
nej i najbiedniejszej kategorii robotników – tzw. „otroków” 
i zwłaszcza w przypadku kalectwa znał praktyki pozbywa-
nia się ich z kopalń. Zainteresował ich losem radę miejską 
i wspólnie z radą roztoczył przed królem obraz ich niedoli 
oraz prosił o wzięcie ich w opiekę.

26 lipca 1357 r. król Kazimierz wydał przywilej zezwa-
lający radzie miejskiej wznieść przytułek pod wezwaniem 
św. Krzyża, dla dwunastu bezdomnych inwalidów górniczej 
pracy i sam go z dochodów kopalni, czyli dochodów monar-
szych, bogato uposażył.

Tak właśnie powstał pierwszy w Polsce szpital dla cho-
rych i okaleczonych przy pracy górników - najstarsza na zie-
miach polskich instytucja opieki nad robotnikiem. Fundacja ta 
zlokalizowana pomiędzy obecną ul. Stasiaka, Oracką i Świę-

tokrzyską umożliwiała zamieszkanie, wyżywienie, ubranie 
i opiekę medyczną dla 12 kalek i przetrwała kilkaset lat. 
Król Kazimierz Wielki w przywileju fundacyjnym  wymie-
nił Peterlinusa Cavallo jako inicjatora tego przedsięwzięcia. 
Obecnie, dla promocji naszego miasta, w skali europejskiej, 
powinniśmy silniej pokazywać zarówno tę pierwszą w Polsce 
instytucję opiekuńczą, jak i postać jej pomysłodawcy, Włocha 
z pochodzenia, który sercem związał się z Bochnią.

Ulica Andrzeja Furdzika  –  ulica w rejonie ul. Karosek i Karasia
Andrzej Furdzik był c.k. radcą górniczym w kopalni soli 

w Bochni. 30 grudnia 2015 r. minie 140 rocznica wielkiego 
pożaru bocheńskiej kopalni soli. 30 grudnia 1875 r. zapaliły 
się w komorze Beusta pod Sutorisem zapasy zmagazynowa-
nych tam lin, smarów i drewna. Pożar szybko rozprzestrzenił 
się na znaczną część kopalni. W dymie zginęło ośmiu gór-
ników. Podjęto akcję gaszenia pożaru. Załodze groził długi 
przestój, a nawet utrata pracy, gdyby kopalnia miała być zli-
kwidowana. 3 stycznia, pod presją tych okoliczności i w celu 
zbadania efektów gaszenia pożaru, zdecydowali się zjechać 
windą szybu Sutoris c.k. starszy radca Edward Windakiewicz 
i c.k. radca Jędrzej (Andrzej)  Furdzik, zaopatrzeni w butle 
z powietrzem. Nieznane są bliżej okoliczności ich śmierci 
w kopalni. Wiadomo tylko, że zacięła się winda i nie dało się 
jej uruchomić. Ciało Andrzeja Furdzika udało się wydobyć 
dopiero po sześciu tygodniach, po ugaszeniu pożaru.

Z okazji 140 rocznicy tych tragicznych wydarzeń i boha-
terskiej śmierci Andrzeja Furdzika warto rozważyć nazwanie 
jego imieniem i nazwiskiem ulicy Karasia-boczna. 

Na wiosnę 2011 r. drużyna ratownicza bocheńskiej kopal-
ni soli odnalazła grobowiec Andrzeja Furdzika i jego kilku-
nastoletniej córki, która zmarła w 1873 r. Ze środków pocho-
dzących z kwesty cmentarnej Komitet Ratowania Zabytkowej 
Części Cmentarza Komunalnego w Bochni, działający przy 
Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheń-
skiej, poddał gruntownej rekonstrukcji konserwatorskiej te 
dwa grobowce i stojący nad nimi pomnik Andrzeja Furdzika.

Ulica Urszuli Wińskiej  -  nowa ulica biegnąca od ulicy Kurów
Urszula Wińska (1901-2003), polonistka, doktor filolo-

gii polskiej, pracowała jako nauczycielka języka polskiego 
w Prywatnym Seminarium Nauczycielskim im. Klementy-
ny z Tańskich Hoffmanowej w latach 1930-1939. W czasie 
walk wrześniowych w 1939 r. jej mąż, rotmistrz Tomasz 
Radwan Wiński, wraz z większością żołnierzy bocheńskie-
go V Dywizjonu Taborów został internowany przez Rosjan, 
a następnie w kwietniu 1940 r. zamordowany w Katyniu. 
Urszula Wińska wraz z grupą bocheńskich nauczycieli pod 
kierunkiem prof. Piotra Galasa uzyskała zgodę władz nie-
mieckich na początku 1940 roku na otwarcie polskiej szkoły 
handlowej Öffentliche Handelsschule, z 3 letnim programem 
nauczania korespondencji handlowej i rachunkowości. Pod 
tym szyldem prowadziła, wraz grupą bocheńskich nauczy-
cieli tajne nauczanie historii i literatury polskiej. Szkoła za-
trudniała 150 uczniów i uczennic i ratowała młodzież przed 

Stanisław Kobiela

Propozycje nazw dla nowych ulic w Bochni
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się, że zmarł jej ojciec. Ukończyła kurs sanitariuszek zorga-
nizowany przez Naczelny Komitet Narodowy, podjęła pracę 
w bocheńskim szpitalu wojskowym i opiekowała się owdo-
wiałą matką.

Po zajęciu Lwowa przez Ukraińców 1 listopada 1918 r.  
wyjechała do Krakowa i zorganizowała ze studentek UJ gru-
pę sanitariuszek. Wraz z tworzącym się w Bochni 15 pułkiem 
piechoty WP „Wilki”  wyjechała do Lwowa. Tam wstąpiła do 
oddziałów kobiecych Ochotniczej Legii Kobiet (OLK) do-
wodzonej przez majora Aleksandrę Zagórską.  Z karabinem 
w ręku walczyła w szeregach OLK. Następnie dowodziła OLK 
w Stanisławowie. Kiedy walki z Ukraińcami przybrały formę 
walk pozycyjnych, zdała we Lwowie  „wojenną” maturę.

Za odwagę w walkach pod Leodyką otrzymała odzna-
kę „Orlęta”. Od stycznia 1920 r. dowodziła  OLK we Lwo-
wie. Następnie walczyła z bolszewikami w obronie Wilna 
na przedmieściach od Kinolówki do Pogir, gdzie została 
ciężko ranna w prawe płuco. Niedoleczona, organizowała 
wycofanie się wojsk polskich do Grodna i zorganizowała 
tam służbę wartowniczą. Za udział w tych walkach dostała 
Krzyż Walecznych i awansowała do stopnia podporucznika. 
W bitwie warszawskiej w sierpniu 1920 r. prowadziła do 
boju 400 legionistek. 

Po bitwie otrzymała stopień porucznika, w grudniu 1920 
r. objęła dowództwo warszawskiej OLK.  Ofiarnie i z odwagą 
walczyła w III powstaniu śląskim.

W 1924 r. wstąpiła do Zgromadzenia Córek Matki Bożej 
Bolesnej – Serafitek w Oświęcimiu. Przyjęła zakonne imię 
Marii Eligii.  Pracowała w domu dziecka w Oświęcimiu.  
Po kilku latach z niewyleczonej rany rozwinęła się choroba 
płuc. Kuracja w Białce Tatrzańskiej, Nowym Targu i Zako-
panem nie przyniosła efektu i Olga Stawecka porucznik-za-
konnica zmarła 7 stycznia 1933 r. Na łożu śmierci złożyła 
śluby zakonne.

Pogrzeb wojskowy siostry Eligii odbył się na cmentarzu                         
w Oświęcimiu kilka dni później. Trumnę nieśli oficerowie 
WP,  a honory wojskowe oddała kompania honorowa WP. 
Towarzyszki z pól bitewnych złożyły na trumnie proporczyk 
OLK.  Był to jedyny znany w Polsce pogrzeb zakonnicy z to-
warzyszeniem asysty wojskowej.

Olga Stawecka przyjaźniła się z polskimi pisarkami - Ga-
brielą Zapolską i Heleną Mniszek. Ta ostatnia wspomnienie 
o siostrze Eligii zakończyła słowami: 

Nie często spotyka się ducha podobnego Oldze-Siostrze 
Eligii, ducha, który jest zdolny wznieść się ponad pospolitość 
i szarzyznę życia materialnego, ducha, w którym  rozkrzewia 
się i kwitnie ideał… Duchu jasny, znajdź tam, dokąd uleciałeś, 
to wszystko, czegoś nie dosięgnął na ziemi.

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheń-
skiej pragnie podkreślić, że od 1989 roku w Bochni powsta-
ła idea przyjmowania za patronów bocheńskich ulic postaci  
związanych z Bochnią i Ziemią Bocheńską, a także nadawania 
miejscowych nazw topograficznych.

Takie rozwiązanie ma duży wymiar edukacyjny szczególnie 
dla młodego pokolenia, a także dla promocji naszego miasta 

Kierując się tymi powodami Stowarzyszenie popiera zgło-
szony na portalach internetowych pomysł nadania jednej z bo-
cheńskich ulic imienia i nazwiska, związanego z Bochnią po-
ety i literata Gabriela Lauba.

wywózką na roboty do Niemiec.Mieściła się ona w  miesz-
kaniu dr Urszuli Wińskiej przy ul. Gołębiej 3 w Bochni. 

Urszula Wińska od jesieni 1939 r. działała w Tajnej Ar-
mii Polskiej. Aresztowana przez Gestapo 21 czerwca 1941 
r. przeszła śledztwo w siedzibie Gestapo na ul. Pomorskiej 
w Krakowie, następnie przebywała w niemieckim więzie-
niu przy ul. Montelupich, a 3 września 1941 r. z wyrokiem 
bezterminowego pobytu w obozie koncentracyjnym wywie-
ziona została w 76-osobowym transporcie kobiet z tego wię-
zienia do KL Ravensbrück. Tam otrzymała numer obozowy 
7448. Po 6 tygodniowym okresie afazji (stresu obozowego) 
zaczęła prowadzić wśród więzionych Polek tajne naucza-
nie, a także wykorzystując swoje pedagogiczne zdolności 
potrafiła obronić więźniarki przed załamaniem nerwowym 
i wpajać im poczucie godności. Organizowała w środowisku 
więźniarskim tajne życie religijne. Była autorką „Pacierza 
obozowego” wzorowanego na modlitwie „Ojcze nasz”, któ-
ry bezgłośnie szeptany przez Polki w czasie selekcji i innych 
akcji eksterminacyjnych, podtrzymywał je na duchu. 

Dwukrotnie uratowana przez więźniarki od niechybnej 
śmierci, przeżyła obóz i powróciła po czteroletniej niewoli 
do Bochni 15 maja 1945 r. Następnie wraz z 6-letnim synem 
Andrzejem wyjechała do Sopotu i podjęła pracę  naukową 
w WSP w Gdańsku, a później prowadziła Zakład Metody-
ki Nauczania Literatury i Języka Polskiego w Instytucie 
Filologii Polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Napisała 
kilka książek o tematyce obozowej z których najbardziej 
wzruszająca nosi tytuł „Zwyciężyły wartości. Wspomnienia 
z Ravensbrück” (1985), oparta na wywiadach z jej koleżan-
kami – byłymi więźniarkami. 

Ojciec Święty Jan Paweł II po otrzymaniu tej książki napisał: 

Oby te wartości, które zwyciężyły wśród tak straszliwych doświadczeń 
tego bohaterskiego pokolenia Polek, nie przestały być fundamentem, 
na którym buduje się życie współczesnych i przyszłych pokoleń.

Urszula Wińska zmarła 1 grudnia 2003 r. w wieku 102 lat. 
Do śmierci związana była z Bochnią i swoimi uczennicami. 
Przyjeżdżała na zjazdy maturalne. Dostarczyła także wiele 
materiałów wspomnieniowych o tajnym nauczaniu w Bochni 
i obozie koncentracyjnym Ravensbrück.

Ulica Olgi Staweckiej (albo legionistki Olgi Staweckiej) – 
nazwa dla nowej ulicy budowanej w rejonie Podedworza. 

Olga Leopoldyna Stawecka (1896-1933), porucznik Woj-
ska Polskiego urodziła się w Bochni 11 listopada 1896 r. 
w Bochni w rodzinie Michała i Marii z domu Depta, jako pią-
te ich dziecko. Mieszkała na Podedworzu pod numerem 107. 
Ukończyła Szkołę Powszechną Wydziałową im. Królowej 
Barbary w 1910 r. i rozpoczęła naukę w Prywatnym Semina-
rium Nauczycielskim Żeńskim w Bochni, którego dyrektorem 
był Józef Kurowski.

Od 1913 r. działała w Związku Strzeleckim w Bochni. Po 
wybuchu Wielkiej Wojny w 1914 r., prawdopodobnie w lip-
cu lub sierpniu, wyruszyła do formujących się na Oleandrach 
w Krakowie Legionów Polskich, do wyekwipowania mło-
dych legionistów, ruszających na front. Tam zdecydowała, 
aby w męskim przebraniu, wyruszyć z I pułkiem piechoty LP 
na front. Przez kilka miesięcy walczyła na szlaku bojowym 
I Brygady LP. Ranna, powróciła do Bochni, kiedy dowiedziała 
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Chowani w ojców świętej wierze
Poszliśmy w życie z Bochni w świat
Z uczelnia swą związani szczerze
Z kolebką młodych naszych lat
                      (Kantata Bochniaków sł. E. Bieder, muz. J Krudowski)

W 2017 r. odbędą się uroczystości jubileuszowe 200-le-
cia I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza 
Wielkiego w Bochni. Ta najstarsza, bocheńska Alma Mater 
ma piękną kartę w dziejach naszego miasta. W listopadzie 
1817 r., z inicjatywy bocheńskiego proboszcza ks. Piusa Rie-
gera, powstało w Bochni 6 klasowe gimnazjum (cztery klasy 
gramatyczne i dwie humanistyczne). Szkoła ta znalazła lo-
cum w budynku pobernardyńskim na Górnym Rynku. 

W połowie XIX w. wprowadzono reformę szkolnictwa 
polegającą na utworzeniu czteroklasowych gimnazjów niż-
szych zakończonych tzw. małą maturą i również cztero-
klasowych gimnazjów wyższych zakończonych tzw. pełną 
maturą i świadectwem dojrzałości. Bocheńska szkoła, która 
nie miała możliwości lokalowych powiększenia się dodat-
kowo o dwie klasy, by być pełnym ośmioklasowym gimna-
zjum została zredukowana do czteroklasowego gimnazjum 
niższego. Ta pięknie rozwijająca się placówka, chluba mia-
sta, popadła w degradację na blisko dwadzieścia lat. Wła-
dze oświatowe w Wiedniu postawiły twardy warunek- nowy 
gmach szkolny, w którym będą mogły być klasy od I do VIII 
oraz gabinety i pracownie specjalistyczne: biologiczny, che-
miczny, fizyczny, sala gimnastyczna i aula. 

Wielkim wysiłkiem społeczności miasta, okolicznych 
dworów i tzw. subwencji rządowej wystawiono w latach 
1885-1886 w miejscu, w którym przed wiekami stał kazi-
mierzowski kościół Krzyża Świętego, dwupiętrowy gmach 
w stylu neorenesansowym zwieńczony na szczycie wizerun-
kiem Orła Białego, pod którym widnieje data zakończenia 
budowy 1886. 

Z obu stron głównego korpusu budynku wybudowano 
oficyny okalające szkolne podwórze. Przed budynkiem po-
sadzono kasztany, które tak bardzo kojarzą się z tą szkołą, 
a wzdłuż szkolnego podwórza pozostawiono lipy, które pa-
miętały jeszcze drewniany kościółek św. Krzyża i bernardy-
nów mieszkających w pobliskim klasztorze.

Po wyprowadzeniu się gimnazjum do nowego gmachu 
w budynku poklasztornym umieszczono szkołę podstawową 
im. Kazimierza Brodzińskiego.

W latach międzywojennych (1936 r.) wprowadzono po-
dział na sześcioletnie gimnazjum i dwuletnie liceum. Już 
w latach 20. XX w. Szkoła otrzymała imię króla Kazimie-
rza Wielkiego. Na przełomie XIX i XX wieku uczyli w niej 
znakomici profesorowie. Byli to w większości pedagodzy 
przygotowani do nauczania na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
którzy jednak nie mogli otrzymać katedr uniwersyteckich, 
zajmowanych z reguły dożywotnio przez starą kadrę pro-

Janina Kęsek Stanisław Kobiela

Jubileusz szkoły
Apel do absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni

fesorską. Wielu bocheńskich nauczycieli miało dorobek 
naukowy i było członkami Polskiej Akademii Nauk w Kra-
kowie. Pierwsza matura w tym pełnym już ośmioklasowym 
gimnazjum w Bochni odbyła się w maju 1892 r. Przewod-
niczącym komisji egzaminacyjnej był prezes PAN Stani-
sław hr Tarnowski, który wyraził bardzo chwalebną opinię 
o przygotowaniu maturzystów, ich wiedzy i kulturze.

Ze względu na wysoki poziom nauczania gimnazjum 
w Bochni szybko zasłynęło jako jedno z najlepszych c.k. kla-
sycznych gimnazjów galicyjskich. Było ono gimnazjum ce-
sarsko-królewskim tylko z nazwy, ponieważ w dobie autono-
mii galicyjskiej, po falach germanizacji w połowie XIX wie-
ku, było szkołą polską w najlepszym tego słowa znaczeniu.

Ten naukowy zakład nie tylko realizował program szkol-
ny, ale uczył myśleć, czuć po polsku, wskazywał horyzonty 
intelektualne, patriotyczne i moralne. Formował całe poko-
lenia uczniów, poprzez pokazywanie wzorców osobowych, 
granic koniecznych kompromisów, możliwości i konse-
kwencje twórczego działania. Tradycje szkoły polskiej prze-
trwały. 

Z tych murów poszły w bój liczne szeregi młodzieży, 
walczącej w Legionach Polskich. Tradycja patriotyczna roz-
wijała się w tej szkole w latach międzywojennych. 

W okresie niemieckiej okupacji budynek szkolny prze-
kształcony został na szpital wojskowy. Budynek był zdewa-
stowany, pracownie naukowe zniszczone, biblioteka częścio-
wo uratowana przez nauczycieli, którzy cenniejsze książki 
przechowali w swoich mieszkaniach. Mimo to i wbrew 
zakazom okupanta nie zaprzestano nauczania, prowadzone-
go na tzw. tajnych kompletach przez 33 nauczycieli w ich 
prywatnych mieszkaniach. Najbardziej zaangażowani w tej 
pracy byli profesorowie: Emil Język, Piotr Galas, Urszula 
Wińska, Antoni Chyl. 

Różne koleje losu przechodziła szkoła po zakończeniu 
okupacji. Już w lutym 1945 r. przyjmowano zapisy do szko-
ły, a 2 marcu 1945 r. Liceum Ogólnokształcące im. Króla 
Kazimierza Wielkiego otwarło dla młodzieży swoje po-
dwoje. Komisje egzaminacyjne zaliczały naukę na tajnych 
kompletach. Z tego więc powodu egzaminy dojrzałości od-
bywały się nawet dwa razy w roku szkolnym. W 1953 r. 
przeprowadzono wśród młodzieży szkolnej aresztowania za 
działalność polityczną i zapadały wyroki kilkuletniego wię-
zienia. Po kolejnych reformach szkolnych, kiedy tworzono 
szkolne zespoły,  szkoła  funkcjonowała jako Zespół Szkół 
Ogólnokształcących ( L.O.  oraz L.O. dla dorosłych) dzi-
siaj jako I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza 
Wielkiego w Bochni. 

Dzieje bocheńskiej uczelni powinny ukazać się w postaci 
ciekawej monografii. Z licznych wspomnień i pamiętników 
możemy dowiedzieć się: o inicjatywach jej założyciela ks. 
Piusa Riegera, jak młodzież szkolna broniła się przed falą 
germanizacji w czasach wszechwładnego Metternicha, jak 
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liczny był udział uczniów i absolwentów tej szkoły w kon-
spiracjach galicyjskich, w wydarzeniach Wiosny Ludów 
1848 r., w Powstaniu Styczniowym 1863-1864, w Związ-
ku Walki Czynnej, Związku Strzeleckim, Sokole, Druży-
nach Bartoszowych, w Legionach Polskich (1914-1918) 
w obronie Lwowa (1918-1919), w obronie Ojczyzny przez 
zalewem bolszewickim  (1920). i w walce z hitlerowskimi 
i sowieckimi okupantami (1939-1956), w Armii gen. Ander-
sa i dywizjonach lotniczych broniących Wielkiej Brytanii, 
w walkach w Afryce pod Tobrukiem, El Alamein, we Wło-
szech pod Monte Cassino i na linii Gotów i w innych miej-
scach Europy i świata. 

Wielu Bochniaków, absolwentów tej szkoły było ofiara-
mi zbrodni katyńskiej, zginęło na „nieludzkiej ziemi” w so-
wieckich łagrach, w niemieckich obozach koncentracyjnych 
i jenieckich, wielu zginęło i przeszło katorgę w aresztach 
i więzieniach NKWD i UB w Polsce i Związku Sowieckim 
w latach stalinowskich. Poświadczają to setki dokumentów 
i fotografii znajdujących się w zbiorach Stowarzyszenia 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, Muzeum 
im. Stanisława Fischera, Narodowego Archiwum w Krako-
wie Oddział w Bochni i w zbiorach prywatnych. Bohaterów 
tych przedstawiamy w wystawach, w Domu Bochniaków: 
Zbrodnia katyńska, Bochnia w powstaniu styczniowym, 
Udział Bochnian w armii gen. Andersa i walkach na Za-
chodzie Europy w latach 1939-1945, Bochniacy na szlaku 
legionowym i artykułach publikowanych w naszym kwar-
talniku społeczno-kulturalnym „Wiadomości Bocheńskie”.

Absolwenci bocheńskiej Almae Matris zaznaczyli swoja 
obecność także na wielu innych polach działalności twór-
czej jako znakomici poeci, literaci, filozofowie, archiwiści, 
historycy, dziennikarze, artyści malarze, taternicy, ekolodzy, 
lekarze i politycy . Wnieśli ważny wkład w wielu dziedzi-
nach nauki i sztuki. Wielu z nich jako profesorowie wyż-
szych uczelni wychowywało następne pokolenia i kontynu-
uje wartości, które nauczyli się cenić w bocheńskiej szkole. 

Połączmy zatem wysiłki całego bocheńskiego środowi-
ska naukowego, I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego i od-
działów naszego Stowarzyszenia, aby skompletować te ma-
teriały, nadać im odpowiedni kształt publikacji naukowej, 
aby nie ominąć rzeczy ważnych, wykorzystać źródła znaj-
dujące się nie tylko  w tych instytucjach, ale także w zbio-
rach prywatnych.  Nie jest tego w stanie przygotować jedna 
osoba lecz szeroki zespół naukowy i cała grupa wolontariu-
szy zainteresowanych tym tematem.

Redakcja „Wiadomości Bocheńskich” może potwier-
dzić, że niejednokrotnie materiały takie odkryć można do-
piero po latach, czego dowodem było odnalezienie cennych 
fotografii legionowych wykonanych przez bocheńskiego 
legionistę Stanisława Muchę znajdujących się w Muzeum 
Historii UJ, które od 1938 r. do 2014 r. nigdzie nie były 
wykorzystywane.

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bo-
cheńskiej zamierza przygotować w Domu Bochniaków 
w 2017 r. dużą wystawę retrospektywną „Z dziejów bocheń-
skiego gimnazjum i liceum (1817-2017), a także zorganizo-
wać z bocheńskim Oddziałem Civitas Christiana  konkurs 
dla młodzieży pod tym samym tytułem.

Dla zrealizowania opisanych wyżej przedsięwzięć ko-
nieczna jest współpraca z absolwentami bocheńskiej szko-

ły. W ich bowiem rękach leży powodzenie naszych planów. 
Będziemy szczerze zobowiązani za nadsyłanie do naszej 
redakcji własnych not biograficznych, skanów fotografii, 
ciekawych dokumentów, związanych ze szkołą jak również 
z losami Państwa, wspomnień z czasów szkolnych i nawią-
zanych przyjaźni. Dzięki tej pomocy będziemy mogli zgro-
madzić bezcenny skarb materiałów źródłowych. Możecie 
Państwo pisać o sobie, o Profesorach i swoich kolegach. 
Każda nawet drobna informacja historyczna może mieć 
ogromne znaczenie. Poszukajmy więc w naszej pamięci.

Niejednokrotnie w zbiorach prywatnych znajdują się fo-
tografie, które opisać może jedynie ich właściciel.  Wielu 
jednak zapomina o potrzebie opisania osób znajdujących się 
na fotografiach, a rozpoznanie ich po wielu latach jest zada-
niem niezwykle trudnym. 

Mamy jednak liczne przykłady  starannego przecho-
wywania dokumentacji. Dowodem na to jest np. Kronika 
Oddziału Warszawskiego naszego Stowarzyszenia, pieczo-
łowicie prowadzona przez całe dziesiątki lat przez panią 
Klotyldę Fic i  panią  Szafirowską. W Kronice tej można 
odnaleźć ciekawe informacje i fotografie działaczy Oddzia-
łu, którzy walczyli w latach młodości w Legionach Pol-
skich w wojnie polsko-bolszewickiej i w latach II wojny 
światowej. Cenne są  starannie opisane fotografie przeka-
zane do zbiorów naszego Stowarzyszenia przez pana Le-
ona Piskorz z lat szkolnych i konspiracji bocheńskiej POW 
(1917-1918), pięciotomowe wspomnienia  Pawła Muchy 
z Krzyżanowic, absolwenta bocheńskiego gimnazjum, 
żołnierza z 1920 r. Posiadamy ciekawą dokumentację Od-
działu Wrocławskiego z działalności tego Oddziału, a także 
z lat szkolnych jego członków.

W naszych zbiorach znajdują się m.in. pamiętniki Leona 
Piskorza, Stanisława Ziemiańskiego, Juliana Więcka „Topo-
li”, Tomasza Serafińskiego, Edmunda Zabawskiego, wspo-
mnianego już Pawła Muchy, Wiktora Schindlera, Andrzeja 
Bajdy, Romana Stopy, Władysława Stawiarskiego, Mariana 
Sołtysa, Tomasza Serafińskiego, Michała Więckowskiego, 
Krzysztofa Kwaśniewskiego, Władysława Kupiszewskiego. 
Niemal każde z tych wspomnień w jakiś sposób odwołuje 
się do lat szkolnych.

Niezwykle cenne są wspomnienia przechowywane przez 
Muzeum im. Stanisława Fischera. Wielokrotnie cytowali-
śmy pamiętniki Sylwestra Stawarza, ucznia i absolwenta tej 
szkoły, legionisty i uczestnika wojny polsko-bolszewickiej. 
Ze względu na ich wartość poznawczą i styl powinny uka-
zać się one wraz z komentarzem drukiem. 

Podzielcie się Państwo bagażem swoich własnych do-
świadczeń, tych zwyczajnych i tych ekscytujących, wspa-
niałych, zarówno w swym rozkwicie jak i tragizmie. Hi-
storia bocheńskiego Liceum, w której każdy z nas jest 
małą, ale ważną cząstką, to dzieje przedziwnego zjawiska 
„magnetyzmu bocheńskiego”, niezwykłego oddziaływania 
i promieniowania bocheńskiej szkoły średniej na cała spo-
łeczność, nie tylko bocheńską.

Mamy nadzieję, że apel nasz spotka się z życzliwym 
przyjęciem i do naszej redakcji napłyną niebawem cenne 
materiały. Najciekawsze, za zgodą autorów i w porozu-
mieniu z dyrekcją I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego 
w Bochni będziemy publikować na łamach Wiadomości 
Bocheńskich. Zapraszamy do współpracy. 
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KRONIKA

STOWARZYSZENIE BOCHNIAKÓW 
I MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BOCHEŃSKIEJ

Wykład Artema Papakina
11 sierpnia 2015 r. wykładowca Uniwersytetu im. Ta-

rasa Szewczenki w Kijowie pan dr Artem Papakin wygłosił 
w Domu Bochniaków wykład pt. Polskie korpusy wojskowe 
na Ukrainie w latach 1917-1918. Autor w interesujący sposób 
przedstawił sytuację na ukraińskim teatrze wojennym pod ko-
niec I wojny światowej. Mówił o tworzeniu się zrębów Woj-
ska Polskiego, w skład którego weszły trzy wyższe związki 
taktyczne: I Korpus Polski generała Dowbora-Muśnickiego 
organizowany na Białorusi, II Korpus Polski generała Stankie-
wicza, nast. Józefa Hallera, tworzony w Besarabii i III Korpus 
Polski generała Eugeniusza de Henninga-Michaelisa formo-
wany na Ukrainie.  Wykład cieszył się dużym zainteresowa-
niem, ponieważ tematyka II Korpusu Polskiego w Besarabii 
omawiana była ostatnio szczegółowo na łamach “Wiadomo-
ści Bocheńskich”. Autor zajmuje się także historią Imperium 
Rzymskiego, a pozazawodowo rekonstrukcją historyczną.  
Wykład  był ciekawym  spojrzeniem na ważną część historii 
Polski oczami ukraińskiego historyka. 

Finisaż wystawy "Zbiory 
Muzeum Polskiego w Rap-
perswilu"

Od 11 sierpnia br. czyn-
na była w Domu Bochnia-
ków wystawa “Zbiory Mu-
zeum Polskiego w Rapper-
swilu”,przygotowana przez 
Towarzystwo Rapperswil-
skie na 27 planszach, przed-
stawiająca historię i zbiory 
tego Muzeum. 26 sierpnia 
2015 r. odbył się finisaż 
wystawy połączony z  wy-
kładem  pani dr hab. Hanny 
Krajewskiej, prezesa Towa-

MUZEUM im. STANISŁAWA FISCHERA W BOCHNI
Czwartkowe Spotkania Muzealne

17 września odbyło się Czwartkowe Spotkanie Muzealne 
z dr Ryszardem Rybką, znanym historykiem wojskowości na 
temat Etos kawalerii w latach II Rzeczypospolitej.

26 października Janusz Paprota wygłosił wykład „Potop 
szwedzki” na Ziemi Bocheńskiej. W zaproszeniu na spotkanie 
czytamy: 360 lat temu wojska szwedzkie pod dowództwem 
Karola X Gustawa wkroczyły do Polski, a na przełomie wrze-
śnia i października 1655 dotarły do Bochni, Wiśnicza i oko-
licznych miejscowości. Województwo krakowskie, które od 
średniowiecza nie zaznało ciężaru wielkiej wojny na swoim 
terenie, zostało dotkliwie zniszczone i złupione, a miary upad-
ku dopełnił najazd Siedmiogrodzian i Kozaków. Straty w lu-
dziach, gospodarce  i obiektach kultury były tek wielkie, że 
czasem porównuje się je do hekatomby i zniszczeń II wojny 
światowej. W rejonie Bochni swoja obecność zaznaczyli głów-
ni bohaterowie tych wydarzeń: królowie Jan Kazimierz i Karol 
X Gustaw, marszałek Jerzy Sebastian Lubomirski, czy pier-
wowzór sienkiewiczowskiego Kmicica- pułkownik Gabriel 
Wojniłłowicz. Również i tu miały miejsce typowe dla ówcze-
snych Polaków postawy: zdrady i patriotyzmu, tchórzostwa 
i bohaterstwa, nietolerancji i pobożności. Warto więc było 
poznać przebieg „potopu szwedzkiego” na Ziemi Bocheńskiej 
i odnaleźć jego ślady w tradycji, historii i krajobrazie tej zie-
mi. W programie spotkania był też koncert uczniów Szkoły 
Muzycznej w Bochni I i II stopnia Michał Bobak – perkusja, 
Klaudia Sowa – perkusja, Klaudia Sowa – perkusja,  Kacpe 
Musiał – akordeon, którzy grali utwory E. Kopetzkiego, J. Wa-
nemakera  i A. Piazzoli

19 listopada dr Iwona Zawidzka opowiedziała o Polakach 
ratujących Żydów czyli o Sprawiedliwych spośród nas. Izrael-
ski Instytut Yad Vashem każdego roku przyznaje tytuł i medal 
„Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” tym osobom, obecnie 
już przeważnie pośmiertnie, którzy podczas Holokaustu nie 
tylko bezinteresownie, ale z narażeniem życia swojego i swo-
jej rodziny ratowali Żydów. Wielu innych nieodznaczonych 
także wykazało bohaterską postawę, spełniając podstawowy 
obowiązek chrześcijański miłości bliźniego. Są tu też ludzie 
z Bochni i powiatu bocheńskiego.

3 grudnia dr inż. arch. Piotr Langer pracownik naukowy 
Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej i członek 
Towarzystwa Urbanistów Polskich wygłosił wykład Solnymi 
szlakami Europy. Opowieść ilustrował pięknymi slajdami, 
o naturze soli i jej znaczeniu oraz metodach pozyskiwania jej 
i eksploatacji oparł autor na wspomnieniach ze swoich wę-
drówek po Europie szlakami solnych miast, których historie 
kształtowała sól.

Inne Spotkania Muzealne
24 września spotkanie w 35 rocznicę powstania „Solidar-

ności” wielkiego ruchu społecznego Polaków.
9 października prezentacja pani Marty Czerewko na temat 

historii Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fry-
deryka Chopina, którego inicjatorem był Jerzy Żurawlew. 

12 listopada z okazji Narodowego Święta Niepodległości 
miał miejsce Muzealny Wieczór Pamięci 

6 grudnia XV Bocheński Dzień Świętego Mikołaja, jak co 
roku zorganizowany został przy współpracy z Wydziałem Pro-
mocji Urzędu Miasta w Bochni. Na program złożyło się:

- nadanie wyróżnienia „Benefactor musaei 2015”. W tym 
roku wyróżnienie to przypadło bocheńskim Strażakom, którzy 
reagują na każdy alarm z muzeum, zawsze ofiarnie i nieza-
wodnie. Wyróżnienie przekazał dyrektor muzeum Jan Flasza 
na ręce Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Bochni st. brygadiera mgr inż. Krzysztofa Kokoszki 

- Występ uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycz-
nych w Bochni pod kierunkiem Bożeny Wojciechowskiej i 
Małgorzaty Migas,

- Wykład dyrektora Muzeum Jana Flaszy Szaleństwa kra-
snala w czerwonej czapce, czyli multimedialna impresja o tym, 
jak skradziono nam św. Mikołaja 

- Wizyta św. Mikołaja w asyście anioła i diabła, który ob-
darował gości tradycyjnymi piernikami.
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rzystwa Rapperswilskiego, która przedstawiła burzliwą histo-
rię tego Muzeum. Przypomniała, że Towarzystwo Rapperswil-
skie realizuje zadania związane z promocją kultury polskiej 
za granicą oraz działaniami na rzecz zachowania dziedzictwa 
narodowego na obczyźnie: organizuje sympozja, konferencje, 
wystawy, koncerty, popiera badania nad kulturą polską za gra-
nicą, badania nad dziejami instytucji kultury na obczyźnie, nad 
dokumentacją zbiorów i ich konserwacją. Wspiera i populary-
zuje  zbiory polskie na obczyźnie, w szczególności zbiory Mu-
zeum Polskiego w Rapperswilu.  Działacze tego Towarzystwa 
w ramach wolontariatu wykonują co roku wiele pożytecznych 
prac w tym Muzeum.

W 2008 roku Towarzystwo Rapperswilskie zaangażowa-
ło się w akcję przeciwko zamierzeniom grupy "Pro Schloss" 
z Rapperswilu, która dążyła do wyeksmitowania Muzeum 
Polskiego z zamku i zajęcia go na własne cele. O problemie 
poinformowano kilkadziesiąt organizacji polonijnych w wielu 
krajach, czego efektem było wycofanie się władz Rapperswi-
lu z poparcia dla tej grupy. Przyszłość funkcjonowania Mu-
zeum Polskiego dalej jest jednak niejasna - w dalszym ciągu 
zamiar likwidacji jest realny. Wystawa popularyzująca zbiory 
Muzeum Polskiego ma służyć poszerzeniu wiedzy o tej insty-
tucji kultury polskiej na obczyźnie i budowaniu wsparcia dla 
ochrony naszego dziedzictwa kulturowego. Szerzej o działal-
ności Towarzystwa Rapperswilskiego można przeczytać na 
stronie internetowej  www.towarzystworapperswilskie.pl, na-
tomiast o działalności Muzeum Polskiego - na stronie www.
muzeum-polskie.org.

Warto dodać, że pierwsza prezentacja wystawy odbyła się 5 
lutego 2015 roku w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Otwarcie Żydowskiej Trasy Pamięci w Bochni
7 września 2015 r.  Burmistrz Bochni, Stowarzyszenie 

Bochniaków w Izraelu i Stowarzyszenie Bochniaków i Mi-
łośników Ziemi Bocheńskiej dokonało otwarcia Żydowskiej 
Trasy Pamięci w Bochni. Szerzej zob. str. 40.

Koszt wykonania wszystkich tablic Trasy Pamięci wyniósł 
5750 zł. Stowarzyszenie Bochniaków w Izraelu na koszty 
urządzenia Trasy przekazało 1530 $ USA (5452,66 zł).

Otwarcie w “Domu Bochniaków” wystaw : ŻYLI WŚRÓD 
NAS…  i  GETTO W BOCHNI

17 września br. w “Domu Bochniaków” prezes Stanisław 
Kobiela w gronie licznie zgromadzonych gości otworzył 

dwie wystawy o tematyce 
żydowskiej; “Żyli wśród 
nas” i “Getto w Bochni”. 
W spotkaniu udział wzięli 
m.in. pani Cecylia Dźwigaj 
prezes Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajo-
wej Oddział w Bochni, pan 
Jan Balicki przewodniczący 
Rady Miejskiej w Boch-
ni, pani Agnieszka Gica-
la kierownik Archiwum 
Narodowego w Krakowie 
Oddział w Bochni, pani Do-
rota Rzepka dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 

w Bochni, pani Halina Mucha prezes Katolickiego Stowa-
rzyszenia Społecznego “CIVITAS CHRISTIANA” Oddział 
w Bochni, nauczyciele i młodzież z Zespołu Szkół Budowla-
nych i członkowie Stowarzyszenia.

Wystawa “Żyli wśród nas…” przygotowana staraniem Ar-
chiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Bochni przedsta-
wia najstarsze dokumenty dotyczące bocheńskiej społeczności 
żydowskiej z czasów króla Kazimierza Wielkiego i lat póź-
niejszych. Po tej wystawie oprowadziła gości pani Agnieszka 
Gicala kierownik Archiwum w Bochni – Oddziału Narodowe-
go Archiwum w Krakowie. Omówiła dokumenty i fotografie 
obrazujące życie religijnie, aktywność zawodową, polityczną 
i społeczną bocheńskich Żydów zwłaszcza w okresie autono-
mii galicyjskiej i w okresie międzywojennym. Pokazała wiele 
przykładów owocnej współpracy pomiędzy dwiema społecz-
nościami na polu samorządowym i społecznym, środowisko 
żydowskich przedsiębiorców, a więc Fabrykę Műnzera, która 
dawała zatrudnienie mieszkańcom Bochni, środowisko kup-
ców i żydowskich uczniów bocheńskiego gimnazjum i liceum 
ogólnokształcącego, bocheńskich lekarzy, adwokatów i ży-
dowską biedotę. Zwróciła uwagę na aktywność bocheńskie-
go adwokata dr Gustawa Műllera, założyciela Towarzystwa 
Upiększania Miasta Bochni, który ufundował słynne secesyjne 
“Trzy Lampy”  koło ul. Szewskiej i szybu Regis.

Stanisław Kobiela, prezes Stowarzyszenia Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej opowiedział o ogranicze-
niach jakim poddawani byli Żydzi przez niemieckich okupan-
tów od chwili zajęcia Bochni przez Niemców we wrześniu 
1939 r., co ilustrują na wystawie zarządzenia niemieckich 
władz okupacyjnych. Następnie oprowadził gości po wystawie 
“Getto w Bochni”. Jedna z plansz pokazuje granice bocheń-
skiego getta i kolejne zmiany tych granic, następne, żydowską 
władzę getta czyli Judenrat, podporządkowaną okupantowi 
i policję żydowską (Ordnungsdienst), gorliwie pomagającą 
Niemcom w tropieniu Żydów, którzy nie podporządkowywa-
li się zarządzeniom niemieckiego okupanta. Na kilku plan-
szach pokazano działalność Warsztatów Miejskich (Städtische 
Werkstätte) utworzonych z inicjatywy Salomona Greiwera, 
dzięki którym getto w Bochni przetrwało najdłużej w dystryk-
cie krakowskim, okoliczności zamordowania Greiwera i jego 
rodziny przez Niemców. Na kolejnych planszach przedsta-
wiono trzy największe akcje eksterminacyjne w bocheńskim 
getcie: 25 sierpnia 1992 r. 10-11 listopada 1942 r. i 1-4 wrze-
śnia 1943 r., w czasie których wywieziono do obozów zagłady 
w Bełżcu i Auschwitz, a także do obozów pracy w Szebni pod 
Jasłem i w Płaszowie kilka tysięcy Żydów z bocheńskiego get-
ta, a wielu zastrzelono na ulicach Bochni. 

Po 70 latach od tych dramatycznych wydarzeń udało się 
ustalić miejsca holokaustu w Bochni dokonywanego na lud-
ności żydowskiej, pokazać miejsca koncentracji Żydów prze-
znaczonych na zagładę i drogę konwoju na bocznicę kolejową 
w Bochni, na której ładowano Żydów do bydlęcych wagonów 
wysypanych niegaszonym wapnem, jak również drogę do lasu 
w Baczkowie i na bocheński cmentarz żydowski na Krzecz-
kowie, a także pod stok Solnej Góry i plac apelowy przy ul. 
Kowalskiej i Brackiej, gdzie rozstrzeliwano Żydów. Likwida-
cja Żydów w Bochni zakończyła się spaleniem ponad 1000 
ciał zamordowanych Żydów na wielkim stosie w rejonie Sol-
nej Góry 4 września 1943 r., który płonął trzy dni i trzy noce, 
a czarny dym zasnuł niebo nad Bochnią. 
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łający przy Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośników Ziemi 
Bocheńskiej przeprowadził kwestę na ratowanie zabytkowych 
grobowców o wartości historycznej bądź artystycznej. Obok 
działaczy naszego Stowarzyszenia pomagali w przeprowadze-
niu kwesty nauczyciele i młodzież z I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Króla Kazimierza Wielkiego oraz uczniowie Zespołu 
Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni, członkowie Dru-
żyny Ratowniczej Kopalni Soli w Bochni, członkowie Sekcji 
Historycznej Stowarzyszenia w mundurach legionowych oraz 
15 pp Ziemi Bocheńskiej „Wilki”a także niektórzy radni. Do 
kwestujących dołączył burmistrz Bochni pan Stefan Kolawiń-
ski i wiceburmistrz pan Robert Cerazy.

Wszyscy kwestujący otrzymali imienne identyfikatory 
z numerem zbiórki oraz puszki. Nasza zbiórka została zareje-
strowana pod numerem 2015/3296/OR. Kwestowaliśmy przy 
bramie głównej, koło kaplicy przedpogrzebowej, przy bramie 
od strony ul. Karosek i od strony ul. Polnej. W wyniku kwesty 
zebraliśmy kwotę 7260,12 zł. 

Z ubiegłorocznej kwesty przeprowadziliśmy konserwację, 
doszczętnie zniszczonego, grobowca Mariana Sylwerego Mi-
szke, legionisty, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, od-
znaczonego za odwagę na polu bitwy Krzyżem Walecznych 
i Krzyżem Wojennym Virtuti Militari. Urodził się 26 czerwca 
1898 r. w Bochni. W latach I wojny światowej walczył w Le-
gionach Polskich, a po 1918 r. w Wojsku Polskim W stopniu 
porucznika brał udział w wojnie bolszewickiej 1920 r. Po woj-
nie wrócił do Bochni. Od rany otrzymanej  na wojnie ujawniła 
się gruźlica. Zmarł 10 marca 1924 r., w wieku 26 lat. Pocho-
wany został w indywidualnym grobie obok grobowca rodzi-
ców. Wdowa Natalia z domu Zdebich mieszkała przez pewien 
czas w Bochni. Potem wyjechała i ślad po niej zaginął. Gro-
bowcem nikt się nie opiekuje.

Przeprowadziliśmy także pełną konserwację grobowca 
w kształcie kamiennej trumienki jednego z trzech grobowców 
dzieci Franciszka Hoszarda dowódcy Bocheńskiej Ławy Po-
wstańczej 1863 r. które znajdują się koło kaplicy Sarnów.

Na wiosnę 2016 r. umieścimy na sąsiednim grobowcu 
rodziny Miszków granitową, symbo-
liczną tablicę pamiątkową, poświęconą 
pamięci Michała Franciszka Miszke 
adiutanta gen. Władysława Sikorskie-
go. Michał Miszke ur. 30 marca urodził 
się w Bochni 30 marca 1903 r. Był ab-
solwentem bocheńskiego Gimnazjum. 
Ukończył Szkołę Kawalerii w Gru-
dziądzu z 5 lokatą w 1925 r. Służył w 9 
pułku Ułanów Małopolskich, a w latach 
1930-1935 służył w Korpusie Ochro-
ny Pogranicza. We wrześniu 1939 r. 
przedostał się do Francji. W latach 
1940-1943 był adiutantem Naczelnego 
Wodza gen. Władysława Sikorskiego. 
Po wojnie pozostał w Wielkiej Brytanii 
Mieszkał w Light on Sea w hrabstwie 
Essex. Udzielał się w Kole Weteranów 
9 pułku Ułanów Małopolskich. Zmarł 
20 stycznia 1977 r. i pochowany został 
na tamtejszym cmentarzu.

Komitet Ratowania Zabytkowej Części 
Cmentarza przy Stowarzyszeniu Bochnia-

Pokazano także działalność Żydowskiej Organizacji Bojo-
wej i jej najaktywniejszej na terenie GG placówki w Kopali-
nach, która podrabiała niemieckie dokumenty, wydawała kon-
spiracyjne pismo “Hechaluc Halochem”, (10 numerów tego 
pisma znajduje się w zbiorach Stowarzyszenia) i organizowała 
akcje sabotażowe, przeciwko niemieckim okupantom i odema-
nom czyli żydowskiej policji porządkowej.

Dzięki żmudnej pracy organizatorów obu wystaw udało się 
zidentyfikować wiele nieopisanych dotąd zdjęć zalegających 
zbiory Yad Vashem i powiązać je z Bochnią na podstawie róż-
nych szczegółów topograficznych. Zdjęcia współczesne pre-
zentowane na wystawie są tego dowodem i dodatkowym walo-
rem wystawy. Dla miłośników starej fotografii i historii nasze-
go miasta są one dużym zaskoczeniem. Autorem opracowania 
graficznego obu wystaw jest nasz Kolega Stanisław Mróz.

Po prezentacji wystaw odbył się krótki koncert chóru 
Bochniaków “Lutnia” połączony ze wspólnym śpiewaniem 
żydowskich pieśni, wybranych specjalnie w Izraelu przez 
panią prof. dr Rachel Kollender prezesa Stowarzyszenia 
Bochniaków w Izraelu. Wspólne śpiewanie prowadziła kol. 
Ewelina Mroczek, akompaniował i dyrygował kol. Stanisław 
Domański. Na zakończenie pani Ewelina Mroczek odczyta-
ła list od Szewacha Weissa b. ambasadora Izraela w Polsce 
i przewodniczącego Knesetu do władz Miasta Bochni i Sto-
warzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej 
w związku ze zrealizowaniem i otwarciem 7 września 2015 r. 
na ulicach miasta Żydowskiej Trasy Pamięci w Bochni.

Wystawa jest udostępniana w Domu Bochniaków we 
wtorki i piątki, w godz. 10.00-14.00. Możliwe jest zwiedzanie 
w innych porach po uzgodnieniu telefonicznym pod nr 722 00 
80 80. Miło nam poinformować, że wystawa wzbudza duże 
zainteresowanie zwiedzających, zwłaszcza młodzieży bocheń-
skich szkół średnich uczestniczących w lekcjach muzealnych. 
Obecnie wystawę zwiedziło ponad 600 osób.
XXII Kwesta na cmentarzu

31października i 1 listopada 2015 r. Komitet Ratowania 
Zabytkowej Części Cmentarza Komunalnego w Bochni, dzia-

Stan przed i po rekonstrukcji grobowca legionisty Mariana Miszke-kawalera Orderu Virtuti Militari
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ków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej serdecznie dziękuje wszystkim 
ofiarodawcom i wszystkim, którzy kwestowali

Koncert pieśni patriotycznych  “Na legionowym szlaku”
Jak co roku spotkaliśmy się w listopadzie  w Domu Boch-

niaków aby uczcić Narodowe Święto Niepodległości wspól-
nym śpiewaniem pieśni patriotycznych. Trzy sale Domu Boch-
niaków zajęli goście. Przybyłych powitał Prezes Stowarzy-

szenia Bochniaków i Miło-
śników Ziemi Bocheńskiej 
Stanisław Kobiela. Wśród 
uczestników była liczna  
grupa członków Stowarzy-
szenia "Rodzina Kolpinga 
w Bochni", na czele z prze-
wodniczącą Zarządu panią 
Grażyną Rzepka-Płachta 
oraz Krystyną Dziurdzia 
kierującą chórem tego sto-
warzyszenia. Program uro-
czystości przygotowany 
został przez Ewelinę Mro-
czek, która pieśni i piosenki 
powiązała słowem przedsta-
wiając bocheńskich bohate-

rów tamtych lat, kiedy rodziła się niepodległość Polski. Przy 
akompaniamencie i pod dyrekcją Stanisława Domańskiego 
wiodącą rolę odgrywał nasz chór "Lutnia" a do śpiewu przyłą-
czyli się wszyscy przybyli na uroczystość. Koncert rozpoczął 
się “Kantatą Bochniaków” odśpiewaną na stojąco, a w pa-
triotycznej atmosferze zakończył się odśpiewaniem hymnu 
narodowego. Prezentowane pieśni i piosenki prowadziły nas 
po polach bitew I wojny światowej, nastrajały refleksyjnie do 
tamtych lat. Oprawa graficzna i prezentacja multimedialna 
przygotowana przez Stanisława Mroza dopełniała atmosfe-
rę spotkania. Miłym, a zarazem bardzo ciekawym akcentem 
było spotkanie z naszym Kolegą Jarosławem Przybyło, kie-
rującym Sekcją Historyczno-Rekostrukcyjną Stowarzyszenia, 
który przybył do nas w mundurze 15 Pułku Piechoty Ziemi 
Bocheńskiej, który to pułk: "w celu podkreślenia nieprzejed-
nanej zaciętości na wroga" otrzymał nazwę "Wilków". Kolega 
przedstawił zebranym wiele ciekawostek i szczegółów z za-
kresu umundurowania, a także historii tego pułku.

Wieczór autorski
18 listopada 2015 roku, 

w Domu Bochniaków od-
był się wieczór autorski 
z prof. dr hab. Wojciechem 
Kudybą - autorem książki 
pt. "Nazywam się MAJ-
DAN". Przybyłych powita-
ła pani Ewelina Mroczek - 
wiceprezes Stowarzyszenia 
Bochniaków i Miłośników 
Ziemi Bocheńskiej. Spo-
tkanie z autorem poprzedził 
występ chóru "ADORA-
MUS" działający przy ko-
ściele p.w. Narodzenia św. 

Jana Chrzciciela w Chełmie pod dyrekcją Krystyny Dziur-
dzia. Chór wykonał trzy utwory w układzie wielogłosowym 
i przyjęty został gromkimi brawami.

Bochniacy w Konkursie „Kryształy Soli”
W tym roku Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników 

Ziemi Bocheńskiej otrzymało rekomendację Burmistrza Boch-
ni do: Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Mało-
polskiego "Kryształy Soli" - Edycja XI

W dniach od 5 do 20 listopada 2015 r. na łamach serwisu 
internetowego Gazety Krakowskiej można było oddawać gło-
sy na swojego faworyta - najlepszą organizację prowadzącą 
działalność pożytku publicznego. Wszystkim, którzy oddali 
głos na nasze Stowarzyszenie serdecznie dziękujemy.

Finał IV Edycji Konkursu Historycznego
12 listopada 2015 r. w Oratorium św. Kingi w Bochni, 

które udekorowali uczniowie bocheńskiego Gimnazjum nr 1, 
odbył się finał IV edycji konkursu historycznego pt. „Ziemia 
Bocheńska od przeszłości do teraźniejszości. Udział Bochnia-
ków w walkach o niepodległość Polski w latach 1919-1920”, 
zorganizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas 
Christiana” Oddział w Bochni i Stowarzyszenie Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, pod patronatem ks. Leszka 
Leszkiewicza proboszcza parafii św. Mikołaja w Bochni, Lu-
dwika Węgrzyna - starosty Bocheńskiego i Krzysztofa Zięby 
- prezesa Zarządu Kopalni Soli w Bochni.

W tym roku kontynuowany był temat walk o niepodległość 
Polski i obronę granic Polski w 1918 r. i udziale mieszkańców 
Bochni i Ziemi Bocheńskiej, w tych walkach: w Legionach 
Polskich, w Polskim Korpusie Posiłkowym, w II Korpusie 
Polskim gen. Józefa Hallera, w obronie Lwowa w 1918 r., 
w wojnie polsko-ukraińskiej i w wojnie polsko-bolszewickiej 
1920 r. Konkurs objął również problematykę działalności Pol-
skiej Organizacji Wojskowej w Bochni w latach 1917-1918, 
jej struktur w 11 placówkach działających na terenie Bochni 
i kilku działających na terenie Ziemi Bocheńskiej, głównie 
w rejonie Łapanowa.

Konkurs prowadził pan Ireneusz Sobas. 64 pytania do fi-
nału konkursu ułożyli członkowie konkursowego jury Stani-
sław Kobiela i Stanisław Mróz. Jedenastu finalistów świetnie 
odpowiadało na zadawane pytania i przez trzy rundy nie dało 
się wyłonić trójki finalistów. Rozstrzygnęła dopiero dogrywka 
czyli czwarta runda. Zebrani w sali Oratorium goście, nauczy-
ciele i młodzież z zainteresowaniem przysłuchiwali się zma-
ganiom finalistów, którzy wykazali się dużą znajomością tych 
tematów. W pytaniach konkursowych pojawiły się nazwiska 
żołnierzy legionowych z Bochni: Feliksa Jędrychowskiego, 
Mieczysława Piekły, Adama Jaklińskiego, 27-letniego Ludwi-
ka de Laveaux z Bochni - dowódcy lwowskiej POW, który 
po zajęciu przez Ukraińców znacznej części Lwowa zorgani-
zował obronę Lwowa, przy pomocy dziecięcych oddziałów 
tzw. „Orląt Lwowskich” do czasu przybycia polskich oddzia-
łów. Wiele pytań poświęconych było sanitariuszce z Boch-
ni Janinie Prus-Niewiadomskiej, która zginęła na „Reducie 
Śmierci” - na lwowskiej Persenkówce i Oldze Leopoldynie 
Staweckiej  z Podedworza, porucznikowi-zakonnicy, która 
dowodziła Ochotniczą Legią Kobiet we Lwowie, walczyła 
w Wilnie w kobiecym batalionie w 1920 r. przeciwko bolsze-
wickim hordom okrutnego Gaj Chana, a następnie uczestni-
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czyła w bitwie warszawskiej 15 sierpnia 1920 r. w Ochotniczej 
Legii Kobiet. 

Wielkie brawa otrzymali wszyscy finaliści i wszyscy po-
zostali uczestnicy konkursu. Warto dodać, że w eliminacjach 
młodzież także świetnie odpowiadała na postawione pytania, 
które nie były łatwe.

Nagrody pieniężne przyznało Stowarzyszenie Civitas Chri-
stiana, a rzeczowe Starostwo Powiatowe w Bochni, Gmina 
Miasto Bochnia i Kopalnia Soli w Bochni. 

Gratulacje finalistom złożyli pan Józef Mroczek wicestaro-
sta bocheński, pan Robert Cerazy wiceburmistrz Bochni, pan 
Stanisław Kobiela prezes Stowarzyszenia Bochniaków i Miło-
śników Ziemi Bocheńskiej i pani  Halina Mucha prezes Kato-
lickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana Oddział w Bochni.

  W wydarzeniu poza wspomnianymi wyżej osobami wzię-
li także udział: Bożena Pruska (dyrektor Rady Okręgu Katolic-
kiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Krakowie), Jerzy 
Pączek (wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla 
Kazimierza Wielkiego w Bochni) oraz nauczyciele szkół po-
nadgimnazjalnych z powiatu bocheńskiego, członkowie i sym-
patycy stowarzyszenia, Artystycznym akcentem finału kon-
kursu był występ zespołu „Bratucjana” z Bratucic.
Lista finalistów:

1.Kamil Czesak – Zespół Szkół nr 3    -I miejsce
2.Rafał Bujak –Zespół Szkól Łapanów-II miejsce ex aequo
3.Jakub Włosiński – I LO Bochnia      - II miejsce ex aequo
4.Kamil Biłos – Zespół szkół nr 1
5.Krzysztof Bujak – Zespół Szkół Łapanów
6.Dawid Chrzan – I LO w Bochni
7.Tomasz Gajda – Zespól Szkoł nr3
8.Dominik Palonek Zespół Szkól nr 2
9.Agnieszka Sotoła – Zespół Szkół Łapanów
10. Błażej Szosta – Zespół Szkół nr 1
Podsumowując konkurs wiedzy o Bochni i Ziemi Bocheń-

skiej wicestarosta pan Józef Mroczek i wiceburmistrz Bochni 
pan Robert Cerazy podkreślili konieczność kontynuowania 
takich konkursów, które rozwijają zainteresowania tematyką 
patriotyczną, tym bardziej, jeśli połączone są z lokalną trady-
cją i przypominaniem postaci pochodzących z Bochni i Ziemi 
Bocheńskiej, które w walkach o niepodległość Polski odegrały 
znaczącą rolę.

Pragniemy również wyrazić podziękowanie nauczycielom, 
którzy włożyli wiele wysiłku w przygotowanie młodzieży do 
konkursu na wszystkich etapach wydatnie wpływając na jego 
wysoki poziom.

Spotkanie w Oddziale Warszawskim
4 listopada 2015 r. w Centralnej Bibliotece im. Józefa Pił-

sudskiego odbyło się zebranie Oddziału Warszawskiego Sto-
warzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej w 
którym – na zaproszenie prezesa Józefa Szeligi - uczestniczyła 
delegacja z Bochni (Stanisław Kobiela, Dorota Korta i Stani-
sław Mróz), Maria Kiełbińska – prezes Oddziału Katowickie-
go SBiMZB i Andrzej Migdał prezes Oddziału Wrocławskie-
go SBiMZB. W miłej atmosferze rozmawiano o działalności 
Oddziału Warszawskiego, o jego współpracy z kwartalnikiem 
„Wiadomości Bocheńskie” (artykuły red. Jana Łyska, profe-
sorów Władysława Kupiszewskiego, Elżbiety Misiak, Jana 
Pinowskiego, Mariana Flasińskiego). Zebrani z zadowole-
niem przyjęli propozycję włączenia się do planowanych na 

2017 r. obchodów 200 lecia Gimnazjum i Liceum w Bochni 
i planowanej w Domu Bochniaków wystawy „Z przeszłości 
bocheńskiego gimnazjum i liceum” oraz zaplanowanego przez 
nasze Stowarzyszenie i Civitas Christiana konkursu dla mło-
dzieży na ten temat. Żywo dyskutowano na temat koncepcji 

rewitalizacji Bochni. Z inicjatywy prezesa Oddziału pana Jó-
zefa Szeligi ustalono nowe zasady kolportażu „Wiadomości 
Bocheńskich”. 

Andrzejki w SAUJ
Pod koniec listopada 2015 r.  lokalu Stowarzyszenia Ab-

solwentów UJ odbyły się tradycyjne „Andrzejki” z udziałem 
delegacji z naszego Stowarzyszenia: Janina Kęsek, Dorota 
Korta, Felicja Wieczorek, Stanisław Mróz. 
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Ostatnie pożegnania
19 października 2015 r. zmarł w wieku 80 lat śp. mgr inż. 

Janusz Wiewiórka zasłużony pracownik Muzeum Żup Kra-
kowskich w Wieliczce, 
Główny Geolog Ko-
palni Soli w Wieliczce 
i Bochni, przewodnik 
i organizator podziem-
nej turystyki,  zaangażo-
wany w rozwoju geotu-
rytyki,  autor wielu prac 
naukowych poświęco-
nych tematyce geologii 
złoża wielickiego i bo-
cheńskiego opubliko-
wanych m.in. w „Stu-
diach i Materiałach do 
dziejów Żup Solnych 
w Polsce” i artykułów 
popularno-naukowych 
zamieszczanych na ła-

mach kwartalnika społeczno-kulturalnego „Wiadomości Bo-
cheńskie”, wieloletni prezes i prezes honorowy Towarzystwa 
Śpiewaczego „Lutnia” w Wieliczce, członek Chóru „Lutnia” 
Stowarzyszenia Bochniaków.

W Zmarłym straciliśmy  serdecznego Kolegę i Przyjaciela, 
zaangażowanego w sprawy Bochni i Stowarzyszenia Bochnia-
ków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, który służył nam swo-
ją wiedzą i doświadczeniem zawodowym w wielu sprawach 
związanych z rozwojem Bochni.  

W 2009 r. był współautorem pracy Natural and historic 
heritage of the Bochnia Salt Mine (South Poland), a także 
kolejnych opracowań naukowych w 2013 r.  wykazujących 
ciągłość i powiązania geologiczne złóż soli Wieliczki i Boch-
ni, które dostarczyły naukowych argumentów do wpisania 
w 2013 r. bocheńskiej kopalni soli na listę Światowego Dzie-
dzictwa Kultury UNESCO.

8 listopada 2015 r. zmarł w wieku 89 lat nasz serdeczny 
kolega ś.p. Stanisław 
Dyga, wieloletni członek 
Zarządu Oddziału War-
szawskiego Stowarzy-
szenia Bochniaków i Mi-
łośników Ziemi Bocheń-
skiej, członek honorowy 
Stowarzyszenia od 2003 
r., aktywny działacz spo-
łeczny Stowarzyszenia.
W Zmarłym straciliśmy 
wspaniałego człowieka 
i serdecznego kolegę, 
doskonałego organiza-
tora, inicjatora wielu 
ważnych przedsięwzięć 
na rzecz rozwoju Boch-

ni i Ziemi Bocheńskiej. Pogrzeb odbył się na cmentarzu ko-
munalnym w Warszawie.
                                  Cześć Ich Pamięci!
Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej 

Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Tarnobrzega
W nr 64 (X-XII 2015) pisma społeczno-kulturalnego To-

warzystwa Przyjaciół Tarnobrzega „Dzikovia” redaktor nacz. 
Pan Adam Wójcik za zgodą naszego Stowarzyszenia zamie-
ścił artykuł Stanisława Fischera  i Stanisława Kobieli pt. Adolf 
Sternschuss. Legionista z monoklem w oku (Wiadomości Bo-
cheńskie  nr 3-2014). Adolf Sternschuss (1873-1915) wybitny 
polski prawnik, patriota, kolekcjoner dzieł sztuki, żydowskie-
go pochodzenia, autor artykułów publikowanych w „Roczniku 
Krakowskim” i wydawnictwach Towarzystwa Numizmatycz-
nego był działaczem wielu krakowskich stowarzyszeń m.in. 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Kółka Estetów, To-
warzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, Towarzystwa 
Przyjaciół Krakowa, Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabyt-
kami Sztuki w Krakowie i założycielem Komisji Wycieczko-
wej Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. 
To on zapoczątkował turystyczne zwiedzanie Krakowa. Był 
także właścicielem swoszowickiego zdroju. W 1914 r. zgłosił 
się na ochotnika do Legionów Polskich na pierwszą linię jako 
prosty żołnierz, rezygnując z proponowanych funkcji wojsko-
wych. Zginął pod Kuklami w 1915 r. Warto wspomnieć, że 
numer ten w większości poświęcony jest historii wydobywa-
nia siarki w Swoszowicach i prezentacji obecnej (od 1973 r.) 
X Dzielnicy Krakowa.

Laureat Konkursu Tematycznego „Walka Polaków o nie-
podległość i granice 1914-1921” 

Miło nad donieść, że w gronie tegorocznych laureatów  
Konkursu Tematycznego „Walka Polaków o niepodległość 
i granice 1914-1921” jest bochniak pan Michał Pawłowski 
absolwent Gimnazjum nr 2 im. Cypriana Kamila Norwida w 
Bochni.  Przyjął propozycję naszego Stowarzyszenia zajęcia 
się postacią gen. Waleriana Czumy, żołnierza Legionów Pol-
skich, dowódcy słynnej „kompanii bocheńskiej”, twórcy Bry-
gady Syberyjskiej w 1918 r., która na Syberii walczyła z bol-
szewikami, w latach wojny domowej w Rosji. W 1939 r. gen. 
Walerian Czuma był dowódcą obrony Warszawy, następnie 
więźniem Murnau i innych niemieckich obozów jenieckich, 
a po wojnie pozostał na emigracji i pracował aż do śmierci w 
1962 r. na farmie, ponieważ Brytyjczycy nie zaoferowali mu 
żadnej innej pracy. Zmarł na emigracji.

Autor opracowania podjął się trudnego zadania, poszuku-
jąc w wielu archiwach i muzeach materiałów źródłowych,  a 
także świadków tamtych wydarzeń, sąsiadów z Niepołomic 
i Woli Batorskiej i z zdania tego wywiązał się znakomicie. 
Odnalazł dom, w którym urodził się Walerian Czuma i wiele  
ważnych szczegółów z życiorysu Generała, który jest patro-
nem jednej z ulic na Osiedlu Niepodległości w Bochni. Do 
tego tematu powrócimy w następnym numerze WB.

Cenne dary dla Stowarzyszenia
W listopadzie otrzymaliśmy do zbiorów naszego Stowa-

rzyszenia interesującą  korespondencję  babci pani Rachel 
Kollender z różnymi osobami w Bochni. Z korespondencji tej 
wynika, że do pani Teofili Schwimer w Izraelu pisała wielo-
krotnie w latach 1963-1971  pani Janina Bystrzycka (1901-
1971) żona oficera WP, która mieszkała w Bochni już przed 
1939 r. (zob. Janina Kęsek. Zapomniana fundatorka i inicja-
torka kultu Bożego Miłosierdzia w Bochni [w:] Wiadomości 
Bocheńskie nr 3-2014. Pracowała w administracji Ubezpie-
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1. Pobożność górników - Stanisław Mróz                                   s. 2
2. Bochniacy bliżej Szwajcarii - Elżbieta Misiak (Warszawa) s.6.
3. Witold Pilecki i jego ucieczka z KL Auschwitz do Bochni i 
Wisnicza cz. 1 - Stanisław Kobiela                                          s. 10
4. Kilka słów na papierze cz. 1 - Anna Rudek - Śmiechowska 
(Warszawa)                                                                                s. 16.
5.Człowieczy los - Maria Kurtiak-Porada (Jaworzyna Śląska) s. 23.
6. Krzywopłoty - krwawy bój I Brygady Legionów o Jurę Kra-
kowską - Teofil Wojciechowski                                              s. 25.
7. Bochniacy na Wołyniu - Jarosław Przybyło                      s. 28.
8. Z zagadnień astronomii ludowej  - Władysław Kupiszewski 
(Warszawa)                                                                                  s. 31.
9. Zelandia - kontynent bez ssaków cz. 5 - Jan Pinowski (War-
szawa)                                                                                             s. 33.
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11. W magicznym świecie podziemi - Felicja Wieczorek  s.35
11. Jest takie miejsce... Kaczyka n  Bukowinie - Anna Szewczyk s. 36
12. Jesienny dzień - Michalina Pięchowa s. 39.
13. Żydowska Trasa Pamieci - Stanisław Kobiela                s. 40
14. Zarzecka Izba Regionalna już arta - Grażyna Uchyłą - Go-
dziek (Chybie)                                                                             s. 42
15. Wspomnienie o Andrzeju Kamińskim - Janina Glazur 
(Kraków)                                                                                     s. 43.
16. Propozycje nazw nowych ulic w Bochni – Stanisław Kobiela s. 44.
16. Jubileusz szkoły - Janina Kęsek, Stanisław Kobiela      s.46
17. KRONIKA -                                                                            s. 48
18. Spis treści-                                                                            s. 54
19. Fotoreportaże s. 55, 56.
20. Na okładce- Planty salinarne nocą - fot. Paweł Klasa

czalni Zdrowia w Bochni. Jej listy zaczynające się od słów: 
„Szanowna i Kochana Pani Teofilo” świadczą o wieloletnich 
i serdecznych kontaktach. Podejmowała usilne starania o 
zwrot nielegalnie upaństwowionych budynków octowni, któ-
rych właścicielką była pani Teofila. Pani Janina Bystrzycka 
propagowała w Bochni kult Bożego Miłosierdzia. Zmarła w 
Bochni i tutaj została pochowana. Z listów Stefanii Junger 
(bez daty) wynika, że pani Teofila na prośbę bocheńskich 
rodzin podejmowała po wojnie poszukiwania wielu osób 
za pośrednictwem Yad Vashem i innych instytucji, że udało 
się jej zdobyć potrzebne adresy i doprowadzić do połącze-
nia się wielu rodzin.  Interesujący jest list ks. dr Stanisława 
Wójtowicza (1912-1984) od 1959 r. proboszcza bocheńskiej 
parafii św. Mikołaja, a wcześniej kierownika organizacji 
charytatywnej „Caritas” w Bochni, który w czasie okupacji 
niemieckiej w Polsce uratował wielu Żydów. Oferowanego 
mu medalu „Sprawiedliwy wśród narodów świata”  nie przy-
jął, tłumacząc, że wypełniał tylko chrześcijański obowiązek 
miłości bliźniego.  W liście z 6 czerwca 1978 r. pisze, że z 
grupą księży przyjedzie do Ziemi Świętej i chciałby spotkać 
się z nią i znajomymi mieszkającym w Izraelu.

W przekazanej nam korespondencji znajduje się ciekawy 
list z 29 stycznia 1951 r. od prof. Emila Języka do córki pani 
Teofili, Tusi Schwimer która mogła być jego uczennicą. Jest 
to odpowiedź na list Tusi Schwimer do swojego profesora. 
Prof. Język był w 1951 r. sparaliżowany i za niego list pi-
sał jego sekretarz. Pisze, że pani Tusia sprawiła mu swoim 
listem wielką radość. Teofila Schwimer z córką Tusią były 
więźniarkami KL Auschwitz. Prof. Emil Aureli Język (1891-
1953) był nauczycielem gimnazjalnym, w latach 1935-1938 
pełnił funkcję  dyrektora Gimnazjum i Liceum im. króla Ka-
zimierza Wielkiego w Bochni. W latach okupacji zorganizo-
wał w Bochni tajne nauczanie.  

List i książka od Profesora Sondla
Szanowny Panie Prezesie
W załączeniu pozwalam sobie przesłać moją ostatnią pracę. 
Pozostawiam Pańskiemu uznaniu czy zechce Pan ją włączyć 
do księgozbioru Stowarzyszenia Bochniaków, czy do własnej 
biblioteki. Jednocześnie pragnę serdecznie podziękować za 
miłe słowa jakie swego czasu skierował Pan pod moim adre-
sem. Łączę wyrazy poważania.
                                                               Janusz Sondel
PS. Ze Staszkiem Gaworem doszliśmy do wniosku, że jako oso-
ba, która przyjaźniła się przed laty z Ireneuszem Iredyńskim, 
powinienem skomentować informację zawartą o nim w ostat-
nich książkach. Być może uda mi się to zrobić.   

Prof. dr hab. Janusz Sondel przekazał swoją wydaną w 2015 
roku publikację: Przywileje fundacyjne Uniwersytetu Jagielloń-
skiego oraz przywilej nadania szlachectwa jego profesorom (z 
historyczno-prawnym komentarzem. Universitas. Kraków 2015. 

Kontakt z rodziną kompozytora „Kantaty Bochniaków”
Naszej redakcji udało się nawiązać kontakt z rodziną Jana 

Krudowskiego, członka Stowarzyszenia Bochniaków, kompo-
zytora, który w 1938 r. ułożył melodię hymnu Stowarzyszenia 
Bochniaków „Kantaty Bochniaków”, a w 1940 r. zamordowa-
ny został w Katyniu. Niedawno pani Aleksandra Wróblewska 
z Krzeszowic otrzymała od nas słowa „Kantaty” a następnie 
film DVD z jubileuszowego Walnego Zjazdu Delegatów na-

szego Stowarzyszenia z 2006 r. w czasie którego obecni, roz-
poczynając Zjazd Jubileuszowy odśpiewali „Kantatę”.  Pani 
Aleksandra Wróblewska w liście z 3 grudnia b.r. pisze do nas 
m.in. Słucham ze wzruszeniem, oglądam do końca nagra-
nia. Doskonale tutaj odbieram. Melodia stryja Janka jest dla 
mnie bardzo ładna. Kochałam tego Stryja, a i cieszę się, że do 
dzisiaj melodia ta wytrwała. Ten Zjazd jest bardzo ciekawy, 
Podziwiam Was wszystkich śpiewających. Dziękuję z całego 
serca. Mam nadzieję, że będę mogła osobiście kiedyś podzię-
kować, gdy odwiedzę Bochnię. Jeszcze raz dziękuję za trud i 
łączę serdeczne życzenia zdrowia
                                                  Wróblewska Aleksandra
   

Daniel Warchołek z Zespołu Szkół Nr 3
podąża śladami Patrona Ks. prof. Józefa Tischnera

W odbywającym się w Łodzi Ogólnopolskim Konkur-
sie Filozoficzno- Oratorskim ,,Na ścieżkach życia - Tischne-
rowskie Drogowskazy” – uczeń bocheńskiego ,,Ekonomika” 
-  Daniel Warchołek znalazł się w gronie laureatów, zdoby-
wając Wyróżnienie. Konkurs odbył się 20 listopada w XXIII 
Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. Wystąpienie konkurso-
we Daniela Warchołka Jury uznało za dojrzałe filozoficznie, 
interesujące, osadzone w kontekstach Filozofii Wartości ks. 
prof. Józefa Tischnera. Praca została napisana pod kierunkiem 
nauczycielki języka polskiego pani mgr Anny Szewczyk. Lau-
reatowi gratulujemy!
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Otwarcie Żydowskiej Trasy Pamięci w Bochni - 7 września 2015 r. 

Przemówienie Rachel Kollender Rabin Benek Landau, Stanisław Kobiela, ks. proboszcz Leszek Leszkiewicz

Koncert Izchaka Horovitza

Odsłonięcie tablicy przy Szkole Muzycznej - obok, pani Aptowicz Rachel Kollender odczytuje tekst tablicy pamięci 

Modlitwa ekumeniczna pod pomnikiem Ofiar Holokaustu z Bochni i okolic  Na cmentarzu żydowskim, na Krzęczkowie 
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Wycieczka członków Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego do Kopalni Soli w Bochni - przed szybem Sutoris. Foto J. Duda 

Absolwenci Liceum Pedagogicznego w Bochni - 50-lecie matury - wrzesień 2015 r. Foto. H. Szaleniec


