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Stanisław Kobiela

Witold Pilecki i jego ucieczka z KL 
Auschwitz do Bochni i Wiśnicza cz. 2

Witold Pilecki zdecydował, że dostanie się do obozu KL 
Auschwitz w celu rozpoznania panujących tam warunków 
bytowania więźniów, skali popełnianych tam zbrodni, powia-
domienia o tym swoich władz z Tajnej Armii Polskiej (TAP) 
i Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), a za ich pośrednictwem 
społeczności międzynarodowej. Planował zorganizowanie 
w obozie jednej zwartej struktury konspiracyjnej i podjęcie 
działań zmierzających do uwolnienia w przyszłości więźniów 
tego obozu przy pomocy z zewnątrz. Mimo wielu przeci-
wieństw i ciągłego rwania się sieci organizacyjnej oraz ak-
tywności obozowych szpicli nie zaprzestał tej działalności, 
a Niemcy nie wpadli na trop utworzonej przez niego obozowej 
konspiracji Związku Organizacji Wojskowych (ZOW).

W celu rozbicia konspiracyjnych powiązań władze obozo-
we w marcu i kwietniu 1943 r. przeniosły do innych obozów 
m.in. Buchenwaldu i Mauthausen ok. 7500 więźniów. Wśród 
wywiezionych było co najmniej 10 członków ZOW, zgrana 
grupa kolegów Pileckiego. Mógł z nimi jechać, ale wówczas 
nie wykonałby do końca zadania bojowego, jakiego się podjął. 
Z takim przeniesieniem Pilecki musiał się liczyć. Symulowa-
nie po raz drugi1 choroby mogło skończyć się skierowaniem 
go do komory gazowej. W połowie kwietnia 1943 r. szef pacz-
karni – esesman - wyreklamował go z transportu jako niezbęd-
nego pracownika.

Brak odpowiedzi z Komendy Głównej AK w sprawie pla-
nowanego zbrojnego opanowania obozu i oswobodzenia więź-
niów niepokoił Pileckiego. Zdecydował się osobiście przed-
stawić ten problem w Warszawie. Uznał, że nie ma potrzeby 
pozostawać dłużej w obozie. Bardziej przyda się konspiracji 
ZOW, jeśli będzie działał z zewnątrz.

Z końcem marca lub na początku kwietnia 1943 r. jak grom 
z jasnego nieba spadła wiadomość o aresztowaniu w Warsza-
wie 20 marca 1943 r. działacza ZOW i uciekiniera z KL Au-

schwitz Bolesława Kuczbary. 
Znał on Pileckiego i kilku 
innych członków konspira-
cji ZOW w KL Auschwitz, 
a przesłuchiwany na Pawiaku 
stanowił dla obozowej kon-
spiracji poważne zagrożenie.2 
Terminu ucieczki nie można 
już było odwlekać. Pilecki 
przekazał swoje obowiązki 
konspiracyjne majorowi Zyg-
muntowi Bończy Bohdanow-
skiemu.3

Pomysł Edmunda Za-
bawskiego (nr oboz.19547)4 
ucieczki do Bochni spodobał 
się Pileckiemu. Tam ucie-
kinierzy mieli zapewnioną 

przystań. Ani wtedy, ani w czasie ucieczki Pilecki nie myślał 
o potrzebie spotkania się w Wiśniczu z  [prawdziwym] To-
maszem Serafińskim, którego 
nazwiska używał, dostając się 
do KL Auschwitz, bo o jego 
miejscu zamieszkania wtedy 
nie wiedział. Sprzeczne z ra-
portem Pileckiego, pisanym 
we Włoszech w 1945 r., i nie-
dokładne są sugestie trzecie-
go z uciekinierów, że uciecz-
kę do Bochni Pilecki zapla-
nował ze względu na osobę, 
mieszkającego w Wiśniczu, 
Tomasza Serafińskiego. Cie-
sielski pisał swoje wspomnie-
nia dopiero pod koniec lat 60. 
XX wieku. Więcej informacji 
na ten temat znajdzie czytel-
nik w 3 części tego artykułu. 

Pilecki nie planował tak-
że kontaktu z założoną w Bochni przez dr Urszulę Wińską5 
placówką Tajnej Armii Polskiej. Nie myślał także o spotka-
niu z matką Tadeusza Lecha w Brzeźnicy koło Bochni, aby 
przekazać jej informacje o bohaterskiej śmierci syna. Konse-
kwentnie musiał realizować swój plan wydostania się z obozu. 
Wynika to jasno z jego raportu napisanego w lecie 1945 r. we 
Włoszech, a opublikowanego w Polsce po raz pierwszy dru-
kiem w książce Adama Cyry: Rotmistrz Pilecki. Ochotnik do 
Auschwitz. Warszawa 2014 r.

Przygotowania do ucieczki
Termin ucieczki konspiratorzy ustalili na Święta Wielkiej 

Nocy, a konkretnie na noc z 26 na 27 kwietnia 1943 r., z obo-
zowej piekarni, znajdującej się poza obozem tzw. Aussenkom-
mando (zewnętrzny oddział pracy). Pilecki pracował jednak 
w paczkarni, Ciesielski w szpitalu, a Jan Redzej w magazynie 
żywnościowym przy kuchni. Dzięki kontaktom ZOW udało 
się najpierw skierować do piekarni Jana Redzeja. Zezwolenia 
na pracę w grupach poza obozem wydawał osobiście kierow-
nik służby pracy (Schutzhaftlagerfűhrer) Franz Hőssler. 

Jan Redzej6 zorientował się w możliwościach ucieczki 
z piekarni. Przyszło mu to łatwo, ponieważ miał wyjątkową  
zdolność zjednywania sobie otoczenia dowcipem i tryskają-
cym humorem. Po tygodniu pracy w piekarni został przodow-
nikiem zmiany. Stwierdził, że poważną przeszkodą w plano-
wanej ucieczce były okute blachą wrota, zabezpieczone dwie-
ma żelaznymi zasuwami. Z zewnątrz oba skrzydła zabezpie-
czała żelazna sztaba zamykana na kłódkę. Lewy koniec sztaby 
tkwił na śrubie, na której od strony wewnętrznej nakręcona 
była mutra, prawie niewidoczna, zamalowana wapnem. Wyko-Edward Ciesielski nr 12969
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nał więc w świeżym chlebie odcisk mutry do zaczepu i klucza 
do kłódki, którą zamknięte było niewielkie okno. Oba klucze 
wykonał w obozowej ślusarni więzień Szczepan Rzeczkowski, 
działacz TAP i ZOW. Następnie nocy Redzej sprawdził, czy 
dorobione klucze pasują i schował je pod węglem w magazyn-
ku piekarni.7

Więzień Marian Toliński zdobył dwa skierowania do pra-
cy, wystawione wprawdzie na innych więźniów i do innych 
oddziałów pracy, ale Edward Ciesielski wywabił te dane 
i wpisał w ich miejsce numer obozowy swój i Pileckiego 
[Serafińskiego] oraz oczywiście piekarnię jako miejsce pra-
cy, w którym mieli pracować. Aby nie wzbudzać podejrzeń 
u szefa paczkarni, Pileckiego przeniesiono najpierw do blo-
ku szpitalnego z podejrzeniem duru wysypkowego, a w Po-
niedziałek Wielkanocny 26 kwietnia dr Władysław Fejkiel,8 
Polak zatrudniony w rewirze wypisał go i skierował na blok 
15, w którym mieszkali piekarze. Ciesielski natomiast, za-
trudniony jako sanitariusz szpitala obozowego posługując się 
sfałszowanym skierowaniem zaopatrzonym w podpis i pieczęć 
Franza Hősslera, okazał je przełożonemu sanitariuszy Lageräl-
testerowi Krankenbau. Edward Ciesielski pisze:9

Lagerältester zapytał mnie, czy jestem z zawodu piekarzem i czy 
jest to odnotowane w kartotece. Udając zdziwienie – zaprzeczyłem. 
Nigdy z piekarnictwem nie miałem nic wspólnego – tłumaczyłem – 
i to skierowanie jest zapewne jakąś pomyłką, ale nie mogę przecież 
sprzeciwić się zarządzeniom SS-Hauptscharfűhrera Hősslera. Dlatego 
muszę iść dzisiaj do pracy w piekarni, proszę jednak, aby Lagerälter-
ster i blokowy w dniu jutrzejszym reklamowali mnie i wyjaśnili po-
myłkę. Obaj zgodzili się na to. Spadł mi ciężki kamień z serca.

26 kwietnia 1943 r. Hőssler wyjechał na Święta do rodziny. 
Wymarsz zmiany nocnej z obozu miał nastąpić około godz. 
18.00. Godzinę wcześniej na blok 15 przeszli Marian Toliński 
i Witold Kosztowny. 

W ubikacji Toliński dał Ciesielskiemu trzy małe celulo-
idowe kapsułki z cyjankiem potasu. W razie niebezpieczeń-
stwa należało przegryźć kapsułkę, a śmierć nastąpi natych-
miast. Prawdopodobnie także wtedy Witold Kosztowny dał 
Pileckiemu płyn do zatarcia śladów, na wypadek pościgu 
z udziałem psów, tropiących uciekinierów. Pilecki i Ciesielski 
ubrali pod pasiaki ubrania cywilne w bardzo dobrym stanie. 
Pisze dalej Ciesielski:

Około godziny 18 wbiegł do naszej sztuby goniec z bramy głów-
nej i zawołał: Kommando Backerei antreten! (Piekarnia wystąp!). Te-
raz nasze nerwy były napięte do ostatnich granic. Staraliśmy się jed-
nak zachować zupełny spokój. Szybko podążyliśmy w kierunku bramy 
głównej. Ustawiliśmy się trójkami. Było nas ośmiu więźniów. Trzech 
pracowało w [małej] piekarni SS, piątka miała tej nocy pracować 
w dużej [położonej ok. 2 km. od obozu] piekarni wypiekającej chleb 
dla obozu. Znalazła się w niej nasza trójka. Podszedł do nas oficer 
SS z kartką w ręku. Odczytał z niej poszczególne numery więźniów, 
sprawdzając przy tym nazwiska i daty urodzenia.

Wspomina Pilecki, że kiedy biegł od bloku do bramy, ko-
ledzy jego z największym zdziwieniem patrzyli na niego dla-
czego biegnie z piekarzami, skoro pracuje w paczkarni. Poznał 
twarze Jana Kupca i Jana Olszowskiego, ale nie musiał się ich 
obawiać. Uśmiechnąłem się do nich, byli to moi przyjaciele.

W obozowej piekarni
Po przejściu około jednego kilometra w kierunku mia-

sta Oświęcimia, przy skrzyżowaniu dróg grupa podzieliła 
się. Trzech więźniów z trzema esesmanami poszło na prawo 
do piekarni SS, a pozostali z dwoma esesmanami skręcili 
w lewo10. Po pewnym czasie zbliżyli się do dużego budynku 
z czerwonej cegły, przypominającego wielki młyn. Wokół nie 
było żadnych innych zabudowań. Najpierw wyszła z budyn-
ku dzienna zmiana, a następnie weszła nocna zmiana i zatrza-
śnięto za nią wielkie, ciężkie drzwi. Na drzwi założono sztabę 
i zamknięto ją na kłódkę. W każdy poniedziałek zmieniała się 
eskorta piekarzy. Ci dwaj Niemcy nie wiedzieli więc, że Pilec-
ki i Ciesielski znaleźli się tutaj po raz pierwszy. Była to dobra 
okoliczność. Nowa warta, kierując się swoistym poczuciem 
obowiązkowości, była z kolei czujna i gorliwa. Interesowała 
się ciężkimi, okutymi drzwiami, zaglądała wszędzie, interesu-
jąc się rozkładem wszystkich pomieszczeń piekarni.

Pilecki zdawał sobie sprawę, że ucieczka musi nastąpić 
właśnie tej nocy. Gdyby dalej miał pracować w piekarni wy-
szłoby na jaw, że nie zna się na wypieku chleba, a ponadto 
jego szef paczkarni, zapewne musiałby poszukiwać swojego 
„niezastąpionego” pracownika. 

Nocna zmiana rozpoczęła ciężką, iście morderczą pracę. 
Piekarze pracowali tam ubrani tylko w krótkie spodenki i far-
tuchy. Z pieca buchał żar. Było bardzo gorąco. Pot lał się z  
trójki nowoprzybyłych. Rozżarzony węgiel poparzył Ciesiel-
skiego. Pilecki wyrabiał ciasto, ważył odmierzone kawałki, 
sporządzał bochenki chleba i układał na desce.  Esesmani co 
godzinę podchodzili do telefonu i składali meldunek o sytu-
acji na ich posterunku. Nocne posterunki odwiedzał co pewien 
czas oficer inspekcyjny. Strażnik podchodził wówczas do okna 
i głośno meldował się. Po każdej takiej wizycie podchodził do 
telefonu i rozmawiał z wartownią, niezależnie od wcześniej-
szych meldunków. Obok było także urządzenie alarmowe.

Pilecki planował ucieczkę po drugim wypieku chleba. Sytu-
acja stawała się jednak coraz bardziej nerwowa. Przez korytarz 
przebiegali piekarze po mąkę, węgiel, wodę, odwozili gotowe 
bochenki, krzyżowały się drogi przebiegających, a w ślad za 
nimi wzrok pilnujących esesmanów. Pilecki pisze w raporcie:11

Przeszedł pierwszy, drugi, trzeci i czwarty wypiek, a my wciąż 
jeszcze nie mogliśmy wyjść z piekarni... Tak jak przy pasjansie karty 
muszą się ułożyć, by pasjans się udał, tak i tutaj... [należało czekać 
na odpowiedni moment]. A stawką tego pasjansu było życie... Nie 
mogliśmy hamować biegu pracy innych piekarzy. Esesmani chodzili 
w przód i w tył podchodząc do samych drzwi. Rozpoczął się wtorek, 
sytuacja uległa pewnemu odprężeniu. Jeden z esesmanów położyć 
się i spał albo udawał, że śpi. Piekarze też byli zmęczeni. Gdy koło go-
dziny drugiej gotów był wypiek czwarty i został tylko jeden [ostatni], 
zrobili dłuższą przerwę i zaczęli się posilać.

Ciesielski, Pilecki i Redzej udali się do drewutni. Pilecki 
rąbał drzewo na drobne kawałki, Ciesielski nakładał węgiel. 
Redzej wydobył ukryty w skrytce w węglu klucz i podszedł do 
drzwi wejściowych, aby odkręcić mutrę, przetrzymującą sztabę 
ryglującą drzwi. Koledzy pracowali głośno, aby nie było sły-
chać stuków odbijania sztaby. W raporcie Pileckiego z 1945 r. 
czytamy, że kiedy esesman szedł od drzwi w kierunku hali, Re-
dzej, wiedząc, że odwróci się on dopiero za dwie lub trzy mi-
nuty, wymknął się [już w ubraniu], szybko odkręcił mutrę, któ-
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ra na szczęście poddała się łatwo i wypchnął śrubę z zaczepem, 
który upadł za drzwiami. Tę chwilę opisuje także Ciesielski:12

Do drewutni wszedł ryży esesman i zapytał: Wo ist der drit-
te? (Gdzie jest ten trzeci). 

Serce zamarło im z przerażenia, zwłaszcza gdy po nie-
pewnej odpowiedzi Niemiec skierował się do pomieszczenia, 
w którym przy sztabie pracował Redzej. Po chwili wyszedł 
spokojnie i poszedł dalej. Okazało się, że Redzej od razu zo-
rientował się w sytuacji i błyskawicznie wszedł do ubikacji. 
Niemiec oświetlił latarką ubikację, zobaczył przez szparę buty  
Redzeja, więc się uspokoił. Na szczęście nie oświetlił drzwi 
z odkręconą mutrą.13

Pozostało jeszcze przeciąć kable od urządzenia alarmowe-
go i od telefonu Były one zamontowane w korytarzyku i biegły 
obok siebie. Pierwszy szedł pod ziemię, drugi po ścianie kory-
tarza. Niemiec siedzący niedaleko tych urządzeń smażył kieł-
basę w palenisku podgrzewającym wodę w kotle i odwrócony 
był tyłem, więc Ciesielski uczynił to błyskawicznie. Ucięte 
kawałki kabli wrzucił do wiadra z węglem i całą zawartość 
wsypał do pieca. Był to poważny błąd, bo izolacja zapaliła się 
i rozszedł się swąd  palącej się  gumy. Pisze dalej Ciesielski:14

Esesman sklął mnie i zaczął wrzeszczeć co za świństwo wrzucam do 
pieca. Kazał wrzucać do pieca czysty węgiel. Majster kazał nosić wodę 
do elektrycznych mieszadeł. Trzeba było napełnić kilkanaście wiader. 
Do ucieczki wszystko było gotowe, a tutaj taki idiotyczny rozkaz.

W tej samej chwili za oknem rozległ się głos oficera inspek-
cyjnego. Strażnik po złożeniu meldunku poszedł w kierunku te-
lefonu, którego kabel był już przecięty, ale na szczęście minął 
go, usiadł obok pieca i chwycił za usmażoną kiełbasę. Drugi 
Niemiec był natomiast zajęty pisaniem listu. Pilecki kazał na-
tychmiast rozpoczynać akcję. Za chwilę wszystko mogło skoń-
czyć się tragicznie. Skoczył po swoje rzeczy. Ciesielski przy-
niósł jeszcze kilka wiader zimnej wody i zakomunikował maj-
strowi, że będzie nosił gorącą wodę. Puste wiadro postawił obok 
kotła z gotującą się wodą. Minął drzwi od izby w której siedzieli 
Niemcy. Może je zamknął i zabarykadował własnym ciałem – 
jak pisze – a może tylko przymknął. Pilecki i Redzej usiłowali 
w tym czasie wyważyć główną bramę. Ciesielski pisze:15

Kilkakrotne próby nie dały efektu. Kroplisty pot wystąpił mi na 
czoło. Co będzie jeśli drzwi nie ustąpią? Wsparliśmy się na drzwiach 
ramionami. Wreszcie rozległ się zgrzyt i wrota z trzaskiem otworzyły 
się. Wybiegliśmy na świeże wilgotne powietrze. Tomek [Pilecki] zako-
menderował _ Stać! – Oprzytomniałem. Trzeba był zabarykadować 
esesmanów w piekarni. W ciągu kilku sekund bezładnie poustawiali-
śmy pod drzwiami taczki, szczapy drzewa, kamienie i drągi i zapadli-
śmy w czerń nocy. Padał deszcz.

Scenę otwarcia bramy wejściowej opisał także Pilecki:16

Drzwi naciskane przez nas wyginały się łukiem lecz nie puszczały. 
Esesman odchodził powoli, był od nas osiem, za chwilę dziesięć me-
trów. Wzmogliśmy nacisk na drzwi, które wygięły się jeszcze bardziej, 
lecz wciąż nie puszczały. Edek w tym czasie od łóżka esesmana sko-
czył po ułożone swoje rzeczy w komorze węglowej. Jasiek zdwoił siły, 
u mnie zdwojone było napięcie wszystkich nerwów – drzwi jednak 

wydawały się mocniejsze od nas. Włożyliśmy w nacisk cały wysiłek, 
na jaki nas było stać, gdy wtem… gwałtownie i bezdźwięcznie roz-
warły się one przed nami. Powiało chłodem na rozpalone nasze gło-
wy, błysnęły gwiazdy na niebie, jakby mrugając porozumiewawczo. 
Wszystko to zmieściło się jakoś w jednym mgnieniu oka.

Na wolności
Uciekinierzy biegli najpierw rowem, a następnie nasypem 

kolejki wąskotorowej gęsiego jeden za drugim, nie odzywa-
jąc się ani słowem. Dobiegli do krzaków, za którymi płynęła 
z szumem Soła. Na brzegu rzeki zatrzymali się. Redzej ode-
rwał od marynarki i spodni numery obozowe. Wrzucił je do 
rzeki. Podobnie postąpili Ciesielski i Pilecki. W chwili uciecz-
ki Pilecki miał 42 lata, Redzej 33 lata, a najmłodszy Ciesielski 
liczył 21 lat.

Ciszę wiosennej nocy rozdarła seria strzałów karabino-
wych. Zapewne strzelali esesmani z piekarni, aby zaalarmować 
wartownię obozową.17 Potem zaległa cisza. Słychać było tylko 
dzwoniące krople deszczu. Z dala dochodził stukot pociągu, 
zbliżającego się do mostu na Sole. Za chwilę uciekinierzy uj-
rzeli z zarośli oświetlone okna pociągu. Szli w kierunku mostu 
jeden za drugim, blisko siebie, aby się nie zgubić. W budce 
wartownika nie było. Może przeszedł na drugą stronę mostu. 
Weszli na most, ale przed jego końcem zsunęli się po przęśle 
na dół, ponieważ na końcu mostu mógł stać wartownik. Brnąc 
w mokrej, grząskiej ziemi szli dalej. Byli bardzo zmęczeni, ale 
sił dodawała tylko świadomość, że idą już jako wolni ludzie.

W oddali zamajaczyły światła obozu. Przez moment po-
myśleli, że zabłądzili, ale był to podobóz KL Auschwitz III 
Monowitz, wybudowany w jesieni 1942 r., zwany Monowi-
ce-Bunawerke. Teren był poprzecinany głębokimi rowami, co 
opóźniało ucieczkę i dotarcie do zbawczego lasu. Byli głodni. 
Zapomnieli zabrać z piekarni chleb.

Doszli wreszcie do skalistego brzegu Wisły. Witold Pilecki 
wyjął z kieszeni małą flaszeczkę i płynem skrapiał kilkudziesię-
ciometrowy odcinek drogi jaki przed chwilą przeszli. Zacierał 
ślady, aby zmylić ewentualny pościg z psami. Dalej szli brze-
giem Wisły szukając możliwości przeprawy przez rzekę. Świtało. 
Deszcz przestał padać. Po godzinie marszu ujrzeli łódki koły-
szące się na wodzie. Należały one do mieszkańców pobliskiej 
wioski. Były przymocowane łańcuchami do wbitych w rzekę 
pali, a łańcuchy zamknięte były na kłódki. Tylko jeden łańcuch 
złączony był śrubą z drugim. Edward Ciesielski wspomina:18

W łódce pełno było wody deszczowej. Jaś podszedł do łańcucha. 
Był zabezpieczony kłódką zamkniętą na klucz. Szarpnął łańcuchem, 
ale daremnie. Nagle przypomniał sobie, że ma w kieszeni klucz do 
drzwi piekarni. Włożył go do kłódki. Próbował przekręcić raz i drugi. 
Rozległ się cichy trzask i ucho kłódki odskoczyło.

- Wszystko jak w bajce – odezwał się Tomek [Witold Pilecki]... Jaś 
odczepił łańcuch. Tomek (znalezioną na brzegu) puszką po marmola-
dzie wybierał wodę z łódki. Jaś, najlepiej z nas zbudowany fizycznie 
wziął wiosło, które leżało na dnie łódki. Wolno odbiliśmy od brzegu.

Kilkanaście metrów od drugiego brzegu łódź utknęła na 
mieliźnie. Nie było czasu na jej spychanie. W każdej chwi-
li mógł ktoś wyjść z domów wioski. Skoczyli więc do wody 
i brnąc w niej po pas, dotarli do brzegu. Świtało. Do lasu od-
ległego ok. 1 km od rzeki przebiegli szybko. W gęstym lesie 
pozostali cały dzień, aż do zmroku. Dopiero tutaj poczuli, jak 
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Tymczasem uciekinierzy szli bez kompasu lub busoli. 
Orientowali się przy pomocy zegarka i kory drzew, pokry-
tej od północnej strony mchem. Przydało się doświadczenie 
Pileckiego z lat wojny bolszewickiej. Także Jan Redzej był 
oficerem i musiał znać się na rozpoznawaniu terenu i stron 
świata. Jednakże im większa ciemność ich ogarniała – pisze 
Ciesielski – tym uciążliwsza stawała się droga, a najbliższym 
celem był kościół w Porębie. 

W lesie zauważył ich gajowy. Zabiegł im drogę, chcąc ich 
zatrzymać. Weszli w najbliższy młodniak i pełzając w nim, zmie-
nili kierunek, dotarli do szosy, przeskoczyli ją i znowu zaszyli się 
w młodniak. Gajowy stracił ślad, a oni trzymając się blisko szosy 
szli w kierunku miejscowości Babice. Pisze dalej Pilecki:19

Na górze przed mieściną wznosiły się ruiny zamku. W jego ru-
inach, zakopani w zeszłoroczne liście, legliśmy zmęczeni okropnie, by 
zasnąć. Tak minął wtorek 27 kwietnia...Edek zasnął natychmiast. My 
z Jaśkiem mieliśmy po zimnej kąpieli zapalenie stawów, a ja jeszcze 
na dodatek zapalenie nerwu kulszowego. Prócz bólu w prawym biod-
rze, miałem ból w stawach kolan, szczególnie dotkliwy przy schodze-
niu z pochyłości; stąpałem zaciskając zęby.

Zdążali według planu – pisze biograf Pileckiego dr Adam 
Cyra - do kościoła w Porębie-Żegocie, gdzie proboszczem był 
ks. Karol Słowiaczek. Jego brat Franciszek i dwaj bratankowie 
Karol i Tadeusz byli więzieni w KL Auschwitz. Bratankowie 
proboszcza Słowiaczka działali w obozowej konspiracji ZOW. 
Zofia Buczek wspomina:20

Liczyli na to, że powołując się na obozową znajomość ze Sło-
wiaczkami, uzyskają pomoc od spokrewnionego z nimi  księdza. 

Celem ich marszu był kościół w Porębie, gdzie po uzyskaniu po-
mocy zamierzali przekroczyć granicę pomiędzy Trzecią Rzeszą a Ge-
neralnym Gubernatorstwem. 

Uciekinierzy spędzili noc obok ruin zamku w Lipowcu. 
Nad ranem ujrzeli na wzgórzu wieżę kościelną. Podeszli bliżej. 
Obok kościoła stał opuszczony przez zakonników klasztor oo. 
Bernardynów. Ukryli się na zalesionym wzgórzu przyklasztor-
nym. Jan Redzej,  który miał sporą łysinę i mógł bez czapki 
wejść do kościoła nie budząc żadnych podejrzeń (pozostali 
uciekinierzy byli krótko ostrzyżeni) poszedł na poranną mszę 
św. do kościoła. Miał przystąpić do spowiedzi, wyjawić ks. 
Słowiaczkowi cel przybycia, powołać się na znajomość z  jego 
bratem i bratankami oraz pro-
sić o pomoc. 

Spowiedź uciekiniera
Podczas spowiedzi okaza-

ło się, że uciekinierzy w nocy 
pomylili drogę i wieże ko-
ścielne. Trafili do klasztoru 
oo. Bernardynów w Alwerni, 
a spowiadającym nie jest ks. 
Karol Słowiaczek z Poręby-
Żegoty, ale ojciec gwardian 
Jan Legowicz  z Alwerni. Re-
dzej wszedł do kościoła, ale 
długo nie wracał. Wreszcie 
przyszedł ze smutną wiado-

bardzo są głodni i wyczerpani. Buty i ubrania ociekały wodą. 
Nie kładli się na mokrej ściółce leśnej, lecz na krzakach ja-
łowca. Dopiero wieczorem wyruszyli dalej. Byli wolni. Po raz 
pierwszy od trzech lat usłyszeli śpiew ptaków. Byli szczęśliwi.

W paru słowach jest trudno opisać piękno marszu  tej pierwszej 
nocy i paru dni następnych. Dokonywaliśmy wyczynów, rekordów 
szybkości wbiegania na strome ściany wąwozów, spadania na łeb 
gdzieś w dół. Parę niezwykłych zbiegów okoliczności mieliśmy i tu 
z przemarszem przez most kolejowy i kluczem pasującym do przy-
cumowanej łodzi. Przed wschodem słońca z odległości kilkuset kro-
ków uderzył w nas swym aromatem i śpiewem ptaków las. Tu wreszcie 
czuliśmy się jak w domu. Las zakrył nas od wrogów, a soczysty mech 
tłumił nasze kroki. W nocy kierowałem się podług gwiazd, w dzień  po-
dług słońca. Miasteczko [Bochnia – przyp. S.K.], gdzie miałem pole-
conych mi znajomych, odległe było o dziesiątki kilometrów, z których 
my – kołując i omijając osiedla – zrobiliśmy co najmniej sto trzydzieści.

Reakcja na ucieczkę w obozie
Nie wiemy dokładnie kiedy wiadomość o ucieczce dotarła 

do obozu. Łączność telefoniczna i alarmowa z piekarnią była 
przerwana, ale strzały esesmanów z piekarni mogły być sły-
szane w obozie. Edmund Zabawski, który wiedział o plano-
wanej ucieczce tak po wojnie opisał co działo się wczesnym 
rankiem w obozie: 

Wychodzimy na zbiórkę – apel poranny. I wtedy zaczyna wyć sy-
rena. Coś niesamowitego. Wszystkich zelektryzowało. Oglądają się, 
pytają. Krzyki blokowych, stoimy, ale nikt nie rozumie co się dzieje. 
Syrena wyje długo, a mnie serce rozpiera radość, nareszcie uciekli, 
uciekli, uciekli. Ktoś szepcze – ucieczka. Ucieczka – podają sobie 
z ust do ust… Chyba z nocnej zmiany... Koło bloku 15-go ruch, jakieś 
krzyki esesmanów, przekleństwa. Ustawianie, odliczanie. My stoimy 
obok przy swoim bloku 4-tym. Przybiegł nasz Schreiber Ernst Bűrger. 
Drei felt – trzech uciekło …Wjeżdżają motocykliści, ruch niecodzien-
ny. Widzę co dzieje się przy bloku 15-tym. Wpadają esesmani, klną, 
kopią. Podchodzi rapportführer do blokowego  bloku 15-go, starego 
Niemca, z zielonym winklem. Coś do niego mówi i strzela go z jednej 
i drugiej strony po gębie i klnie po niemiecku. Wypada mu czapka 
z ręki, schyla się po nią, dostaje kilka kopniaków. Takiej sceny jeszcze 
nikt w obozie nie widział, by Niemiec, stary numer, zielony winkiel 
[kryminalista – przyp.S.K.] dostał na oczach tylu więźniów takie lanie.

W ruinach zamku w Lipowcu

Ruiny zamku w Lipowcu (Babice) - zdj. S. Mróz Jan Redzej nr 5430
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mością, że ksiądz nie uwierzył i wprost powiedział, że to może 
być jakaś pułapka. W raporcie Pilecki przypuszcza, że:

...gdy ujrzał Jaśka z uśmiechniętą od ucha do ucha gębą, to trud-
no mu było, słysząc o Oświęcimiu, od razu uwierzyć, że Jasiek tam 
siedział przeszło dwa i pół roku, i że udało mu się stamtąd uciec. Wy-
słałem Jaśka znowu, gdyż msza mogła się skończyć i pouczyłem do-
kładnie, który z krewnych i na jakim bloku mieszkał, gdzie pojechali 
bratankowie, a nawet co pisali w listach na ostatnie święta Bożego 
Narodzenia. Jasio poszedł. Msza się skończyła. Jasio wszystko księdzu 
opowiedział, dodając, że w krzakach leży dwóch jego kolegów, którzy 
nie mogą wyjść ze względu na włosy i dziwne ubrania.21

Dopiero wtedy ksiądz (gwardian) uwierzył. Przyszedł ra-
zem z Redzejem, załamał ręce i uwierzył we wszystko. Co pół 
godziny przychodził do nich, przynosił mleko, kawę, bułki, 
cukier, masło. Dostarczył nie tylko żywność, ale także odzież 
i lekarstwo do natarcia stawów. Ciesielski wspomina:22

Czego tam nie było w paczkach! Znalazła się szynka, jajka święco-
ne, doskonała babka wielkanocna. Zjedliśmy wszystko w oka ognie-
niu. Nasze samopoczucie natychmiast się poprawiło. Zapaliliśmy pa-
pierosy, przyniesione także przez księdza.

Wtedy dowiedzieli się od zakonnika, że to nie jest ksiądz 
Słowiaczek z Poręby, ale gwardian Jan Legowicz z klasztoru 
oo. Bernardynów w Alwerni, niedaleko kościoła parafialnego 
w Porębie Żegocie, który znał los rodziny Słowiaczków. Ucie-
kinierów nie mógł przyjąć na plebanii, bo tam za dużo ludzi się 
kręciło. Zabrał od nich listy, które zobowiązał się wysłać i wie-
czorem dał im przewodnika, którym był miejscowy robotnik 
leśny Kazimierz Buczek. Opatrzność czuwała nad uciekiniera-
mi. W Porębie stacjonowało więcej funkcjonariuszy straży gra-
nicznej z powodu nasilającego się nielegalnego przekraczania 
granicy. Ojciec Jan Legowicz skontaktował się z proboszczem 
ks. Karolem Słowiaczkiem, który odmówił jednak współpracy. 
Adam Cyra mówi, że nie udało się z KL Auschwitz nawią-
zać z nim wcześniej kontaktu. Nic nie wiedział o planowanej 
ucieczce. Być może obawiał się prowokacji, a nie mógł nara-
żać swojego brata i bratanków więzionych w obozie.

O godz. 22.00, gdy się już dobrze ściemniło, wyruszyli ku gra-
nicy. Po natarciu lekarstwem od księdza stawy już mniej bolały. 
Przewodnik długo ich prowadził, kluczył i w końcu wskazał bez-
pieczne przejście przez granicę, a sam się cofnął. Pilecki pisze:23

Możliwe, że było tu najbezpieczniej. Teren był zawalony ściętymi 
drzewami, drutami i przekopany rowami, że straż graniczna przypusz-
czała, iż tędy nikt nie pójdzie i pilnowała innych odcinków. Pas szero-
kości może stu pięćdziesięciu metrów przebrnęliśmy dopiero po go-
dzinie. Dalej już szliśmy szybko, terenem różnym, trzymając się drogi. 
Była noc ciemna. Nie groziło nam rozpoznanie z odległości. Mogliśmy 
tylko natknąć się na patrol, lecz czujność i jakiś zwierzęcy instynkt 
prowadził nas na razie szczęśliwie. Czasami szliśmy na przełaj, orien-
tując się według gwiazd, brnąc przez lasy, wpadając w jary, drapiąc 
się na zbocza... Przez noc przeszliśmy wielki kawał terenu.

Był czwartek. Na otwartym terenie posuwanie się było 
w dzień bardzo ryzykowne. Przesiedzieliśmy w krzaku na 
podmokłym terenie cały dzień. Nie dało się spać. Dopiero 
Redzej poszedł na rozpoznanie i przyniósł wiadomość, że 
niedaleko płynie Wisła, ale jest tam łódź z przewoźnikiem. 
Przewoźnik zmierzył ich wzrokiem, ale nic nie powiedział. 
Przeprawił ich na drugi brzeg. Po zapłaceniu markami jeszcze 
bardziej dziwnie spojrzał na pasażerów łodzi.

Nocleg w Tyńcu
Przed uciekinierami zamajaczyły wieże klasztoru i w od-

dali miasteczko Tyniec. Zdecydowali się przejść przez mia-
steczko. Ludzie po pracy wracali do domów. Krowy śpieszyły 
do zagród. Po zimnej nocy trójka uciekinierów była głodna 
i zmarznięta. Bali się jednak wejść do jakiegoś domu. Dopiero 
na końcu wsi zobaczyli starszego mężczyznę o sympatycznej 
twarzy. Ciesielski podszedł do niego i zapytał, czy może kupić 
mleka. Pisze Pilecki:24

Zaczął do nas kiwać ręką i zapraszać: Chodźcie, dam wam mleka. 
Było w jego słowach coś takiego, co niepokoiło, ale wyglądał uczciwie 
i zdecydowaliśmy się wejść do jego domu. Przedstawił swoją rodzinę, 
żonę, dzieci i dopiero wtedy powiedział: Ja was o nic pytać nie będę, 
ale wy tak nie chodźcie. Nakarmił nas kluskami, jajami, chlebem i go-
rącym mlekiem i zaproponował nocleg w stodole.

Zaproponował zamknięcie stodoły na klucz. Wyglądał 
uczciwie, więc uciekinierzy zgodzili się. Chociaż znowu pod 
kluczem, spali jednak spokojnie. Była to pierwsza noc od 
chwili ucieczki spędzona pod dachem. Rano otworzył sam 
gospodarz, bez żandarmów. Napoił ich i nakarmił. Wymienił 
pieniądze. Nazywał się Piotr Mazurkiewicz.25

Ogoleni, umyci wyczyścili zabłocone ubrania i zasiedli do 
śniadania. Córka gospodarza przyniosła szkolny atlas, a Pilec-
ki przestudiował go dokładnie. Sporządził szkic terenu i wyty-
czył trasę dalszego marszu. Po gorącym obiedzie około połu-
dnia ruszyli dalej. Cała rodzina z dziećmi przeprowadziła ich 
przez miasteczko. Zdążali w kierunku Wieliczki. Z piątku na 
sobotę nocowali w stojącej w polu chałupie jakiegoś młode-
go małżeństwa z dziećmi. Przyszli późno, zapłacili za nocleg 
i wyszli nad ranem zanim gospodarze wstali. Ominęli Wie-
liczkę. Szli teraz polną ścieżką, kierując się stale na wschód. 
Weszli w Puszczę Niepołomicką, pomiędzy potężne drzewa, 
gęste poszycie lasu. Szumiała puszcza i rozlegał się śpiew pta-
ków, dający poczucie prawdziwej wolności. Pisze Pilecki:26

Była sobota 1 maja, gdy weszliśmy w lasy pachnące żywicą. Po-
goda była piękna, słońce kładło przez konary złote plamy na usianej Klasztor oo. Bernardynów w Alwerni - zdj. S.Mróz
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igłami ziemi. Wspinały się wiewiórki, przebiegały sarny. Prowadzili-
śmy na zmianę ja z Jaśkiem. Edek stanowił ariergardę. Dzień mijał na 
razie bez wypadku. Chciało nam się jeść.

Strzelanina na Poszynie
Szli szeroką drogą, biegnącą w odpowiednim kierunku. 

Około godz.16.00 podeszli do jakiegoś strumienia, przez 
który przerzucony był most. A za mostem w rejonie Po-
szyny i przedwojennego ośrodka hodowli żubrów dwa 
(nieistniejące dzisiaj) budynki. Pilecki pisze, że była to 
leśniczówka i kilka szop, a z prawej jakiś inny budynek. 
Wojciech Wimmer z Niepołomic, znający dobrze teren Po-
szyny twierdzi, że w budynku tym Niemcy zorganizowali 
Ośrodek Łowiecki, a w drugim budynku znajdował się po-
sterunek żandarmerii. 

Jan Redzej szedł śmiało wprost na most. Do tej pory 
wszystko się udawało, więc przestali być ostrożni. Koło bu-
dynków nie było żadnego ruchu. Okiennice pierwszego bu-
dynku były zamknięte. Zauważyli na dziedzińcu maszerują-
cego żandarma z karabinkiem w ręku. Był bez bluzy, w samej 
tylko koszuli – pisze Ciesielski. Miał na sobie tylko spodnie 
wojskowe i buty, a na głowie żołnierską furażerkę. Kiedy 
byli ok. 10 metrów za leśniczówką usłyszeli krzyk żandarma: 
Halt! Nie reagując, szli dalej spokojnie, ale usłyszeli szczęk 
repetowanego karabinu.

Żołnierz niemiecki stał za ogrodzeniem dziedzińca, jakieś 
30-35 metrów od nich. Naraz z szopy, odległej o 50 m, wy-
szedł drugi żołnierz. Oddajmy głos Witoldowi Pileckiemu:27

Mówimy: Ja, ja alles gut (Tak, tak wszystko w porządku) i spo-
kojnie zawracamy. Widząc nasz spokój żołnierz z bronią gotową do 
strzału, opuszcza karabinek. Wówczas widząc to, mówię spokojnie: 
Chłopcy, wiać! I rzucamy się wszyscy w różne strony do ucieczki. Jasiek 
pod kątem prostym do kierunku marszu w prawo, Edek wzdłuż drogi 
w kierunku marszu, rowem, a ja pomiędzy nimi w prawo na skos... 
Każdy biegł jak umiał. Skakałem przez pnie, ogrodzenie szkółki, krzaki. 
Strzelano do nas wiele razy. Gwizdało koło uszu często.W pewnej chwi-
li czułem gdzieś, chyba w podświadomości, że teraz któryś mierzy we 
mnie. Szarpnęło coś prawym ramieniem. Pomyślałem, że drań trafił, 
lecz nie czułem bólu. Biegłem dalej szybko się oddalając. Zobaczyłem 
Edka, z lewej strony daleko. Krzyczałem na niego. Zobaczył i zaczęli-
śmy się zbliżać, biegnąc we wspólnym kierunku. Byliśmy już dobrze 
czterysta metrów od leśniczówki, a tamci wciąż strzelali. Ponieważ nas 
już widzieć nie mogli, sądziłem, że strzelają w Jaśka....Może go zabili..

Także Edward Ciesielski opisał ten szalony biegł pod 
gradem kul:28

Biegłem w las. Huczał od strzałów karabinowych. Nie ogląda-
łem się za siebie. Echo zwielokrotniało huk... Kluczyłem, padałem na 
ziemię, zrywałem się z niej i biegłem dalej, Jasia i Tomka straciłem 
zupełnie z oczu. Osłonił mnie młody, gęsty zagajnik. Zwolniłem i roz-
glądałem się za kolegami. Trwał za nimi pościg. Po lesie rozlegały się 
w dalszym ciągu strzały. Sprawdziłem, czy przypadkowo nie zgubiłem 
trucizny. Na szczęście kapsułka tkwiła w kieszeni. Odwróciłem się i uj-
rzałem Tomka [Pileckiego – przyp.S.K]. Szedł ku mnie trzymając się za 
lewe ramię. Przeraziłem się, że jest ranny.

Pilecki twierdził, że to tylko odstrzelona gałąź spadła mu 
na ramię i trochę go teraz boli. Mimo to Ciesielski ściągnął 
mu z barku i ramienia marynarkę i opatrzył  jodyną i banda-
żem przestrzelone ramię. Na szczęście kula nie trafiła w kość.  
Niemcy nadal strzelali. Spodnie i wiatrówka Pileckiego prze-
strzelone były w czterech miejscach Ciesielski proponował 
siedzieć dalej w wykrocie, ale Pilecki obawiając się obławy 
na uciekinierów, zdecydował ruszyć dalej. Obaj martwili się 
o los Redzeja, bo długo za nim Niemcy strzelali. Czekanie na 
niego było bardzo ryzykowne. Mogli ich ścigać Niemcy. Mieli 
nadzieję, że sam dotrze do Bochni. Należało iść dalej. 

Przeprawa promem przez Rabę
Idąc dalej, spotkali dwie kobiety. Jedna grabiła ściółkę leśną, 

druga zbierała suche gałęzie. Chciały uciekać, ale Pilecki uspokoił 

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

Uroczysko Poszyna w Puszczy Niepołomickiej Droga z Puszczy Niepołomickiej w kierunku Damienic i Bochni - zdj. S.Mróz
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je. Od nich dowiedzieli się, że są na skraju lasu. Słońce chyliło się 
ku zachodowi. Godzinę później zbliżyli się do jakiejś wioski. Nie 
weszli do niej lecz do stojącego z dala od wioski drewnianego, 
pomalowanego na zielono domu (który już dzisiaj nie istnieje). 
Powiedzieli że są “chłopcami z lasu”, że było ich trzech, a teraz 

jest dwóch. Może przyjaciela 
zabito. Właściciel dał im mleko 
i pajdy chleba. Objaśnił, że pół 
kilometra dalej płynie Raba, 
a Bochnia znajduje się za rzeką 
jakieś 3 kilometry dalej. Przez 
Rabę mogą przeprawić się 
promem. Przewoźnikiem jest 
jego szwagier Tomasz Rybka, 
a do promu zaprowadzi ich 
jego córka.

Za jakąś chwilę zjawi-
ła się młoda dziewczyna. 
Była to 19-letnia Stanisława 
Rybka, córka przewoźnika, 
niewysoka, drobna i jasna, 
gładko zaczesana, blondyn-
ka. Nie wyglądała na swoje 
lata, lecz na wiele młodszą.29 
Niejednokrotnie, najczęściej 

w czasie żniw, zastępowała ojca na promie, aby ojciec z sy-
nem Franciszkiem mogli zająć się swobodnie pracami polo-
wymi. Praca przewoźnika nie była skomplikowana. Urucho-
mienie promu nie było trudne. Właściwie nie był to prom, 
ale większa łódka na uwięzi, która przewoziła pasażerów 
na drugą stronę rzeki między Damienicami i Chodenicami, 
wzdłuż rozciągniętej nad rzeką stalowej liny.30 Przeszli drogą, 
koło (nieistniejącego obecnie) domu Tomasza Rybki i stoją-
cej przed domem figurki św. Sebastiana, następnie koło kuź-
ni Stanisława Czubka, w której do dzisiaj pracuje jego syn 
Andrzej Czubek i podeszli do rzeki.Tym razem przewoźnik 
Tomasz Rybka był na promie. Przepłynęli rzekę, zapłacili na-
leżną opłatę 20 marek. Dalej szli pieszo i towarzyszyły im 
najczarniejsze myśli. Wyobrażali sobie, że ich kolega Redzej 
został zastrzelony przez Niemców i może jest ciężko ranny 
i schwytany żywcem? Ta myśl była najstraszniejsza – pisze 
Edward Ciesielski. Niewielką pociechą była świadomość, 
że Redzej posiada kapsułkę z trucizną i być może skorzystał 
z niej, aby ujść z rąk wroga.

Ominęli budynek wodociągów miejskich, bo tam mogła 
być niemiecka obsługa. Nad pagórkami, zamykającymi hory-
zont widać było komin szybu Campi, bocheńskiej kopalni soli. 
Było już w pół do ósmej, a o 20.00 rozpoczynała się godzina 
policyjna. Postanowili przenocować na strychu domu jednego 
z mieszkańców Chodenic. 

Rano, 2 maja ruszyli dalej. Nie mogli kierować się na wi-
doczny jak na dłoni komin kopalni soli. Musieli nadłożyć drogi, 
obejść od północnego zachodu i północy teren dworca kolejo-
wego i przedostać się przez tory kolejowe na ulicę Trudną. Na 
południe od dworca kolejowego pomiędzy ulicami św. Leonar-
da, potokiem Babica i Kraszewskiego rozciągał się bowiem te-

Stanisława Rybka - córka 
przewoźnika rep. B. Mrówka

Fig. św. Sebastiana i droga uciekinierów do promu na Rabie - zdj. S.Mróz

Kuźnia Stanisława Czubka, koło której przechodzili uciekinierzy - fot. S.Mróz

W tym miejscu do 1957 roku kursował prom na Rabie - fot. S.Mróz

Komin szybu Campi widoczny z Damienic (w kole) - zdj. S.Mróz
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ren bocheńskiego getta.31 Droga była w miarę bezpieczna. Szli 
wśród łąk, pastwisk. Gdzieniegdzie były pola uprawne.

Do kapliczki na Murowiance
Przekroczyli ulicę Proszowską omijając dworzec kolejowy 

i Fabrykę Kuchennych Naczyń Kamiennych i Kwasoodporn-
nych H. Münzera i dotarli do ulicy Wygoda. Skręcili w pra-
wo, doszli do wiaduktu kolejowego biegnacego pod torami 
kolejowymi i dostali sie na ul. księcia Józefa Poniatowskiego. 
Po przejściu 150 m do skrzyżowania, skręcili w lewo, w uli-
cę Trudną. Po kilku minutach (ok. 100 m) skręcili w pierw-
szą przecznicę z prawej strony - ulicę Podedworze. Stamtąd 

ścieżką biegnącą stromo pod górę dotarli do Szwabskiej Drogi 
(obecnej ul. Dębcza) na Wzgórzu Krzęczków. Gdyby zboczy-
li w prawo natknęliby sie na stanowisko niemieckiej artylerii 
przeiwlotniczej, o którym Zabawski nie mógł wiedzieć w KL 
Auschwitz. Na skrzyżowaniu Szwabskiej Drogi z ówczesna 
ulicą Konfederatów Barskich (obecnie jest to ul. Krzęcz-
ków) znajdował sie cmentarz żydowski, na którym Niemcy 
od 1939 roku rozstrzeliwali Żydów. Z daleka można było 
zobaczyć domek grabarza i ponad dwumetrowej wysokości 
mur otaczajacy kirkut, tym bardziej, że teren Krzęczkowa nie 
był zabudowany jak obecnie i wszędzie były łąki i pastwi-
ska. Po ominięciu kirkutu poszli w lewo i dotarli do ul. św. 
Urbana. Kierunek wyznaczał im widoczny komin bocheńskiej 
cegielni przy ul. Brzeźnickiej. Tuż za cegielnią znajdowała 
sie kapliczka Murowianka z cudownym obrazem Matki Bo-
skiej Anielskiej i źródełko. Woda z tego źródełka miała we-
dług miejscowej opinii - cudowne właściwości i często tu-
taj przychodzili mieszkańcy po wodę nawet z odleglejszych 
części miasta. O tej porze dnia nie było tam jednak nikogo. 
Wiadukt kolejowy, kirkut, komin cegielni i kapliczka Muro-
wianka to były punkty orientacyjne wskazane przez Edmunda 
Zabawskiego, kiedy przygotowywano w KL Auschwitz plan 
dotarcia do domu państwa Oborów. Po krótkim odpoczynku 
uciekinierzy dokładnie wiedzieli, że wyznaczony azymut zo-
stał trafnie wskazany. Orientowali sie, że za kilkanaście minut 
stana przed domem państwa Oborów. Przez pola, albo ścież-
ką, która dzisiaj jest już ulicą i nosi nazwę Gródek Wójtowski 
weszli do dużego ogrodu państwa Oborów. 

W domu państwa Oborów
W raporcie Pileckiego czytamy:32

Zbliżyliśmy się do ich domu i na ganku ujrzeliśmy starszego pana 
i panią, teściów 164 [Edmunda Zabawskiego] oraz młodą panią – 
jego żonę i córeczkę Marysię. Gospodarze uśmiechnięci, powitali 
nas uprzejmie i o nic nie pytając, zapraszali do domu. W mieszkaniu 
przedstawiliśmy się jako koledzy 164 [Edmunda Zabawskiego] Go-
spodarze zapraszali nas do pomieszczeń , gdzie po otwarciu drzwi do 
jednego z pokoi zobaczyliśmy na łóżku śpiącego smacznie...Jasia. Po 
obudzeniu go rzuciliśmy się sobie w objęcia. Jasio, ubrany przyzwo-
icie, już wczoraj wieczorem przeszedł miasteczko i zjawił się tutaj. 
Tym się tłumaczyło, że gospodarze – uprzedzeni przez Jasia, że przy-
będziemy – nic nam nie mówiąc, zapraszali z uśmiechem do domu.

Pan Józef Obora, teść Edmunda Zabawskiego, był ogrod-
nikiem salinarnym w Bochni i dzierżawił domek z zabudowa-
niami gospodarczymi oraz ogródek przy ulicy Sądeckiej 30. 
“Był to ostatni domek z lewej strony – wspomina Zabawski – 
idąc pod górę z rynku w kierunku Wiśnicza. Obok domku stała 
z dala widoczna olbrzymia grusza. Była ona dobrym punktem 
orientacyjnym i o niej mówił także kolegom w obozie Zabaw-
ski tłumacząc jak można odnaleźć dom jego teściów w Bochni. 

Powitanie Jana Redzeja, a na drugi dzień pozostałych ucie-
kinierów z KL Auschwitz, przedstawili państwo Oborowie 
i ich córka Helena Zabawska, a wspomnienia te spisał po woj-
nie Edmund Zabawski, kolega obozowy Witolda Pileckiego:33

1 maja 1943 r. miało się już ku wieczorowi. Na progu domu przy 
ul. Sądeckiej nr 30 staje dość wysoki mężczyzna w zniszczonym 
ubraniu i pyta : 

Ul. Wygoda z wiaduktem kolejowym - zdj. Z.Kaczmarek

Cegielnia Romańskich przy ul. Brzeźnickiej - zdj. Z Kaczmarek

Kapliczka Murowianka zdj. - Z Kaczmarek
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- Czy tu mieszka ogrodnik Józef Obora ? 
- Tak - odpowiada teściowa, a co sobie pan życzy ? – Sałatki! 
- Poza tym chciałbym się przywitać z panią Heleną Zabawską i Marysią. 
Żona słysząc te słowa wybiegła z pokoju z płaczem i czym prę-

dzej zaprosiła Janka Redzeja do domu. Wiedziała o wszystkim, więc 

z radości łzy cisnęły się wszystkim z oczu i niewiele można było 
mówić. W kilku chaotycznych zdaniach Janek opowiedział przebieg 
ucieczki i kilka zdań o mnie. Był bardzo zmęczony i wyczerpany. Do-
piero za dobrą chwilę Janka rozebrano z łachmanów, umyto, nakar-
miono i położono do łóżka. Zasypiając powiedział, że Tomek i Edek 
przyjdą chyba dopiero jutro. Zasnął głębokim snem. Rano 2 maja 
1943r. w niedzielę od strony Murowianki przyszedł najpierw Tomek [Wi-
told Pilecki], a później Edek [Edward Ciesielski]. Radości nie było końca. 

Pisze dalej Pilecki,34 że Jan Redzej wieczorem 1 maja,  
przeszedł przez miasteczko [Bochnię] i zjawił się u państwa 
Oborów. Ubranie jego i tłumoczek, który niósł pod pachą, prze-
strzelone były w kilku miejscach. Rana Witolda Pileckiego nie 
była groźna. Udało się wiec wszystkim uciekinierom. Jeszcze 
tego samego dnia Pilecki napisał list do Edmunda Zabawskiego 
przebywającego nadal w obozie. Nadawcą listu była oczywiście 
żona Zabawskiego Helena. List kończył się słowami:

Hela się bardzo ucieszyła trzema koleżankami, które przyjechały 
ją odwiedzić. Są zdrowe i zadowolone. Podróż miały dobrą. Dużo po-
wiedziały nam o Elżuni. 

Adam Cyra podaje, że list ten był wielokrotnie czytany 
w obozie przez konspiratorów ZOW, ppłk Juliusza Gilewicza, 
ppłk Teofila Dziamę, mjr. Bohdanowskiego i kpt. Stanisława 
Kaszubę, którzy liczyli, że niebawem nadejdzie zbrojna pomoc 
dla konspiracji z zewnątrz i załoga SS zostanie rozbrojona35.

Syn Józefa Obory 16 letni Władysław Obora (szwagier 
Zabawskiego), na polecenie ojca pobiegł po zaprzyjaźnio-
nego z Teofilem Oborą, wypróbowanego starego przyjaciela 
Stanisława Żarka, mieszkającego przy ul. Floris. Przyszedł 
sam. Przeprowadzili krótką przyjacielską rozmowę i poszedł, 
a wieczorem przyszedł do Oborów z żoną i dwoma małymi 
synkami. Pisze Edmund Zabawski:36

Teraz mężczyźni na zmianę stali na warcie, a w domu przy sto-
le szły opowiadania. Na przemian mówili moi koledzy Tomek, Janek 
i Edek, a od czasu do czasu ktoś chował twarz w dłonie lub uciekał 
od stołu, by nie pokazać łez. Najczęściej zdarzało się to mojej żonie 
Helenie. Janek pierwszy jako nauczyciel zawarł bliską znajomość 
z córeczką Marysią. Bawił ją opowiadaniem bajek, trzymając ją na 
kolanach. Tomek rozprawiał z Żarkiem starym, przedwojennym dzia-
łaczem PPS-Lewica. Przede wszystkim szukał jednak kontaktu z kon-
spiracją ZWZ-AK. 

Niepokój i odwaga
Józef Obora był pracownikiem salinarnym, a więc co-

dziennie rano o 6.00 musiał być w pracy. Jego żona sprze-
dawała na rynku kwiaty i jarzyny. Pracowali także synowie 
Józefa Obory Zbigniew i Stanisław.  Bezrobotni podlegaliby 
wywózce na roboty do Rzeszy, a szef Arbeitsamtu Anton Ber-
ka wyławiał takie osoby. 

Przechowując uciekinierów z KL Auschwitz państwo Obo-
rowie musieli zapewnić bezpieczeństwo uciekinierom, a więc 
zachować daleko idącą ostrożność. Obok ich  domu mieszkała 
rodzina volksdeutschów F. (nazwisko znane autorowi i redak-
cji). Mężczyzna ów, aby jego nazwisko wydawało się bardziej 
niemieckie, skrócił je i dodał w nim trzecią literę “h”. Praco-
wał w drukarni w Krakowie i do pracy dojeżdżał z Bochni. 
Jego żona pojawiała się często u pani Oborowej. Była bardzo 
gadatliwa i tylko z tego powodu mogła być niebezpieczna. Po-
nadto do ogrodnika Obory przychodzili ludzie kupować jarzy-
ny, a czasem kwiaty.  Pisze dalej Zabawski:

    
2 maja wieczorem moja teściowa usłyszała w sieni podejrzane kroki, 

a po chwili zobaczyła dwóch żandarmów niemieckich i dwóch granato-
wych policjantów. Zawołała głośno : O panowie policjanci! i w ten spo-
sób ostrzegła ukrywających się, którzy zerwali się od stołu, wyskoczyli 
przez okno i ukryli się w ogrodzie gdzieś pomiędzy tykami na fasolę. 

Helena Zabawska sprzątnęła szybko naczynia, aby Niemcy 
nie zorientowali się, że przebywają tutaj inne osoby. Takich 
niebezpiecznych sytuacji mogło być więcej. 

Nad ranem zaczęli chodzić wokół domu żandarmi niemieccy 
i świecić elektrycznymi latarkami, szukając kogoś. Psy sąsiadów za-
częły ujadać. Wtedy znów wyjaśniła sytuację F., która wyszła na pole 
i zaczęła rozmowę w języku niemieckim  z żandarmami. Wszyscy trzej 
spali spokojnie w pokoiku, a domownicy umierali ze strachu. 

                                  Józef i Teofila Oborowie

                                 Helena i Edmund Zabawscy
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Pilecki wspomina swój pobyt u państwa Oborów szczegól-
nie serdecznie:37 

U państwa 176 [Oborów] i pani 177 [Heleny Zabawskiej] dozna-
liśmy tak wielkiej serdeczności i gościnności, jak tylko we własnej ro-
dzinie i we własnym domu po długim niewidzeniu doznać by można 
było. Tu powinniśmy chyba po kilka razy dziennie powtarzać, że są 
jednak ludzie na tym świecie...Opowiadania o przeżyciach w Oświę-
cimiu wspólnych z przyjacielem naszym a drogim dla nich 164 
[Edmundem Zabawskim] słuchane były z wielkim zainteresowaniem, 
z uczuciem serdecznym i życzliwością.. Po zapoznaniu się i zdobyciu 
wzajemnego zaufania, wymieniając umówione hasła, prosiłem by 
mnie skontaktowano z kimś z organizacji wojskowej.

Poszukiwanie konspiracyjnych kontaków w Bochni
Witoldowi Pileckie-

mu zależało na szybkim 
kontakcie z bocheńską 
organizacją AK. Helena 
Zabawska znała swoją na-
uczycielkę z bocheńskiego 
Seminarium Nauczyciel-
skiego Urszulę Wińską, 
polonistkę, żonę rotmi-
strza Tomasza Wińskiego, 
który we wrześniu 1939 
r. wraz z 5 Dywizjonem 
Taborów ruszył z Bochni 
na front. Urszula Wiń-
ska znana była w Bochni. 
W 1939 r. stała na czele 
Organizacji Rodzin Woj-
skowych. Jej uczennica 

Helena Zabawska wiedziała, 
że mieszka ona na ulicy Gołębiej. Na tej samej ulicy miesz-
kała Władzia Świder, koleżanka szkolna Heleny. Mogła więc 
ona wiedzieć gdzie dokładnie mieszka prof. Wińska. Brat 
Heleny 16 letni Stanisław Obora, na polecenie ojca udał się 
jeszcze przed godziną policyjną, na ulicę Gołębią, aby od-
szukać nauczycielkę. Może wtedy dowiedział się, że Urszula 
Wińska przebywa w KL Ravensbrück, a w wynajmowanym 
przez nią mieszkaniu przy ul. Gołębiej 3 mieszka brat Urszu-
li, Leon Wandasiewicz, który opiekuje się 4 letnim synem 
Wińskiej, Andrzejem. 

W domu Dutkowskich na Gołębiej
Na drugi dzień 

rano z domu Obo-
rów wyszli do mia-
sta Witold Pilecki 
i Stanisław Obora. 
Ten ostatni wskazał 
na ul. Gołębiej bu-
dynek Dutkowskich 
i na polecenie Pilec-
kiego zatrzymał się 
koło kościoła pw. 
św. Mikołaja, dopóki 
Witold nie wyszedł 
z budynku.38 Pilecki 
pisze w raporcie:39

Prosiłem o kontakt 
z miejscowym komen-
dantem placówki. Ko-
lega Leon przedstawił 
mi możliwości poro-
zumienia się z dwoma 
panami. Jeden z nich był z rejonu  północnego IX [Bochnia], a drugi z re-
jonu południowego, mieszkał stąd o siedem kilometrów w miejscowości 
X [Nowy Wiśnicz]. Powiedziałem, że jest mi wszystko jedno, więc Leon 
zaproponował, że pójdziemy może do komendanta w miejscowości X 
[Nowy Wiśnicz], gdyż to jest jego przyjaciel.

Z przytoczonego fragmentu raportu Pileckiego jasno wynika, 
że kontakty Leona Wandasiewicza z Obwodem ZWZ-AK “Wie-
loryb”, obejmującym powiat bocheński były więcej niż luźne. 
Komendant Obwodu płk Julian Więcek ps. “Topola” mieszkał 
w Łapczycy, oddalonej 4 kilometry na zachód od Bochni, a jego 
zastępca Józef  Kaczmarczyk ps. “Turoń” na sąsiedniej ulicy Ber-
nardyńskiej w Bochni. Jako człowiek spoza konspiracji mógł po-
siadać jedynie kontakty towarzyskie z osobami, które mogły być 
związane z partyzantką ZWZ-AK. Witold Pilecki kontynuuje:40

We wtorek (4 maja) rano, ubrany w przyzwoite ubranie kolegi Leona, 
szedłem obok niego do X [Nowego Wiśnicza]. Jasio i Edek pozostali nadal 
życzliwie u państwa 176 [Oborów].

.                                                                                CDN
                                                             Stanisław Kobiela

W tej okolicy stał dom państwa Oborów

Stanisław Żarek

Stanisław Żarek z żona i synami

Budynek Dutkowskich przy ul. Gołębiej 3 (zdj. R.Fischer 1909)
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Opis ucieczki Witolda Pileckiego, Jana Redzeja i Edwar-
da Ciesielskiego z KL Auschwitz do Bochni i Wiśnicza opar-
ty został głównie na cytowanej książce Adama Cyry i trzech 
materiałach źródłowych: raporcie Witolda Pileckiego, spo-

rządzonym w lipcu 1945 r. we Włoszech, 
wspomnieniach Edwarda Ciesielskiego 
(1922-1962) pisanych na początku lat 
60. XX wieku i wspomnieniach Edmunda 
Zabawskiego (1910-1999)  napisanych 
na podstawie relacji jego teściów Józefa 
i Teofili Oborów i żony Heleny Zabawskiej 
w połowie lat 60. XX wieku, na wywia-
dzie ze Stanisławem Oborą (1927-2014), 
szwagrem Zabawskiego, przeprowadzo-

nym przez Wandę Janta w2013 r. i w zbiorach Stowarzyszenia 
Bochniaków i Miłośników ZiemiBocheńskiej.

Raport Pileckiego odnalazł w latach 60. XX wieku w Stu-
dium Polski Podziemnej w Londynie, były oficer Armii Krajo-
wej i więzień KL Auschwitz prof. Józef Garliński. W raporcie 
tym Pilecki zaszyfrował nazwy niektórych miejscowości i na-
zwiska, używając w ich miejsce liczb. Klucz do raportu nie 
został odnaleziony do dziś. W wyniku żmudnych badań, kon-
frontacji z innymi materiałami źródłowymi, wywiadów, wielo-
letniej korespondencji udało się Garlińskiemu odczytać niektó-
re nazwy miejscowości i nazwiska zaszyfrowane liczbami przez 
Pileckiego. Ostatecznej analizy zaszyfrowanych wiadomości 
dokonał dr Adam Cyra. Raport ten zastąpił dwa wcześniejsze 
raporty napisane i zakopane w ogrodzie w Koryznówce w Wi-
śniczu, przechowane przez żonę Tomasza - Ludmiłę Serafiń-
ską. Ich córka - Maria Serafińska - Domańska na początku lat 
dziewięćdziesiątych XX w., przekazała je do zbiorów Muzeum 
Armii Krajowej w Krakowie.

Raport Pileckiego z 1945 r. opublikował Adam Cyra 
w książce pt. Rotmistrz Pilecki ochotnik do Auschwitz, War-
szawa 2014 na str.247-403. W przypisach odwołuję się do tego 
raportu i podaję numery stron z tej książki.

Przypisy:
1  W nocy z 10 na 11 marca 1943 r. Pilecki stanął przed komisją 
lekarską badająca więźniów, skierowanych do transportu do in-
nego obozu. Założył otrzymany od kolegi Mariana Tolińskiego 
pas na rupturę, której wcale nie miał. O 2.00 w nocy komisja 
była już zmęczona. Kiedy stanął nago przed komisją z zało-
żonym pasem na fikcyjną rupturę, lekarze machnęli rękami 
i powiedzieli: Weg! (Wynocha!) takich nam nie potrzeba i do 
transportu go nie przyjęli, zob. Adam Cyra. Rotmistrz Pilecki 
Ochotnik do Auschwitz. Warszawa  2014 r. s.89.
2  29 grudnia 1942 r. z KL Auschwitz zbiegli czterej więźnio-
wie: Niemiec Otto Kűssel (nr 2) obozowy Arbeitdienst i Polacy: 
Jan Komski (Baraś nr 564), Mieczysław Januszewski (nr 711) 
i Bolesław Kuczbara (nr 4308), przebrany za esesmana konwo-
jującego więźniów. Komski i Januszewski wpadli w Krakowie 
podczas przypadkowej łapanki na dworcu kolejowym. Janu-
szewski popełnił samobójstwo w pociągu, w którym wieziono 
go z powrotem do KL Auschwitz, Komski i łączniczka Sien-
nicka trafili do KL Auschwitz. Komski przeniesiony następnie 
do Buchenwaldu, Gross-Rosen i Dachau doczekał uwolnienia 
na wiosnę 1945 r., zmarł w USA w 2002 r. Kuczbara i Kűssel 
dotarli do Warszawy. 20 marca 1943 r. Kuczbara podczas próby 
zatrzymania go na ulicach Warszawy, wyciągnął broń i w czasie 

strzelaniny został ciężko ranny, trafił na Pawiak. Żona nie zdą-
żyła podać mu trucizny, bo Niemcy wpadli na jej trop i musiała 
opuścić szpital. Z jej informacji wynika, że Bolesław Kuczba-
ra zmarł z ran na Pawiaku w 1943 r. Leon Wanat podaje, że 
Kuczbara został rozstrzelany w getcie warszawskim z grupą 
więźniów z Pawiaka. Paweł Wodniak z Muzeum KL Auschwitz 
podaje, że Kuczbara zażył truciznę dostarczoną przez polskich 
sanitariuszy Pawiaka. Nikogo nie wydał, zob. Cyra, s. 108-109, 
Leon Wanat. Za murami Pawiaka. Warszawa 1960 s. 371, Pa-
weł Wodniak www.fakty 17o5.2009. Otto Küssel aresztowany 
został we wrześniu 1943 r. przywieziony do KL Auschwitz, 
został przeniesiony do KL Flossenburg i doczekał wyzwole-
nia. W 1981 r. Otto Kűssel otrzymał wysokie odznaczenie od 
prezydenta RP na uchodźstwie Edwarda Raczyńskiego. Zmarł 
w 1984 r. 
3  mjr Bończa-Bohdanowski zginął rozstrzelany 11 października 
1943 r. pod Ścianą Straceń. W ponad 50 osobowej grupie było 
28 członków ZOW, m.in. bracia Gilewiczowie, ppłk M. Do-
brzański, ppłk lotn. Teofil Dziama, Jan Mosdorf, kpt T. Paolo-
ne-Listowski i płk K. Stamirowski adj. marsz.. J. Piłsudskiego, 
zob. Adam Cyra. Wszyscy zginęli mężnie. Zażądali, aby strzela-
no do nich nie w tył głowy, lecz prosto w twarz, jak do żołnierzy. 
Zob. www.wpolityce.pl 
4  Edmund Zabawski (1910-1999), ucz. wojny obronnej 
w 1939r., walczył na Pomorzu (Świecie, Chełmno), nast. miesz-
kał w Tomaszowie Lubelskim. Zajmował się tam zbieraniem 
broni na potrzeby tamtejszej konspiracji. Zadenuncjowany, 
został aresztowany 21.04.1941 r. w Tomaszowie Lubelskim 
i osadzony w więzieniu w Zamościu, a następnie w więzie-
niu na Zamku w Lublinie. 31 lipca 1941 r.  w transporcie 750 
więźniów wywieziony został do KL Auschwitz, gdzie otrzymał 
numer obozowy 19547. Uratowany z “muzułmaństwa” przez 
więźnia Bronisława Czecha (nr 349), pracował w różnych ko-
mandach.  Wciągnięty został do konspiracji ZOW przez rtm. 
Witolda Pileckiego. 25 października 1944 r. wywieziony do KL 
Oranienburg koło Berlina (nr obozowy 115882), gdzie pracował 
w fabryce samolotów Heinkla, aż do ewakuacji obozu 24 kwiet-
nia 1945 r. w kierunku Rostocku. Z 600 osobowego transportu  
zbiegł. 3 maja 1945 r. uwolniony został przez Rosjan i 17 maja 
1945 r. powrócił do Bochni. Od 15 sierpnia 1945 r. pracował 
jako kierownik szkoły podstawowej w Mikluszowicach, a od 
1957 r. nast. aż do emerytury był  kier. szkoły podstawowej nr 3 
(Kingi) w Bochni. – zb. Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośni-
ków Ziemi Bocheńskiej (SBiMZB).
5  Urszula Wińska (1901-2003) urodzona w Dynowie, polo-
nistka, dr fil.pol. UJ, nauczycielka języka polskiego w Pry-
watnym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim im. Klementy-
ny z Tańskich Hoffmanowej w Bochni w l. 1930-1939, żona 
rtm. Tomasza „Radwan” Wińskiego, zm. w 1945 r. W 1940 r. 
była współzałożycielką szkoły handlowej Őffentlische Handel-
schule, która miała nauczać rachunkowości i buchalterii księgo-
wej. W tym celu oddała dwa pokoje wynajmowane od 1934 r. 
na pierwszym piętrze w budynku rodziny Dutkowskich przy ul. 
Gołębiej 3 (obecny budynek Urzędu Skarbowego), na potrzeby 
szkoły (dwa pokoje odstąpiła w tym samym budynku pani Sko-
czylasowa, żona Szymona Skoczylasa dowódcy V Dyw. Tabo-
rów w Bochni  zamordowanego w Katyniu w 1940 r.). Władze 
okupacyjne zezwoliły na funkcjonowanie szkoły, ale pod jej 
szyldem faktycznie prowadzono tajne nauczanie. U. Wińska na 
przełomie 1939/1940 utworzyła w Bochni placówkę Tajnej Ar-

Stanisław Obora
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mii Polskiej i punkt przerzutowy kurierów tatrzańskich. Aresz-
towana przez gestapo 21 czerwca 1941r.,  przesłuchiwana była 
w siedzibie gestapo na ul. Pomorskiej w Krakowie, przebywała 
w więzieniu Montelupich, a następnie z wyrokiem beztermino-
wego pobytu w obozie koncentracyjnym  przewieziona została 
do KL Ravensbrűck, gdzie organizowała ruch oporu i tajne na-
uczanie. Ułożyła “Pacierz obozowy” odmawiany przez więź-
niarki. W mieszkaniu przy ul. Gołębiej pozostał jej dwuletni syn 
Andrzej. Opiekował się nim brat Urszuli Wińskiej, Leon Wanda-
siewicz i jego młodsza siostra Zofia Wandasiewicz, którzy przy-
jechali  z Dynowa (Leon w 1940, a Zofia razem z nim lub nieco 
później) i tu mieszkali, aż do powrotu Urszuli Wińskiej z obozu. 
Po wojnie wyjechała do Sopotu z synem. Pracowała naukowo 
w WSP w Gdańsku w Zakładzie Metodyki Nauczania Literatu-
ry i Języka Polskiego, a następnie na Uniwersytecie Gdańskim. 
Zmarła w 2003 r. w wieku 102 lat. – (korespondencja i wywiady 
autora z Urszulą Wińską, zb. SBiMZB). 
6  Przed wojną Jan Redzej był nauczycielem i porucznikiem re-
zerwy.
7  Zob. Edward Ciesielski. Wspomnienia oświęcimskie. Wydaw-
nictwo Literackie – Kraków 1968 r. s. 104,
8  Władysław Fejkiel (1911-1995), student med. Uniw. Jana Ka-
zimierza we Lwowie a w 1946 r. Uniwersytetu Warszawskiego, 
więzień KL Auschwitz nr 5647, lekarz obozowy związany z kon-
spiracją ZOW, doprowadził do usunięcia z obozu KL Auschwitz 
konfidentów i zdemoralizowanych więźniów.Przeniesiony 
w 1944 r. do KL Neuengamme uratował przed śmiercią więźnia 
Karola Sułka z Bochni. W latach 1953-1954  dyr. szpitala PCK 
w Korei, od 1960 r. kier. Kliniki Chorób Zakaźnych AM w Kra-
kowie w l. 1963-1965 był  prorektorem AM w Krakowie, czł. 
PAN w l. 1966-1972, prof. zwyczajny od 1976 r. 
9  Ciesielski, s. 106. 
10 Ciesielski, s. 110. Także Pilecki w raporcie z 1945 r. podaje, 
że eskorta liczyła pięciu esesmanów. Kiedy rozdzielili się trzech 
poszło z dwoma piekarzami do piekarni SS, a tylko dwóch z pię-
cioma piekarzami do dużej piekarni. Przypuszcza Pilecki, że ta 
niewspółmierna liczba esesmanów wynikała stąd, że w piekarni 
SS miała odbyć się świąteczna libacja alkoholowa.
11 Raport  Pileckiego, s. 385.
12 Ciesielski, s. 120, Raport Pileckiego, s. 390.
13 Ciesielski s. 121.
14 Ciesielski, a. 122.
15 Ciesielski, s. 124. Ciesielski, widząc bezskuteczne szamotanie 
się z bramą, musiał podbiec do kolegów, aby zwiększyć napór na 
bramę.
16 Raport Pileckiego, s. 386. Widoczne są niewielkie różnice w re-
lacjach Ciesielskiego i Pileckiego, opisujących tę kilkusekundową 
akcję wyważenia drzwi. 
17 Pilecki pisze w raporcie, że strzały posypały się za uciekinie-
rami niemal natychmiast po otwarciu bramy. Było ich dziesięć. 
Potem wszystko ucichło. Strzały z piekarni zaalarmowały war-
townię główną. Por. Raport Pileckiego, s, 386, Ciesielski, s. 
125. Rozbieżności w relacjach Pileckiego i Ciesielskiego mogą 
wynikać z faktu, iż wydarzenia rozgrywały się w ułamkach se-
kund, przy ogromnym napięciu nerwowym. Należy wątpić, czy 
rzeczywiście – jak pisze Ciesielski - udało się zabarykadować 
dobrze wejście do piekarni, czy tylko na bramę wrzucono leżące 
nieopodal taczki. W czasie ucieczki Pilecki z pewnością nie liczył 
ilości oddanych strzałów. Przyjął jedynie, że Niemiec posiadają-
cy karabin “Mauser” wz. 1898 mógł wystrzelać dwa magazynki 

po 5 naboi każdy. Taką bowiem pojemność miały magazynki do 
tego karabinu.  W zbiorach Muzeum KL Auschwitz znajduje się 
raport z 27 kwietnia 1943 r., na który powołuje się Danuta Czech. 
“O godz. 2.00 zbiegli z komanda  (Bäckerei Landsmann) podczas 
nocnego wypieku chleba trzej więźniowie: Tomasz  Serafiński nr 
4859, Jan Retko nr 5430 oraz Edward Ciesielski nr 12969”. Zob. 
Danuta Czech. Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz. Muzeum 
w Oświęcimiu-Brzezince 1992 r. s. 403. Mieczysław Kieta wię-
zień KL Auschwitz pisze, że więźniowie dowiedzieli się o brawu-
rowej ucieczce trzy dni później. Jego relacja może być wątpliwa 
w świetle wspomnień E. Zabawskiego cytowanych w artykule.
18 Ciesielski, s. 129.
19 Raport Pileckiego, s. 128-129, 390. Z tego fragmentu raportu 
jasno wynika, że planując ucieczkę z obozu Pilecki brał pod uwa-
gę kontakt z ks. Słowiaczkiem i liczył na jego pomoc w przekro-
czeniu granicy, że rozmawiał z krewnymi ks. Słowiaczka: bratem  
Franciszkiem Słowiaczkiem (nr 1070) lub bratankami Karolem 
(nr 1054) i Tadeuszem (nr 1069), którzy byli członkami ZOW, 
że pytał ich nawet o treść ostatniej korespondencji świątecznej 
z rodziną i dowiedział się, że parafia w Porębie-Żegocie leży po 
obu stronach granicy między III Rzeszą i GG i dlatego proboszcz 
może łatwiej przechodzić granicę niż inni.
20 Cyra, s. 114.
21 Raport Pileckiego, s. 392. Por. Ciesielski, s. 133:  [Potem]…
spotkał księdza wychodzącego po mszy z kościoła. Pisze on: Prze-
prowadził z nim krótką rozmowę w krużganku kościelnym. Ksiądz 
oświadczył, że za chwilę sam przyjdzie do nas. I rzeczywiście – 
nie czekaliśmy długo.  
22 Ciesielski, s. 134. 
23 Raport. Pileckiego, s. 392-393.
24 Tamże s. 394.
25 Ciesielski pisze, że gospodarz nazywał się  prawdopodobnie 
Piotrowski – zob. Ciesielski, s. 143  
26 Raport Pileckiego,  s. 394.
27 Tamże, s. 395.
28 Ciesielski, s. 146.
29 Ciesielski nie wymienia nazwiska przewoźnika, ani jego córki. 
zob. Stanisław Kobiela. Dramatyczna  przeprawa przez Rabę. Re-
lacja naocznego świadka. „Wiadomości Bocheńskie” nr 5/1994, 
s. 26. 4 sierpnia 1944 r. Stanisława Rybka przewoziła przez Rabę 
trzech partyzantów BCH. W czasie strzelaniny z Kałmukami 
w armii niemieckiej wypoczywającymi na brzegu Raby i wszczę-
tego pościgu po drugiej stronie Raby zginął przypadkowo d-ca 
baonu Obwodu ZWZ-AK “Wieloryb” major “Baca” (Jan Kacz-
marczyk). 
30 Prom przez Rabę w tym rejonie kursował tylko w Damienicach. 
Była to najkrótsza droga do Bochni. W 1957 r. w tym miejscu 
wybudowano most wiszący. Drugi prom był  dopiero w Krzyża-
nowicach.
31 Zob. Stanisław Kobiela, Andrzej Bugayski. Getto w Bochni 
[w:] „Wiadomości Bocheńskie” nr 3/2015
32 Raport Pileckiego, s. 397.
33 Zabawski. Wspomnienia.
34 Zob. przypis 32.
35 Cyra. S. 115.
36 zob. przyp. 33.
37 Raport Pileckiego s. 396.
38 Wywiad Wandy Janty z Władysławem Oborą – zb. SBiMZB
39 Raport Pileckiego s. 397
40 Raport Pileckiego s. 397
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Rewitalizacja plant salinarnych 
z tężnią solankową w tle
Stanowisko ZG Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

W ostatnim czasie w środowisku samorządu bocheń-
skiego i na bocheńskich portalach internetowych toczy się 
poważna dyskusja na temat rewitalizacji plant salinarnych. 
Znane jest w Bochni krytyczne stanowisko Stowarzyszenia 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej w tej spra-
wie, opublikowane na naszym portalu www.bochniacy.pl 
a szczególnie w sprawie lokalizowania tężni solankowej 
w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowych plant salinarnych 
i pomysłu betonowania pewnej części plant w okolicy pla-
nowanej tężni. 

Prawie równocześnie z dyskusją nad tym projektem poja-
wiło się opracowanie wykonane przez samorządową spółkę 
Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych w Bochni, z które-
go wynika, że na plantach trzeba wyciąć 96 drzew w tym 
jednego z dwóch buków, będących pomnikiem przyrody, „pa-
miętających” chwilę założenia plant w 1868 roku. 

W marcu b.r. Rada Miejska w Bochni zajmie ostatecz-
ne stanowisko w tych sprawach. Należy więc mieszkańcom 
Bochni przypomnieć, choćby w dużym skrócie, nasze postu-
laty, aby w dyskusji na posiedzeniach komitetów osiedlowych 
wiedzieli w jakiej rangi sprawach powinni się wypowiedzieć. 
Historia plant salinarnych

Planty salinarne w Bochni, założone zostały w 1868 r. we-
dług projektu  Carla Bauera, opiekuna ogrodu botanicznego 
we Lwowie. Należą do ogrodów publicznych, które różnią się 
od innych zespołów parkowych swoistymi cechami*. 

Na terenie Małopolski znajdują się tylko trzy takie zabyt-
kowe obiekty, a więc Planty miejskie w Krakowie, Planty ko-
lejowe w Tarnowie i Planty salinarne w Bochni. Tereny zielo-
ne w innych miastach należy zaliczyć do parków miejskich. 
Wymienione wyżej planty powstały w XIX wieku i posiadają 
wspólne cechy, które wiązać należy z niwelacją i wyrówna-
niem terenu (łac.plantare – wyrównać) po obiektach,  które 
stały się bezużyteczne. 

Planty krakowskie zwane, jeszcze kilkanaście lat po ich 
założeniu, Plantacyami, powstały w miejscu dawnych murów 
miejskich, a bocheńskie planty salinarne - w miejscu dawnych 
obwałowań i umocnień ziemnych pomiędzy zamkiem żup-
nym, a ul. Gołębią i zachodnim fragmentem założenia ogrodo-
wego zamku żupnego. Następnie powstała dalsza część plant 
w miejscu nieistniejących już w XIX w. umocnień ziemnych  
i osuszonego terenu tzw. stawiska. Z tych powodów w Krako-
wie planty mają formę pełnego pierścienia, a w Bochni – pół-
pierścienia. Kolejną wspólną cechą jest drzewostan składający 
się z takich samych lub podobnych gatunków drzew. Domi-
nują w nim kasztanowce, dęby, buki i jesiony. Na plantach 
krakowskich rośnie jeszcze kilka platanów, wiązów i klonów. 
Także w Tarnowie przeważają kasztanowce. Te cechy nadają 
plantom charakter zabytkowy. Planty salinarne w Bochni zo-
stały wpisane do rejestru zabytków  7 lipca 1984 r. pod nume-
rem A-247.
Potrzeba zachowania zabytkowego drzewostanu

Obowiązkiem naszym jest troska o zachowanie zabyt-
kowego, staropolskiego drzewostanu i niedopuszczenie do 
jego przekształcenia w inny typ ogrodów (np. włoskich czy 
francuskich), w których dominują cyprysy, tuje i jałowce. Na 

plantach salinarnych spotkać możemy od niedawna skupiska 
drzew iglastych, co świadczy o nieznajomości charakteru bo-
cheńskich plant. Z dużą ostrożnością należy podejść do wyci-
nania starych drzew, zwłaszcza pod byle  jakim pretekstem np. 
pod hasłem budowy nowego deptaka czy alejki. 

Informacja o potrzebie wycięcia na plantach prawie stu 
drzew bardzo niepokoi mieszkańców Bochni. Wspomniane 
wyżej opracowanie BZUK ze względu na naturę plant i za-
bytkowy drzewostan powinno być zweryfikowane przez spe-
cjalistów-dendrologów. Może niektóre drzewa, należy wyciąć 
i planty na tym zyskają, ale ingerencja pił i siekier nie wszę-
dzie będzie potrzebna. Jeżeli drzewa „muszą” być usunięte, bo 

Platy salinarne wg Carla Bauera Koncepcja rewitalizacji plant salinarnych
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ktoś wymyślił sobie trzecią aleję środkiem plant, której nigdy 
nie było, albo wybetonowanie części plant pod część infra-
struktury tężni solankowej, to na takie rozwiązanie nigdy się 
nie zgodzimy i apelujemy do radnych, aby takim beztroskim 
pomysłom zapobiegli, tym bardziej, że do wycięcia przezna-
czono jeden z dwóch okazałych buków (Atropunicea) liczą-
cych po 20 metrów wysokości, będących pomnikami przyro-
dy. Naszym zdaniem poza istniejącym drzewostanem dopuścić 
można posadzenie wiązów, jaworów, klonów i platanów. 

Otoczenie plant żywopłotem 
W połowie lat 70-tych XX wieku zlikwidowano piękną 

aleję kasztanową biegnącą wzdłuż obecnej ulicy Regis i wybu-
dowano betonową rynnę, w której posadzono bratki i stokrot-
ki. Wzdłuż drugiej alei przy ul. Orackiej wybudowano par-
king. Dzisiaj koła parkujących tam samochodów znajdują się 
na wysokości przechodzących aleją plantową ludzi. Jeśli więc 
planty mają spełniać funkcję rekreacyjną, to konieczne jest ich 
odgrodzenie od kurzu, spalin i zgiełku ulicznego ścianą gę-
stego żywopłotu od obu tych ulic. Dzięki temu podniesiony 
zostanie ich walor zdrowotny, powróci atmosfera spokoju, in-
tymności i wyodrębnienia, a także planty salinarne wyraźniej 
zostaną zaakcentowane w przestrzeni miejskiej.

Rewitalizacja otoczenia plant
Program rewitalizacji powinien objąć także jego otocze-

nie, a koszty rekonstrukcji niektórych obiektów nie muszą być 
wielkie. Oto kilka takich właśnie propozycji. 

Trzy lampy
Towarzystwo Upiększania Miasta Bochni wybudowało 

w latach 30. XX w. u zbiegu ulic: Bernardyńskiej, Szewskiej 
i Regis piękne secesyjne oświetlenie miejskie pod słynną 
i znaną do dzisiaj nazwą „Trzy lampy”. Wyrastały one z jed-
nego pnia otoczonego betonowym wieńcem. Dzisiejsze „Trzy 
lampy” w niczym nie przypominają swojego pięknego pier-
wowzoru. Należy zatem powrócić do ich pierwotnej formy, 
w ramach tego właśnie programu. 

Wieżyczka szybu Regis
Wieżyczka szybu Regis, stanowiąca jego nadszybie istniała 

jeszcze z końcem lat 50. XX wieku. Znamy ją z licznych bo-
cheńskich widokówek i fotografii. Rekonstrukcja ta podniesie 
estetykę miejsca, przypomni górniczy charakter Bochni i stwo-
rzy doskonałe miejsce do urządzenia tam biura informacji tu-
rystycznej, na trasie turystycznej, blisko Domu Kultury i plant. 
Tam trafi każdy turysta. W pejzażu miasta, blisko Bazyliki pw. 
św. Mikołaja ten górniczy obiekt będzie miał ogromne znacze-
nie, tym bardziej jeśli kiedyś odbudowany zostanie zamek żup-
ny w wersji gmachu zamkowego, a nie tyrolskiej kamieniczki. 

Poprawienie elewacji sąsiadujących z plantami budynków
Efekt rewitalizacji będzie o wiele lepszy, jeśli nastą-

pi poprawa elewacji sąsiadujących z plantami budynków 
(przynajmniej Straży Miejskiej, Domu Kultury). W progra-
mie rewitalizacji konieczne jest odniesienie się do wyglą-
du budynków, których właścicielem jest Miasto Bochnia. 
Warto zastanowić się nad odnowieniem i uruchomieniem 
zegara pochodzącego z Zamku Żupnego, a znajdującego się 
na budynku salinarnym, w którym obecnie mieści się Straż 

Miejska. Mechanizm zegara jest w dobrym stanie, wymaga 
tylko stałej opieki strażnika. 

Może należy także poprawić lub dopasować stylistykę 
niektórych elewacji i zadbać o ich jednorodny charakter.

Co z zamkiem żupnym?
Poważnym i pilnym zagadnieniem jest włączenie do pro-

gramu rewitalizacji budynku zamku żupnego, choćby nawet 
w postaci zatwierdzenia przez władze konserwatorskie kon-
cepcji odrestaurowania tego budynku. Na pocz. XIX wieku 
Austriacy niszcząc elementy polskości zamienili bryłę kró-
lewskiego zamku żupnego w Bochni w tyrolską kamienicz-
kę czynszową. Czy dzisiaj powinniśmy podejmować starania 
o kosztowne odgrzybienie tej kamieniczki, czy może należy 
podjąć starania u generalnego konserwatora zabytków zmie-
rzające do odbudowania gmachu zamku żupnego (w którym 
kiedyś często gościli królowie Polski i władcy europejscy, 
zwiedzający bocheńską kopalnię), według rycin i map znajdu-
jących się w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. Odbu-
dowanie bryły zamku nie tylko podniesie walory panoramicz-
ne i historyczne miasta, ale stworzy możliwości zaprojektowa-
nia i nowoczesnego zagospodarowania wnętrza zamkowego 
na cele użyteczności publicznej, a więc np. Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej, Szkoły Muzycznej II stopnia, muzeum soli etc.

Fontanna na plantach
Popieramy ciekawy pomysł budowy fontanny na plantach 

(z tyłu Pomnika Czynu Legionowego). Będzie to ważna, do-
datkowa atrakcja plant. Nastąpi poprawa mikroklimatu tego 
uroczego miejsca. Pomysł ten wiąże się z usunięciem drew-
nianego „wesołego miasteczka” i przeniesienie go w całości 
lub częściach na osiedle mieszkaniowe, które urządzeń sporto-
wych dla dzieci nie mają.

Sprzeciw w sprawie budowy nowej alei  środkiem plant
Ilość alejek na plantach  jest zupełnie wystarczająca. Planty 

salinarne są wąskie. Szerokość ich wynosi 41 kroków. Nie ma 
żadnej potrzeby budowania trzeciej środkowej alei środkiem 
plant, dla jakiejś wyimaginowanej idei „osi plant”. Takiej osi 
nie było, kiedy planty budowano, ani później. To pociągnie 
za sobą dodatkowe koszty (budowy oświetlenia, sprzątania), 
nastąpi niekorzystne pomniejszenie kwater plantowych i  wy-
cięcia pod alejkę zdrowych drzew. To ludzie sami wydeptują 
sobie ścieżki, którymi chcą chodzić. Teraz wychodzi na jaw, 

Pomysł budowy trzeciej alei wzdłuż plant - fot. S. Mróz
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że aleja wzdłuż ul. Orackiej ma być zamknięta dla ruchu pie-
szego, bo będzie tam trasa rowerowa.

Sprzeciw w sprawie tworzenia na plantach trasy rowerowej
Dopiero na spotkaniu konsultacyjnym 25 lutego br. ujaw-

niono, że po to budowana będzie trzecia aleja środkiem plant, 
aby ludzie w ogóle mogli po plantach chodzić. Aleja plantowa 
przekształcona zostanie bowiem w trasę rowerową, a aleja przy 
Muzeum Motyli i Szkole Podstawowej nr 2 jest już od dawna 
drogą samochodową. Czy ktoś widział, aby po plantach kra-
kowskich śmigały rowery, a piesi byli zepchnięci na jakieś inne 
alejki? Sprzeciwiamy się ograniczaniu ruchu pieszego na istnie-
jących do tej pory alejach plantowych przypominając pomysło-
dawcom, że trasy rowerowe doskonale sprawdzają się w więk-
szych kompleksach leśnych jak np. Puszcza Niepołomicka.

Sprzeciw w sprawie budowy szaletu miejskiego w budynku stawiska
Pomysły jakich dostarczają autorzy rewitalizacji zdumie-

wają nas coraz bardziej. W małym budyneczku „stawiska”, 
w którym kiedyś była kuźnia salinarna zaplanowali oni miej-
skie szalety.  Sprzeciwiamy się temu pomysłowi, bowiem bu-

dyneczek ten o oryginalnej urodzie, który kiedyś był baroko-
wą budowlą może i powinien być wykorzystany w bardziej 
szlachetny sposób, jako atrakcja turystyczna Bochni, do któ-
rego turysta wchodzi z potrzeby ducha, a nie z potrzeby ciała.

Sprzeciw w sprawie dodatkowego, zbędnego  brukowania części plant
Koncepcja rewitalizacji plant przewiduje wybetonowanie 

lub wybrukowanie dość dużej powierzchni przed budynkiem 
usługowym Stawiska, przy wejściu do planowanej kilka-
naście kroków od plant tężni solankowej. Pytaliśmy w ar-
chitekturze o cel ograniczania powierzchni zielonej plant. 
W styczniu otrzymaliśmy odpowiedź, że będą tam stoliki 
z parasolami, w lutym wyjawiono, że planuje się tam ka-
wiarnię (kilka kroków dalej jest „Kasztelania” a po drugiej 
stronie ulicy dalej „Chantilly”). Odnosimy wrażenie, że be-
tonowy plac będzie służył jako część infrastruktury tej tężni. 
Naszym zdaniem należy pozostawić tam teren zielony i za-
oszczędzić koszty.

Sprzeciw w sprawie lokalizacji tężni solankowej
Budowa odkrytej tężni solankowej w Bochni to szlachetna 

idea, ale pomysł lokalizowania jej w bezpośrednim sąsiedztwie 

zabytkowych plant salinarnych, „zielonych płuc” śródmieścia 
Bochni jest zupełnie niezrozumiały i w gruncie rzeczy karkołomny. 

Według tego projektu odkryta tężnia solankowa, wysoka 
na 11 metrów ma być wybudowana na wąskim terenie Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Bochni pomiędzy boiskiem sportowym, 
a ogrodzeniem terenu Urzędu Skarbowego. Trzeba zapytać, 
gdzie będzie infrastruktura tej tężni. Czyżby na plantach?  Po 
co ma być wybetonowana część plant przed wjazdem do tęż-
ni. Jaką drogą będzie dowożona do tężni solanka? Gdzie będą 
parkowały samochody osobowe i autokary dowożące kura-
cjuszy do tężni? Jaką funkcję planuje się dla budynku użyt-
kowego „Stawiska” i dlaczego do tej pory nie określono jego 
przeznaczenia? Czy emitowana z tężni solanka będzie miała 
szkodliwy wpływ na drzewostan plant? Dlaczego wokół tęż-
ni w Ciechocinku, Inowrocławiu, Rabce czy Wieliczce sadzi 
się tzw. halofity, a więc roślinność (drzewa, krzewy, trawę), 
której rozpylona solanka nie przeszkadza, a nawet pomaga? 
Są to: mannica odstająca (Puccinellia distans), mlecznik nad-
morski (Glaux maritima), solanka kolczysta (Salsola kali), so-
liród zielny (Salicornia herbacea), świbka morska (Triglochin 
maritima), tamaryszek (Tamarix) i różne gatunki (Avicennia, 
Rhizophora). Mlecznik nadmorski tworzy np. piękną gęstą 
murawę. Na to ostatnie pytanie odpowiedź jest prosta: nasze 
drzewa i krzewy źle znoszą zasoloną ziemię i powietrze z roz-
pyloną solanką. A tu przecież mamy zabytkowe planty z war-
tościowym drzewostanem. Wbrew powszechnym opiniom, 
że kasztanowce w Polsce dopadła jakaś choroba, bocheńskie 
kasztanowce trzymają się świetnie o wielu lat.

Po tej pierwszej serii pytań stawiamy następne natury eko-
nomicznej. Dlaczego nieprzygotowany logistycznie samorząd 
miasta Bochni – a nie kopalnia soli - zabiera się za turystykę 
leczniczą, skoro ma wiele własnych spraw dotąd nie załatwio-
nych (m.in. parkingi, komunikacja miejska, zjazd z autostra-
dy, budownictwo socjalne, inwestycje miejskie)? Czy można 
znaleźć przy szybie Campi rozwiązanie tańsze? Czy opłaca 
się budować inwestycję sezonową (faktycznie czynną w po-
godne dni wiosny i lata) za takie pieniądze? Mechanizm or-
ganizacji turystyki i lecznictwa sanatoryjnego nie nakręca się 
samoczynnie. Inwestycja musi na siebie zarobić, a do tego ko-
nieczny jest rozbudowany marketing ściągający kuracjuszy do 
tężni i zatrzymujący tych turystów. Czy miasto będzie w sta-
nie zatrudnić sezonowo ludzi, którzy zajmą się marketingiem 
i promocją tężni? Czy inwestycja generować będzie dalsze, 
dodatkowe koszty i jaka jest ekonomiczna symulacja funkcjo-
nowania tej inwestycji, której sam koszty budowy wyniesie 
ok. 5 mln. zł.?

Tężnia solankowa to już nie jest piękna idea czy hasło wy-
borcze lecz zadanie inwestycyjne, które musi mieć pełną kal-
kulację jego opłacalności, a takiej kalkulacji nie otrzymaliśmy. 
Znane są ograniczenia pogodowe (deszcz, wiatr) i sezonowe 
(jesień, zima, wczesna wiosna) w funkcjonowaniu tężni. Do 
tego dochodzą ograniczenia zdrowotne, bo z tężni nie mogą 
korzystać osoby z niskim ciśnieniem krwi, ani z wysokim, 
osoby z dolegliwościami gastrycznymi, wrzodami żołądka, 
podejrzeniem chorób nowotworowych , niewydolnością na-
czyń wieńcowych, podniesioną temperaturą ciała itp. Ten 
obiekt ma być wysoki na 11 metrów. Zniszczy efekty wido-
kowe plant, zasłoni dominantę kościoła parafialnego. Naszym 
zdaniem szkoda na to samorządowych pieniędzy. Pomyślmy 
o zainteresowaniu tym tematem kopalni soli, w innym miejscu 

Budynek kuźni i lodowni - fot. S. Mróz
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i na innych bardziej oszczędnych zasadach funkcjonowania.  
Musimy także zauważyć, że to zupełnie nowe zadanie, nie-
potrzebnie wciśnięte w nieodpowiednie miejsce, i nie mające 
żadnego związku z rewitalizacją plan salinarnych.

Z ostatniej chwili
Z przykrością dowiedzieliśmy się, że przed zakończeniem 

konsultacji społecznych i przed podjęciem przez Radę Miej-
ską stosownej uchwały zatwierdzającej ewentualną koncepcję 
rewitalizacji plant odbył się przetarg na opracowanie projektu 

rewitalizacji i wyłoniona została firma, która projekt ten opra-
cuje. Podobno najważniejsza jest presja czasu. Po co zatem 
jakieś konsultacje społeczne? 

                                          Zarząd Główny
                                         Stowarzyszenia Bochniaków
                                         i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

* Kinga Magdoń. Planty salinarne. Przestrzeń zieleni publicz-
nej. Aranżacja miasta soli – Bochnia. [w:] „Wiadomości Bo-
cheńskie” nr 1-2/2013.

Jarosław Paluch

Ratować czy wycinać?
Ratować czy wycinać? Oto pytanie na które odpowie-

działy, na zlecenie Burmistrza Bochni, Bocheńskie Zakła-
dy Usług Komunalnych wskazując, że trzeba na plantach 
wyciąć 96 drzew. W dyskusji nad rewitalizacją plant sa-
linarnych nie ominęliśmy także tej sprawy. Na spotkaniu 
konsultacyjnym w U.M. 25 lutego br. Burmistrz Bochni 
wyjaśnił, że wycinanie tych drzew nie odbędzie się natych-
miast, że niektóre wycięte zostaną wcześniej, inne później, 
po jakimś czasie. Temat ten bulwersuje opinię społeczną. 
Oczywiste jest, że drzewa na salinarnych plantach powin-
ny być należycie pielęgnowane, że winny być od dawna 
sadzone inne drzewa, które z czasem zastąpią stare. Wła-
ściwa pielęgnacja to z pewnością nie zabieg jednorazowy, 
ale ciągły. Zabytkowy drzewostan należy przede wszystkim 
umiejętnie ratować, a sposobów na ratunek zalecanych 
przez ekologów jest wiele. Są jednak tacy, którzy mają jed-
ną tylko diagnozę: wyciąć!!! Takim pomysłom zdecydowa-
nie się sprzeciwiamy. W toku toczącej się  dyskusji pracow-
nik naukowy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dr hab.
inż. Jarosław Paluch nadesłał do naszej redakcji list w tej 
sprawie, który niżej – za jego zgodą – przedstawiamy PT 
Czytelnikom.

                                       
                                        ***
Cięcia pielęgnacyjne zaproponowane w inwentaryzacji 

dendrologicznej przedłożonej przez UM w Bochni, w isto-
cie dotyczące prawie wszystkich drzew i krzewów Plant. 
Są  one w moim przekonaniu zdecydowanie zbyt inten-
sywne, w większości przypadków zbędne i doprowadzą 
w dłuższej perspektywie do pogorszenia stanu zdrowot-
nego drzewostanu. Przykłady tego procesu można obser-
wować na większości drzew w naszym mieście które były 
w przeszłości  objęte inwazyjnymi zabiegami pseudo-pie-
lęgnacyjnymi. Zabiegi te w ciągu niespełna dwóch dekad 
zdewastowały zieleń Bochni. W większości przypadków 
bezpowrotnie utraciła ona nie tylko walory estetyczne (co 
jest widoczne szczególnie w stanie bezlistnym), ale często 
także dobrą kondycję zdrowotną. Trzeba bowiem otwar-
cie powiedzieć, że nie dysponujemy żadnymi skutecznymi 
metodami trwałego zabezpieczania naruszonych tkanek 

przed wnikaniem fitopatogenów, a każdy zabieg usunię-
cia grubszych gałęzi, konarów etc. prowadzi do rozprze-
strzenienia się zgniliz, powstawania nekroz i w efekcie 
pogorszenia statyki drzew oraz ich żywotności. Dlatego 
zabiegi sprowadzające się do naruszenia zdrowych tka-
nek powinny być ograniczane do minimum dyktowanego 
względami bezpieczeństwa. 

Na bocheńskich plantach należy unikać wszelkich form 
cięć inwazyjnych w strefie koron, a jedynie ograniczyć się 
do cięć sanitarnych (usuwanie obumarłych i obumierają-
cych grubszych gałęzi stwarzających istotne zagrożenie). 

Oczywiście podejście takie nie wyklucza rozsądne-
go usuwania pojedynczych okazów drzew czy krzewów 
w celu poprawy efektu kompozycyjnego zgodnego z za-
bytkowym charakterem i stylem plant salinarnych i uzy-
skania różnowiekowej postaci drzewostanu będącej je-
dynym gwarantem jej trwałości w skali historycznej. Za 
niewłaściwe uznać należy również intensywne cięcia 
„formujące” pokrój drzew i krzewów. Wprost przeciwnie, 
zgodnie ze stylem tego parkowego założenia dążyć należy 
do eksponowania piękna naturalnych form pokrojowych. 

Drzewa są organizmami długowiecznymi, dożywający-
mi w przypadku niektórych gatunków kilkuset lat. W przy-
padku większości gatunków uzyskanie cech pokrojowych 
dojrzałych okazów wymaga wzrostu przez stulecie. To pra-
wie wieczność w stosunku do okresu budowy czy remontu 
większości obiektów wznoszonych przez człowieka. Dla-
tego planując działania na obszarze Plant Salinarnych, któ-
re współtworzą wspaniałe dziedzictwo historyczne i kul-
turalne naszego miasta, należy wykazać szczególną troskę 
o zachowanie drzewostanu w jak najlepszej kondycji, by 
dalej mógł cieszyć mieszkańców Bochni i zachwycać pięk-
nem współtworzonym przez naturę i człowieka.

                                                    Jarosław Paluch
                                                    bochnianin

Dr hab. inż. Jarosław Paluch jest pracownikiem na-
ukowym Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie
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Paweł Glugla

Tarnowianie w bocheńskiej prasie 
„solidarnościowej” (1986-1987)
„Historia uczy, że demokracja bez wartości
  łatwo przemienia się w jawny
  lub zakamuflowany totalitaryzm”  
                                      Jan Paweł II, 1991 r.

W ubiegłym roku 2015 r. minęło 35 lat od powstania 
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego (NSZZ) 
„Solidarność”. Warto więc nawiązać do działalności tegoż 
ruchu oraz ludzi go tworzących. Szczególnie winniśmy pa-
mięć tym, którzy złożyli swoje życie, siły i zdrowie za wolną 
Polskę, a niejednokrotnie są zapomniani, żyją w ubóstwie 
mając głodowe świadczenia emerytalno-rentowe, gdy ich 
oprawcy wiodą spokojny żywot i niczego im nie brak. Co 
pozostało z owych idei, dążeń i aspiracji tamtych lat?. Czy 
o taką Polskę walczyli?

Z historii ruchu solidarnościowego
Opozycja antykomunistyczna w Polsce wywodziła się 

z postawy tradycyjnego patriotyzmu i dążeń niepodległościo-
wych, odwoływała się do dziedzictwa II Rzeczypospolitej 
i Armii Krajowej. Odrzucała bowiem PRL jako dyktaturę 
z obcego nadania, państwo niesuwerenne, wrogie wartościom 
narodowym i religijnym. Jedyną w swoim rodzaju syntezą roz-
maitych odmian oporu wobec komunizmu była „Solidarność”, 
łącząca piłsudczyków i narodowców, chadeków i liberałów, 
socjalistów i anarchistów, godząca wrażliwości różnego typu, 
odwołujące się zarówno do narodowej suwerenności, jak 
i sprawiedliwości społecznej. 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidar-
ność” jest nadal największą w Polsce organizacją pracowni-
ków. Jego historia rozpoczęła się w 1980 r. kiedy robotnicy 
podjęli walkę o godne życie, o prawo do wyrażania swoich 
poglądów o wolność. W tamtych czasach za upominanie się 
o swoje prawa groziły represje . Dzięki odwadze i niezłom-
nej postawie tysięcy ludzi, których połączyła „Solidarność”, 
Polska odzyskała niepodległość. 

Wielkie znaczenie, zarówno dla pozycji Polski na arenie 
międzynarodowej, jak też dla sytuacji wewnętrznej w kraju, 
miał wybór na papieża krakowskiego metropolity kardynała 
Karola Wojtyły 16 października 1978 r. Kościół w Polsce 
zyskał oparcie w najwyższym katolickim autorytecie. Po-
czucie siły i nietykalności emanowało na cały naród. Wybór 
Jana Pawła II stwarzał komunistom bezprecedensowe trud-
ności w ograniczeniu działalności Kościoła. W 1979 r. Jan 
Paweł II po raz pierwszy wystąpił w roli orędownika znie-
wolonego narodu, przypominając, że nie może być Europy 
sprawiedliwej, bez Polski niepodległej na jej mapie. Trafnie 
określono postawę narodu i PZPR „Partia z narodem, naród 
z Kościołem”. Kościół stał się sprzymierzeńcem i obrońcą 
opozycji i narodu . Za początek walki władz komunistycznych 
z duchowieństwem uznaje się koniec roku 1944. Szczególny 

wymiar i symbol nadała temu postawa kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, a zwłaszcza jego uwięzienie . 

Dzisiaj warto powrócić do tamtych lat, z perspektywy 
czasu przyglądnąć się, przeanalizować ówczesne działania 
władzy ludowej oraz represjonowanego narodu. 

Prasa opozycyjna
„Encyklopedia Solidarności” zamieszcza aż 1106 tytułów 

czasopism, gazetek, broszur – prasy, które ukazywały się z różną 
częstotliwością na terenie całego naszego kraju. Oprócz tarnow-
skiej prasy opozycyjnej  – bocheńska „Solidarność” wydawała 
w latach 80. XX w. m. in. „Kurierek B”. 
„Kurierek B”, miał podtytuł: „Serwis Informacyjny Terenowej 
Komisji Wykonawczej NSZZ «Solidarność» w Bochni”. Było 
to pismo bocheńskiej „Solidarności”. Od numeru 9 wychodziło 
w ramach Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży”, 
wydawane 17 IX – 13 XII 1981 (3 nr) i 27 IX 1982 – 21 V 
1989. Ukazały się 123 numery (nr 124, wyborczy, nie wszedł do 
kolportażu) o objętości 2-4 stron, w formacie A-4, drukowane 
na ramce, od 1983 na powielaczu białkowym, od II połowy 
1987 techniką sitodruku, od 1988 na offsecie. W składzie 
zespołu (dostarczanie informacji, redakcja, druk, kolportaż): 
Józef Mroczek, Jerzy i Barbara Orłowie, Teofil Wojciechowski, 
Piotr Hlebowicz, Jolanta i Stanisław Kurnik, Krzysztof Szwiec, 
Zdzisław Wachel (kurier, kolporter), Zdzisław Rojek, Tadeusz 
Jagielski, Wacław Niemirski, Anna Mroczek (z d. Kłak). Nr 1 
(z numeracją 1A) wyszedł w Zagórzanach, w posiadłości Hlebo-
wiczów (przy drukowaniu pisma pomagali Joanna Bryjak i Sta-
nisław Dembowski); ze względu na bezpieczeństwo drukowano 
w różnych miejscach (Gruszów, Wieliczka, Kraków). W 1984, 
po ujawnieniu się J. Mroczka, całkowitą odpowiedzialność za 
pismo przejął P. Hlebowicz. Z pomocą J. i S. Kurników wydano 
kilkanaście numerów, po czym redakcja i druk gazety przeniosły 
się z Zagórzan do Bochni. Kilkakrotnie wracano do Zagórzan 
w momentach zagrożenia bocheńskich drukarni. W Bochni 
prace nad pismem koordynowali: T. Wojciechowski i J. Orzeł. 
Ważniejsze skrzynki kontaktowe w Krakowie i okolicach: 
Pp. Obydzińscy (osiedle XX lecia), domy Ewy Tarnawskiej-
-Wiejachy i Andrzeja Tarnawskiego (ul. Bielskiego), Bożena 
(ul. Bożego Ciała), J. i S. Kurnik (ul. Heleny), p. Kłak (ul. ks. 
Popiełuszki, dawna Szwabowskiego), Małgorzata Paluch (ul. 
Grodzka), na osiedlach Strusia i Kalinowym, Jan Hlebowicz 
(ul. Brodzińskiego), rodzina Strzałkowskich (ul. Legionów 
Piłsudskiego, dawna Cekiery), dom państwa Pietruszków 
w Gruszowie, ks. Kazimierz Puchała (plebania w Gruszowie) . 

Wiadomości w Kurierku „B” 
W bocheńskim „Kurierku B” pojawiały się często w „Wiado-

mościach” aktualne informacje dotyczące Tarnowa i tarnowian. 
Szczególnie ciekawe są relacje z działań antyopozycyjnych ów-
czesnej władzy „ludowej” oraz bezpieki i Milicji Obywatelskiej. 
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Radi, nie zapomnimy Twej najwyższej ofiary z życia, jaką złożyłeś na 
ołtarzu Ojczyzny. Cześć Twojej Pamięci ! ”. 

„14 IX [1986] o godz. 11 w Tarnowie z okazji jubileuszu 200-lecia 
diecezji biskup ordynariusz J. Ablewicz odprawił Mszę św. w intencji 
ludzi pracy diecezji przy wypełnionym robotnikami placu katedralnym. 
W homilii ks. Biskup poruszył problem pracy, obowiązki i przywileje 
z niej płynące. Mówiąc o obowiązkach pracowników, zwrócił uwagę 
m.in. na dobrą pracę, na nadużywanie jej, na wielkie brakoróbstwo. 
Pracodawcy natomiast powinni godziwie za nią płacić, dobrze ją orga-
nizować i czynić coraz lżejszą. Było to głębokie i piękne przemówienie. 
Osobiście jednak czułem pewien niedosyt, brakowało mi choćby 
wspomnienia o prawie pracowników do swobodnego zrzeszania się 
w wolnych związkach zawodowych. Głos wysokiego dostojnika w tej 
sprawie w dobie amnestyjnej byłby bardzo wymowny i znaczący”.

„11 XI [1986] o godz. 18.30 społeczeństwo Tarnowa zebrało się w ko-
ściele ks. Filipinów na Mszy św. za Wolną i Niepodległą Ojczyznę. 
Modlono się za dusze poległych i pomordowanych rodaków, a szcze-
gólnie za uczestników wojny z Sowietami w 1920 r. i od 17 IX 1939 r. 
na wschodzie. Po Mszy uformował się pochód do Grobu Nieznanego 
Żołnierza, delegacja złożyła wieniec poległym od „Solidarności” miasto 
oraz odśpiewano Hymn Narodowy z uniesionymi rękoma w geście 
zwycięstwa. Policja tajna [S.B.] i mundurowa [M.O.] przystąpiła do 
aktywnego zakłócania uroczystości. Ogłosili zgromadzenie za niele-
galne i wezwali do rozejścia się. Fotograf uwijał się jak w ukropie. Do 
późnych godzin wieczornych legitymowano przechodniów w okolicy 
Grobu i sąsiednich ulic. Szczytem bezprawia i chamstwa było wulgarne 
odnoszenie się funkcjonariuszy do osób starszych podczas legitymowa-
nia. Zwieńczeniem policyjnej podłości było zerwanie szarf z wieńca „S”, 
a następnie zabranie go i wrzucenie na własny czerwony śmietnik. Są 
to katolicy. „Boże, odpuść im zaślepionym, bo nie wiedzą, co czynią”.

„W dniach 16-23 XI [1986] odbył się I Tydzień Kultury Chrześcijańskiej 
w Tarnowie, którego myślą przewodnią była „tradycja siłą kultury 
chrześcijańskiej i narodowej”. Gratulujemy! Może podobnego docze-
kamy w Bochni”.

„29 XII [1986] Kolegium do Spraw Wykroczeń  w Tarnowie skazało 
Karola Krasnodębskiego , Lucjana Łąckiego  i Mariana Pamułę  na 
grzywnę po 40 tys. zł za złożenie 11 listopada wieńca od NSZZ „Soli-
darność” pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza. Po ogłoszeniu wyroku 
zebrani na sali odśpiewali „Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana”. 
Podczas wychodzenia z budynku licznie zebranych na sali aresztowała 
SB i odwiozła ich sukami na komendę”.

„ Niestety, tarnowska „Solidarność” nie zaakcentowała swej obecności 
we własnym mieście. Rozproszona po różnych sektorach, z jednym 
transparentem o treści „Ojcze św. Ty wszystko wiesz – Robotnicy Tar-
nowa”  była niezauważalna . Czyżby się dała zastraszyć prewencyjnym 
rozmowom przedpielgrzymkowym ?”. 

„Przed pielgrzymką Ojca św. esbecja wezwała na rozmowy : w Boch-
ni – Uczkiewicza, Szwieca i Włodka, w Tarnowie Fenrycha, Jurczaka, 
Krasnodębskiego, Misiaczkową, Mojka, Niemirskiego, Stracha i Ziemir-
skiego. U tego ostatniego pod pretekstem anonimu, jakoby w Tarnowie 
miał mieć miejsce zamach na Papieża, przeprowadzono rewizję... za 
bronią. Owszem, znaleziono -... ale dziecięce pistolety. Jurczaka esbecja 
zabrała na komendę z domu 6 czerwca, po Niemirskiego przyjechała do 
zakładu pracy, jednak zdecydowana postawa dyrektora RBDiM (baza, 

Oto wybrane teksty:

„25 IV br.[1986] w Tarnowie przed Kolegium ds. Wykroczeń odbyła się 
rozprawa odwoławcza J. Komasary. Kolegium utrzymało orzeczenie 
w mocy i zarządziło dodatkowo podanie orzeczenia do wiadomości 
w radiowęźle zakładowym. Przypominamy, że w pierwszej instancji 
zasądzono go na 25 tys. zł i przepadek pieniędzy ze zbiórki na sztandar 
hutniczy ZPH”.

„20 IV br. [1986] o godz. 18 we Mszy św. za pomordowanych w Katyniu 
w kościele Księży Filipinów w Tarnowie tłumnie uczestniczyli miesz-
kańcy tego miasta. W homilii podkreślono potrzebę pamięci o tych, 
co oddali życie za Ojczyznę, godność człowieka i spokój społeczny. 
Kaznodzieja zaapelował do „służbowo przebywających w świątyni”, 
żeby zachowali spokój, godność narodową i dali pokój wychodzącym 
w kościoła. W modlitwie powszechnej wspomniano J. Gomołę , ubie-
głorocznego uczestnika tego nabożeństwa, który przypieczętował 
je własną śmiercią. Po Mszy składano kwiaty na Grobie Nieznanego 
Żołnierza. MO ograniczyła się tylko do fotografowania, a po godzinie 
do usunięcia z Grobu złożonych kwiatów”.

„Na rozmowach „przegląd kadr nauczycielskich” w zakładzie wy-
chowawczym w Zbylitowskiej Górze prowadzący je Z. L. (pracownik 
kuratorium) zmuszał nauczycieli do odpowiedzi na pytania typu: „co 
by pani zrobiła, gdyby rodzice zawiesili w sypialni, sali lekcyjnej krzyż 
lub inny emblemat religijny?”

„Na jednej z narad, odbytych w kuratorium (ten sam – przy aut.) tow. 
L. ubolewał nad upadkiem PZPR i świeckości szkoły. Do partii należy 
24.6% ogółu nauczycieli. Młodzi do niej nie wstępują. Trzon stanowią 
nauczyciele w wieku przedemerytalnym tak, że za 2-3 lata  PZPR prze-
stanie istnieć wśród nauczycieli”.

„Na miejskiej konferencji partyjnej PZPR w Tarnowie (20 IV br.) [1986] 
wybrano delegatów na wojewódzką konferencję PZPR. Ze zgłoszonych 
kandydatów nie zostali wybrani (najwięcej skreśleń) m.in. szef SB, 
naczelnik wydziału paszportowego i naczelnik wydziału specjalnego. 
Czyżby PZPR tarnowska nie kochała SB i Milicji ?”. 

„Na naradzie związkowej (ZNP) w budynku kuratorium przewodni-
czący zarządu wojewódzkiego ZNP, dyrektor szkoły podstawowej nr 
16 w Tarnowie S. M. wraz z przewodniczącymi oddziałów w Pilźnie 
i Szczurowej urządzili libację, trwającą do późnych godzin. Woźny chciał 
zamknąć budynek. Doszło do dyskusji, jeden ze związkowców zamiast 
poczęstować go kielichem, uderzył woźnego w twarz. Interweniowała 
władza (MO), wzięli jednego do izby wytrzeźwień. Pozostali poszli dalej 
pić do klubu nauczyciela. Po pewnym czasie i oni znaleźli się w izbie 
wytrzeźwień. M zwolniono z dyrektorstwa, ale pozostał szefem związ-
kowców. No cóż, nowego szefa niełatwo wybrać” .

„W Tarnowie 29 VIII [1986] dokonano rewizji w miejscu pracy i w domu 
u Stracha  i Mojka . Rewizje w mieszkaniu miała także 80-letnia p. Alicja 
Szymiczek . Po rewizji wszystkich zabrano do KW MO. Przesłuchiwanie 
dotyczyło „Świata Pracy” i naszego „brukowca”. Biada reżimowi, który 
się boi nawet ludzi starszych”.

„Radosław Tomasz Nowak, l. 26, tarnowianin, więzień sumienia, 
student Uniwersytetu Jagiellońskiego zginął śmiercią tragiczną 2 
IX w Krakowie, uciekając z kotła, zastawionego przez tajniaków na 
uczestników zebrania opozycyjnego, wyskoczył z II piętra na beton. 
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w której pracuje Niemirski, produkowała asfalt, używany na ulicach 
dojazdowych do placu pielgrzymkowego) zapobiegła przesłuchaniu 
na komendzie. Przesłuchiwali porucznicy Dembski i Duraczyński. 
Jurczak natomiast został wezwany na przesłuchanie jeszcze drugi raz 
w niedzielę 14 czerwca .

Jak widać, bezpieka szczegółowo inwigilowała członków 
„Solidarności”. Szczegółowa dokumentacja zdeponowana 
w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej daje wielkie pole do 
badań naukowych, a także umożliwia wgląd ofiarom w nieznane 
dotąd wytworzone w PRL dokumenty. Szczególnie powinno 
się napiętnować esbeków oraz donosicieli, zwanych tajnymi 
współpracownikami, obywatelskimi źródłami informacji, kon-
taktami poufnymi itp. 
     Paweł Glugla 
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karłami reakcji”, a „leśnych” – bandami. Jej zwieńczeniem 
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Robotniczych»”; „Informator Związkowy”, pismo regional-
ne wydawane 23 III – 20 VII 1981 w Tarnowie przez MKZ 
Małopolska Komisja w Tarnowie, od nr 7. z 1 VI 1981 jako 
„Tarnowski Informator Związkowy «Solidarność»”; „Tarnow-
ski Biuletyn Informacyjny Tarnowskiej Tymczasowej Komisji 
Koordynacyjnej «Solidarność»”, od n-ru 7 z 1983 „Tarnina. 
Tarnowski Biuletyn Informacyjny Tarnowskiej Tymczasowej 
Komisji Koordynacynej «Solidarność»”. 
10 Porozumienie Prasowe Solidarność Zwycięży, to organiza-
cja założona we wrześniu 1982 r. w Krakowie -Nowej Hucie 
przez Mariana Stachniuka (biuletyn „Solidarność Zwycięży”) 
i Jerzego Karpińczyka (biuletyn „Montinowiec”). Motto orga-
nizacji brzmiało: „Aby nie zatracać się w biernym oporze, ale 
wspomagać go czynem”. Główne cele: współpraca informa-
cyjna, pomoc poligraficzna w sytuacjach awaryjnych i dodruk 
doraźny, koordynacja kolportażowa, wspomaganie w zdo-
bywaniu materiałów poligraficznych (papieru, farby, blach, 
matryc i in.). PPSZ pomagało również ukrywać się poszuki-
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przez uznany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczel-
niku Miasta Bochnia winnym tego, że w okresie 17 do 20 
stycznia 1986 r. w Bochni na terenie Zakładu Przetwórstwa 
Hutniczego zorganizował i przeprowadził. publiczną zbiórkę 
pieniędzy zbierając kwotę 16 tys. zł nie posiadając ma do-
konaną zbiórkę wymaganego zezwolenia. Wymierzono mu 
karę zasadniczą grzywny w wysokości 25 tys. zł z zamianą 
w razie nieosiągalności na dwadzieścia pięć dni aresztu za-
stępczego przyjmując jeden dzień aresztu za równoważny 
grzywnie w wysokości 1 tys. zł. netto i orzeczono przepadek 
zakwestionowanych pieniędzy na rzecz  Miejskiego Komitetu 
Narodowego Czynu pomocy szkole w Bochni oraz obciążono 
go kosztami postępowania w kwocie 150 zł. Zob. Archiwum 
Bocheńskiej Solidarności – Represje http://www.bochnia.
inv.pl/represje-mainmenu-39/130-kolegium-jkomasara.html 
[18.06.2015] 
13 W kościele ks. Filipinów od 1977 r. odprawiano w kwietniu 
msze św. za ofiary zbrodni katyńskiej. W stanie wojennym 
kontynuowano tę tradycję, mimo iż organizatorzy mszy św. 
często byli zatrzymywania i karani grzywnami. Duże zna-
czenia miały również msze św. w rocznice odzyskania przez 
Polskę niepodległości (11 listopada), odprawiane przez l. 80 
XX w. W kościele w 1988 r. zamontowano z inicjatywy An-
drzeja Fenrycha, Jana Gomoły i Zbigniewa Madeja tablicę 
pamięci ofiar Zbrodni Katyńskiej, a rok później umieszczono 
także tablicę z nazwiskami 88 ofiar tej zbrodni pochodzących 
z Tarnowa i okolic. Zob. Tarnowski Szlak Solidarności, oprac. 
Adam Gliksman, http://www.solidarnosc.krakow.pl/mss/
szlak-tarnowski.html [19.06.2015] 
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14 Jan Gomoła ps. „Jawor”, (ur. 2 maja 1913 w Duisburgu, zm. 
7 listopada 1985 w Tarnowie) − żołnierz Wojska Polskiego, 
Narodowej Organizacji Wojskowej i Armii Krajowej, działacz 
NSZZ „Solidarność”. 14 kwietnia 1985 roku Jan Gomoła wraz 
z dwojgiem innych byłych żołnierzy Armii Krajowej (Aliną 
Szymiczek i Andrzejem Fenrychem) zostali zatrzymani przez 
funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej podczas składania 
kwiatów pod Grobem Nieznanego Żołnierza w Tarnowie po 
mszy świętej w rocznicę zbrodni katyńskiej i oskarżeni o orga-
nizowanie nielegalnego zgromadzenia. 6 listopada 1985 roku, 
podczas przesłuchania w trakcie kolejnej rozprawy sądowej 
Jan Gomoła stracił przytomność wskutek zawału mięśnia ser-
cowego i zmarł następnego dnia. Został pochowany 11 listopa-
da na cmentarzu komunalnym w tarnowskiej dzielnicy Krzyż. 
Odznaczony  Krzyżem Walecznych,  Krzyżem Partyzanckim, 
Medalem Wojska, Medalem Za udział w wojnie obronnej 
1939 i Krzyżem Armii Krajowej. Od 1991 roku jego imię nosi 
jedna z tarnowskich ulic w dzielnicy Grabówka. Por. B. Saw-
czyk, M. Sąsiadowicz, E. Stańczyk, Ocalić od zapomnienia... 
Patroni tarnowskich ulic. Tom I, Tarnów 200, s. 57-59; K. Si-
kora, Walka i pamięć, Warszawa 2008, s. 217-218;  Jan Gomo-
ła (1913-1985) żołnierz NOW-AK, https://groups.google.com/
forum/#!msg/sowa-frankfurt/fc04Jgd53k4/HGuichX9LPEJ 
[19.06.2015] 
15 Porozumienie Prasowe „Solidarność  Zwycięży” Kurierek 
– B  Terenowa Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność” 
Bochnia – Brzesko,  R. 5: 1986,  Nr 80,   Bochnia 14 maja 
1986 r.
16 Ryszard Strach, ur. 16 X 1956 w Gromniku (woj. mało-
polskie). Działacz opozycyjny, wielokrotnie zatrzymywany 
i przesłuchiwany, karany grzywnami przez kolegia ds. wy-
kroczeń za udział w nielegalnych zgromadzeniach. W domu 
regularnie przeprowadzano mu rewizje. Mimo to, w sierpniu 
1985 został członkiem Międzyzakładowej Komisji Koor-
dynacyjnej „S” Ziemi Tarnowskiej, a w latach 1988-1989 
członkiem Komisji Założycielskiej ds. ponownej rejestracji 
„S”. szerzej: S. Chmura, Ryszard Strach [w:] Encyklope-
dia „Solidarności” http://www.encyklopedia-solidarnosci.
pl/wiki/index.php?title=Ryszard_Strach [19.06.2015]; IPN 
Kr 049/18 t. 17, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych 
w Tarnowie 1983-1990, Ryszard Józef Strach …
17 Wacław Stefan Mojek (ur. 7 listopada 1958  w Tarnowie, 
tamże  zm. 26  listopada 2007 ). Był  synem Jana, żołnierza 
Armii Krajowej ps. „Smok” i Antoniny Kuldanek. Artysta-
-plastyk. Zainicjował powstanie Komitetu Przeciw Przemo-
cy. W latach 1979-1980 wydawca „Wiadomości Tarnow-
skich”. Współpracownik ogólnokrajowego pisma „Robot-
nik”. Od 1980 r. czynnie włączył się w działalność wolnych 
związków i Solidarności. Prowadził też rozmowy z Lechem 
Wałęsą. Uzyskał mandat zaufania z regionu tarnowskiego 
i uczestniczył w I Krajowym Zjeździe Delegatów Solidar-
ności w Gdańsku. Represjonowany i więziony za przekona-
nia polityczne i działalność niepodległościową. Zob. IPN Kr 
049/15 t. 4, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej 
w Tarnowie 1975-1983; Wacław Mojek, imię ojca: Jan, data 
urodzenia: 07-11-1958 r., miejsce urodzenia: Tarnów. http://
www.dziennikpolski24.pl/artykul/2838360,po-prostu-je-
stem,id,t.html?cookie=1; http://www.slownik-niezalezni-
dlakultury.pl/index.php?page=wysyp&sel=M&miasto=Tar-
n%F3w [18.06.2015]

18 Sylwetka Aliny Szymiczek – zob.: (tak), Joanna, „Czas Kra-
kowski”, Nr 151 (1993) [z 2 VII 1986], s. 6 ; Szymiczek Ali-
na: Jestem ostatnią z rodu tak bardzo związanego z Tarnowem 
mówi … - rozm. J. Komarewicz. „Tarniny”, Nr 9 (1993), s. 8; 
R. Bednarczyk, Tarnowska „Solidarność” w podziemiu, Tar-
nów 1994, s. 33-34. 
19 Porozumienie Prasowe „Solidarność  Zwycięży” Kurierek – 
B, R. 5: 1986,  Nr 83  Bochnia 15 września 1986 r.
20 Porozumienie Prasowe „Solidarność  Zwycięży” Kurierek – 
B, R. 5:1986,  Nr 84,  Bochnia, 7 października 1986 r.
21 Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej (TKCh) to imprezy 
o charakterze religijno-kulturalnym organizowane w Polsce 
przez księży i świeckich od połowy lat 70. XX w. W trakcie 
TKCh odbywały się: odczyty, projekcje filmów, wystawy 
nie tylko sztuki sakralnej, imprezy muzyczne, teatralne, kon-
certy piosenki religijnej i pieśni zaangażowanej. Zapraszano 
różnych twórców: pisarzy, muzyków, rzeźbiarzy, malarzy, fo-
tografików, hafciarzy (szaty liturgiczne, gobeliny) i in. Tygo-
dnie nie tylko umożliwiały nawiązywanie dialogu pomiędzy 
twórcami (niektórzy z nich byli oddaleni od Kościoła albo mu 
niechętni) a duchowieństwem, były także forum wymiany my-
śli niezależnej. Por. B. Noszczak, Tygodnie Kultury Chrześci-
jańskiej, http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.
php?title=D01035_Tygodnie_Kultury_Chrze%C5%9Bci-
ja%C5%84skiej
22 Porozumienie Prasowe „Solidarność  Zwycięży” Kurierek – 
B, R. 5: 1986,  Nr 87 Bochnia, 15 grudnia 1986 r.
23 Kolegia do spraw wykroczeń były to organy pozasądowe, 
które od 1951 r. w PRL orzekały w pierwszej instancji w spra-
wach o wykroczenia. Tradycja postępowania w sprawach wy-
kroczeń sięga dwudziestolecia międzywojennego (wówczas 
sprawy tego typu rozpatrywane były urzędniczo, jednoosobo-
wo). Kolegia ds. wykroczeń działały przy organach admini-
stracji, a w 1990 r. zostały przejęte przez resort sprawiedliwo-
ści, działając od tej pory przy sądach rejonowych. Por. Ustawa 
z dnia 20 maja 1971 r. o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń 
(Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 118). 
24 Karol Szymon Krasnodębski (ur. 3 września 1929 w War-
szawie) – polski inżynier. W 1980 wstąpił do „Solidarno-
ści”, stanął na czele komisji zakładowej związku. W stanie 
wojennym został dwukrotnie internowany na okres od 13 
grudnia 1981 do 23 sierpnia 1982 (z półtoramiesięczną prze-
rwą). W latach 80. działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy. Za 
działalność opozycyjną był aresztowany od lutego do sierp-
nia 1984. Do 29 VII 1981 rozpracowywany przez Wydz. III-
-A KW MO w Tarnowie w ramach SOR; do 22 XI 1984 przez 
Wydz. V WUSW w Tarnowie w ramach SOR; do 3 XII 1985 
przez Wydz. V WUSW w Tarnowie w ramach SOR.  Zob.    Z. 
Solak, J. Szarek, Karol Krasnodębski  Tak było... [w:] Świa-
dectwa stanu wojennego, red. A. Dudek, K. Madej, Warszawa 
2001, s. 128-134. 
25 Chodzi o Leonarda Łąckiego (ur. 30 XI 1938 w Siemie-
chowie k. Tarnowa), działacz niepodległościowy, współtwór-
ca tarnowskiej „Solidarności”, wielokrotnie zatrzymywany, 
aresztowany, karany. 1985-1989 uczestnik Duszpasterstwa 
Ludzi Pracy; organizator pomocy represjonowanym i ich ro-
dzinom. W 1986 współredaktor (z Karolem Krasnodębskim 
i Jerzym Szmidem) 2 nr. podziemnego pisma „Nadzieja”. VII 
1987 – VII 1992 w KPN, od 1988 wiceszef Obszaru Tarnow-
skiego, odpowiedzialny za sprawy polityczne. Współorganiza-
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tor manifestacji rocznicowych i happeningów, akcji ulotkowych 
i plakatowania; uczestnik spotkania dot. historii Polski w Ma-
kowie Podhalańskim; kolporter pism KPN „Opinia” i „Opinia 
Krakowska”. 13 VIII 1982 – 22 XI 1984 rozpracowywany 
przez Wydz. V KW MO/WUSW w Tarnowie w ramach SOR 
krypt. Struktura; 30 XI 1984 – 3 VII 1985 w ramach KE; 28 
II – 3 XII 1985 w ramach SOR krypt. Skrzynka; 7 V 1987 – 
26 I 1990 przez Wydz. III WUSW w Tarnowie w ramach SOR 
krypt. Veto. Por. IPN Kr 049/16 t. 20, Wojewódzki Urząd 
Spraw Wewnętrznych w Tarnowie 1983-1990, Leonard Łącki, 
imię ojca: Adam, data urodzenia: 30-11-1938 r., miejsce uro-
dzenia: Siemiechów. 
26 Pamuła Marian, pracownik Zakładów Me chanicznych „Po-
nar” w Tarnowie, aresz towany 23 II-VII 1984. Zob. Areszto-
wani w Regionie Małopolska NSZZ „Solidarność’ 13 XII 1981 
– 1989. http://13-grudnia.pl/malopolska-lista-aresztowanych.
html [18.06.2015] 

27 Porozumienie Prasowe „Solidarność  Zwycięży” Kurierek – 
B, R. 6: 1987,  Nr 88  Bochnia, 10 stycznia 1987 r. 
28 Chodzi o III wizytę w Polsce 8-14 czerwca 1987 r., gdy Jan 
Paweł II odwiedził miasta: Warszawa, Lublin, Tarnów, Kraków, 
Szczecin, Gdynia, Gdańsk, Częstochowa, Łódź. W Tarnowie 
był w dniach 9-10 czerwca 1987 r. i beatyfikował Karolinę 
Kózkównę. Zob. S. Dutka, Mówię o was i za was, „Wiadomo-
ści tarnowskie”, R. 10:2014, nr 40 [cały numer] . 
29 Por. K. Talarek (ks.), Przygotowanie i przebieg wizyty Jana 
Pawła II w Tarnowie w dniach od 9 do 10 czerwca 1987 roku 
w świetle dokumentów sprawy obiektowej „Pielgrzym”, „Tar-
nowskie Studia Teologiczne”, T. XXXI/2 (2012), s. 83-102. 
30 Chodzi o tzw. „rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze” słu-
żące zastraszeniu rozmówcy i wywarcia na nim określonego 
zachowania i postawy. 
31 Zob. K. Talarek (ks.), dz. cyt.; Porozumienie Prasowe „Solidarność  
Zwycięży” Kurierek – B, R. 6: 1987, Nr 96 Bochnia, 19 czerwca 1987 r.

Stanisław Kobiela

Bocheńskie ulice, cz. 5
Kontynuujemy cykl poświęcony nazewnictwu bocheń-

skich ulic. Poprzednie części ukazały się na łamach „Wia-
domości Bocheńskich” w numerach: nr 3/2013, 1/2014, 
2/ 2014, 4/2014. Obejmują one zmiany nazewnictwa ulic 
w układzie chronologicznym od najstarszych wzmianek 
w księgach miejskich z końca XV wieku.

Stalinowska czystka 
Narzucone brutalnie z góry, w latach stalinowskich,  

zmiany w nazewnictwie polskich ulic zmiotły w Bochni 
kilka ważnych nazw o zabarwieniu patriotycznym, trady-
cyjnym i lokalnym. W ich miejsce zjawili się obcy dla nas 
patroni i nowe nazwy: ulica Józefa Stalina zamiast Kazi-
mierza Wielkiego, Karola Świerczewskiego w miejsce 
ulicy Trudnej, Bieruta, która zastąpiła nazwę ulicy Ber-
nardyńskiej, biegnącej od kościoła parafialnego do gmachu 
Liceum Ogólnokształcącego. Ludwik Waryński, twórca 

Partii Socjalno-Rewolu-
cyjnej „Proletariat” (1882) 
szerzącej hasło walki klas 
a nie niepodległości Pol-
ski, patronować miał teraz 
ulicy Floris. To była jedna 
z wielu form indoktrynacji 
ideologiczno-politycznej. 
Pisałem o tym obszerniej 
w nr 4/2014 „Wiadomości 
Bocheńskich” s. 21-22. Tam 
także czytelnik znajdzie ob-
szerniejsze noty biograficz-
ne tych postaci. 

28 czerwca 1955 r. 
Miejska Rada Narodowa 
w Bochni przy czterech 
głosach wstrzymujących 

się przemianowała uchwałą nr V/55 ulicę św. Kingi na ul. 
Hanki Sawickiej1, będącej ikoną młodzieżowego ruchu ko-
munistycznego, ul. św. Marka na ul. Nowotki2, pierwszego 
sekretarza PPR  i ul. św. Leonarda na ulicę Dzierżyńskiego 
- „czerwonego kata” rewolucji bolszewickiej, szefa Czeka 
i GPU, architekta sowieckiego terroru, specjalisty od wy-
myślnych tortur, jak np. przykładanie do nagiego torsu ofia-
ry podgrzewanej stale klatki ze szczurami, które w popło-
chu, torując sobie drogę ucieczki, wyrywały zębami ciało 
ofiary, pomysłodawcy tzw. „białych rękawiczek” ze skóry 
z rąk ofiary trzymanych wcześniej we wrzącej wodzie. Be-
stialstw Dzierżyńskiego nie byli w stanie znieść nawet jego 
pomocnicy w katowskim rzemiośle. Był on twórcą „kon-
wejeru” czyli uporczywego pozbawiania snu swoich ofiar. 
Dla niego w czasie przesłuchań na Łubiance fakty nie mia-
ły znaczenia, a jedynie przyznanie się ofiar do winy. Nadal 
stawiano mu w Polsce pomniki, nazywano jego imieniem 
szkoły, ulice i place, podobnie jak dzisiaj czci się Dzier-
żyńskiego na Białorusi. W Polsce można obecnie kupić 
książkę Sylwii Frołow, pokazującą idealizm tego „dobre-
go” człowieka, który tylko wszedł w środowisko ludzi nie 
będących idealistami3. 

Nie udało się odnaleźć, kto był wnioskodawcą tych 
zmian, czy inicjatywa pochodziła z zewnątrz, czy może ro-
dziła się, tutaj w Bochni, w umysłach gorliwców z PZPR, 
ale sam fakt, że w czasie podejmowania uchwały nr V/55 
czterech radnych wstrzymało się od głosu i odnotowano to 
w protokole sesji świadczył o tym, że w świadomości oby-
watelskiej nawet takiego małego miasta, jakim była wtedy 
Bochnia coś się zmienia. W 1955 r. wstrzymanie się od gło-
su można chyba uważać za akt odwagi cywilnej. Jeszcze 
ciekawsze jest to, że np. w oficjalnych dokumentach, a więc 
w protokole nr 2/62 Prezydium MRN w Bochni4, a także 
w roku 1965 podawana jest w jednym miejscu poprzednia 
nazwa ulicy Leonarda, a w innym – ulica Dzierżyńskiego. Feliks Dzierżyński
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Po Polskim Październiku 1956 r.  
Na fali październikowej odwilży w 1956 r. usunięto z  

nazw polskich ulic Józefa Stalina. Powróciła także nazwa Ka-
towice w miejsce Stalinogrodu. W Bochni zniknął Józef Stalin 
z nazwy najważniejszej ulicy i powrócił jej poprzedni patron 
król Kazimierz Wielki. Pozostały jednak inne nazwy ulic, 
narzucone w latach stalinowskich. W tym zakresie „odwilż” 
1956 r. nie przyniosła żadnych widocznych korzyści. 

W 1959 r. powstało w Bochni, ze zbiorów Stanisława Fi-
schera i kolekcji Marcina Samlickiego, Muzeum Ziemi Bo-
cheńskiej. Jego kustoszem został prof. Stanisław Fischer. 
W tym samym roku Stowarzyszenie Bochniaków reaktywowa-
ne w 1956 r. przez sędziego dr Waleriana Hansa połączyło się 
z założonym przez prof. Fischera Towarzystwem Miłośników 
Ziemi Bocheńskiej w jedną organizację o nazwie Stowarzy-
szenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, które 
reaktywowało oddziały w Krakowie, Warszawie, Katowicach. 
Powstał nowy oddział w Wiśniczu, a kilka lat później we Wro-
cławiu. W 1961 r. ukazał się pierwszy numer „Komunikatów” 
– pisma Stowarzyszenia, redagowanego przez prof. Piotra Ga-
lasa i red. Jerzego Freudenheima. Wprawdzie w wersji powie-
laczowej, wydawane było jednak przez 10 lat i zawierało wie-
ści o Bochniakach, mieszkających poza Bochnią.

Powstawało więc środowisko o własnych aspiracjach spo-
łecznych, z którym władza terenowa powinna się liczyć, tym 
bardziej, że znaleźli się w nim dwaj posłowie, wysocy urzędni-
cy kilku ministerstw, wojska i profesorowie wyższych uczelni 
w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, ludzie otwarci na prze-
miany ustrojowo-gospodarcze, a jednocześnie szczerze przy-
wiązani do lokalnej tradycji5. We władzach miejskich i powia-
towych pojawili się nowi ludzie, m.in. życzliwy dla Stanisława 
Fischera i orędownik bocheńskiego Muzeum Stanisław Żarek 
sekretarz PZPR. Stanowisko przewodniczącego MRN objął 
Stanisław Majta, a jego zastępcy Kazimierz Witek. W Prezy-
dium MRN byli ponadto: Mieczysław Dyrla, sekretarz MRN 
Jan Wędzicha i dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej Władysław Wójtowicz, uczeń prof. Fischera. 

Pierwszy społeczny zespół do nazewnictwa ulic w Bochni
Z końcem 1961 r. powołany został pierwszy trzyosobowy 

społeczny zespół do sprawy nazewnictwa bocheńskich ulic 
reprezentujący Muzeum i Stowarzyszenie Bochniaków i Mi-
łośników Ziemi Bocheńskiej. Byli w nim: Stanisław Fischer, 
Piotr Galas i Adam Gatty-Kostyal.

17 stycznia 1962 r. przyjęto projekt uchwały Prezydium 
MRN w Bochni6. Pierwsza bocznica ul. Orackiej miała nazy-
wać się ulicą Polną, druga bocznica skręcająca w prawo „koło 
posesji Ob. Fik i Zielonki” nosić miała nazwę ul. Józefa Ro-
mana, działacza PPS-D, który po I wojnie światowej założył 
w Bochni Towarzystwo Czytelnia Robotnicza i Dom Robot-
niczy przy ul. Gazaris oraz Spółdzielnię Spożywców, niedłu-
go przekształconą w Powszechną Spółdzielnię Spożywców. 
Nazwę ulicy rozciągnięto dalej w kierunku północno-zachod-
nim na tzw. Czarną Drogę, biegnącą wokół ogrodzenia Żupy 
Solnej, a więc, jak można przypuszczać, aż do ulicy Campi. 
Zmieniono więc część ul. Campi, ponieważ wg uchwały Rady 
Miejskiej z 1891 r. ulica Campi miała otaczać ze wszystkich 
stron obszar szybu Campi. Na tym samym posiedzeniu Pre-
zydium MRN w 1962 r. zaproponowano, aby ulica biegnąca 
wzdłuż ogrodzenia Żupy Solnej nazwana została Za Szybem. 

Ustalenia te nie są więc za bardzo czytelne, ale dzisiaj łatwo 
możemy je rozszyfrować.   

Dla trzeciej przecznicy ul. Orackiej zaproponowano nazwę 
ulicy Górników z uwagi na przechodzenie nią górników do 
pracy w kopalni soli. Zastąpiła ona wcześniejszą nazwę z 1931 
r. ulicy Folwarcznej, która wiązała się z istniejącym tam księ-
żym folwarkiem i stojącą tam stodołą.

Pierwszą przecznicę ul. Proszowskiej (dawna ulica Bucz-
ków) tuż za mostem kolejowym nazwano ul. Partyzantów, 
argumentując, że tamtędy w kierunku Raby przechodzili par-
tyzanci. W 1962 r. nie można jeszcze było przypominać naj-
większej w Europie podziemnej armii - Armii Krajowej, ale 
możemy przypuszczać, że chodziło o przypomnienie postaci 
majora Jana Kaczmarczyka „Bacy”(1912-1944) z Chodenic, 
dowódcy III baonu „Motyl” Obwodu ZWZ-AK „Wieloryb” 
w Bochni, który przypadkowo został bestialsko zamordowany 
kolbami karabinów nad brzegiem Raby 5 sierpnia 1944 r. Do 
dzisiaj w rocznicę jego śmierci co roku odbywa się Memoriał 
Majora „Bacy”. Druga przecznica ul. Proszowskiej otrzymała 
nazwę  ul. Tadeusza Rejtana (1742-1780), posła nowogródz-
kiego, który na Sejmie Rozbiorowym protestował przeciwko 
zatwierdzeniu I rozbioru Polski, a scenę tę uwiecznił Jan Ma-
tejko w obrazie „Rejtan – upadek Polski”. Słynne jego słowa 
„Chyba po moim trupie” weszły do katalogu słynnych powie-
dzeń znanych ludzi. W 1780 r. Rejtan popadł w obłęd i odebrał 
sobie życie. Przecznica ul. Buczków, biegnąca obok lecznicy 
zwierząt otrzymała nazwę Składowa, ponieważ prowadziła do 
składów SPB. Drugą, niedaleko Raby, łącząca ul. Wygodę z ul. 
Proszowską nazwano Graniczną. Przecznica ul. Karosek idąca 
w kierunku hali maszyn stała się ulicą Wodociągową. 

Zebrani na posiedzeniu w 1962 r. zmienili nazwę ulicy św. 
Antoniego i przywrócili wcześniejszą nazwę z 1924 roku ulicy 
Ludwika Stasiaka (1858-1924) który przy tej ulicy posiadał 
własny dom i mieszkał w nim. Ludwik Stasiak, to urodzony 
i zmarły w Bochni, polski malarz, rysownik, ilustrator, uczeń 
F. Cynka i J. Matejki, red. „Nowej Reformy” autor powie-
ści historycznych (m.in. Skarbiec króla Kazimierza, Krwawe 
ręce)  i rozpraw publicystyczno naukowych (Prawda o Piotrze 
Vischerze). W 1895 r. otrzymał I nagrodę Tow. Sztuk Pięknych 
w Krakowie za obraz „Pielgrzymka na Jasną Górę”, który na-
stępnie ozdabiał salę Sejmu Śląskiego7. Prezes Towarzystwa 
Pomocy Przemysłowej Józef Jarosławiecki powierzył Stasia-
kowi stanowisko kierownika artystycznego, założonego przez 
to Towarzystwo, Wydawnictwa Dzieł Sztuki Stella w Bochni 
na pocz. XX w. i od tego czasu wychodziły drukiem piękne 
kolorowe kartki „Stelli” oraz atrakcyjne widokówki z Tatr 
i Pienin. Warto przypomnieć historię nazwy tej ulicy. Uchwałą 
z 1891 r. nazwano ją ulicą Krzywą. Po śmierci Ludwika Sta-
siaka, 4 grudnia 1924 r. na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady 
Miejskiej dla utrwalenia pamięci tego bocheńskiego artysty, li-
terata i dramaturga zmieniono jej nazwę na ulicę Ludwika Sta-
siaka. Utrzymała ją uchwała Rady Miejskiej z 20 marca 1931 r. 
ale cztery lata później 26 czerwca 1935 r. z nieznanych powo-
dów Zarząd Miejski pozbył się tej nazwy, nadając ulicy imię św. 
Antoniego. Trzeba jeszcze dodać, że o nazwach ulic decydował 
w 1935 r. już Zarząd Miejski, a nie Rada Miejska. Zmiana doko-
nana w 1962 r. przywracała pamięć o tej wybitnej postaci i była 
jakimś aktem sprawiedliwości i szacunku do tradycji.

Zebrani nazwali ulicę Leonarda Boczna idąc z góry po le-
wej stronie8 ulicą Antoniego Langera (1855-1910), Czecha 
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z pochodzenia, założyciela w 1880 r. orkiestry salinarnej, no-
szącej wtedy nazwę „CK Muzyka salinarna w Bochni”. Przez 

30 lat, aż do śmierci był dy-
rygentem tej orkiestry. Anto-
ni Langer był kompozytorem 
poloneza Bocheński fest, Fan-
tazji Łobzowianie na kornet 
i baryton, utworu O Wiśle na 
orkiestrę i chór, autorem pie-
śni patriotycznych walców, 
marszów, Polki koncertowej 
na solo klarnet, utworu Pan 
Wołodyjowski, aranżerem pol-
skich kolęd. Wydał „Wieniec 
pieśni polskich”. Uhonoro-
wano także Marcina Samlic-
kiego w nazwie ulicy łączącej 
ul. Krakowską z ul. Wiśnicką. 
Marcin Samlicki (1872-1945) 
polski malarz kolorysta, był 
absolwentem bocheńskiego 

gimnazjum, uczniem Józefa Mehoffera. Studiował w Wiedniu, 
Berlinie, Paryżu, należał do paryskiej bohemy, zaprzyjaźniony 
z Olgą Boznańską i Tadeuszem Makowskim, należał do gro-
na współzałożycieli Zielonego Balonika w krakowskiej Jamie 
Michalikowej, wykładał  na ASP w Krakowie od 1936 r. Jako 
członek założyciel Stowarzyszenia Bochniaków 3 kwietnia 
1937 r. na zebraniu tego Stowarzyszenia, przy poparciu Sta-
nisława Fischera i Bogusława Serwina, po raz pierwszy rzu-
cił myśl założenia muzeum regionalnego Ziemi Bocheńskiej. 
Z młodopolskim, nieco żartobliwym zacięciem, rozgoryczony 
negatywną postawą ówczesnego starostwa, wołał z mównicy 
w obecności owego starosty i jego świty:9

Hola niedowiarki krótkopatrzące! A ja Wam, którzy w Bochni 
widzicie tylko resztki gołych murów paru budynków, obramowanych 
pagórkami zielonymi i lasami, że przed Wami leży Pompei!!! Risum 
teneatis – to nie kpiny lecz czysta poważna prawda. Przed Wami leży 
Pompei, którą grono entuzjastów postanowiło odkopać. Lawa, która 
przykryła przed oczyma Waszymi tę zamarłą przeszłość, to nieznajo-
mość i nieufność do tego co Was niedowiarki otacza.

Jestem malarzem czyli iluzjonistą. Pędzlem uderzam trzechkrot-
nie w waszą wyobraźnię i już stoicie przed budynkiem z 14 wieku 
podominikańskim klasztorze znanym Wam Starostwem Bocheńskim. 
Czytajcie napis: „Muzeum Regionalne Ziemi Bocheńskiej” Pozwólcie, 
że będę wam przewodnikiem… 

6 lipca 1942 r. zapisał testamentem swoją kolekcję ma-
larską na rzecz tego muzeum. W sierpniu 1945 r. zginął pod 
kołami radzieckiego samochodu wojskowego, wiozącego żoł-
nierzy wracających z Berlina.

Ten sam zespół zaproponował nazwać imieniem Jana Ma-
tejki dawną ulicę Zieloną (od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. 
Krakowskiej) i przedłużyć ją wzdłuż budynku Cechu Rzemiosł 
Różnych aż do ulicy Bieruta, ponieważ w jednym z budynków 
vis a vis kościoła szkolnego u obywateli Serafińskich – pisze 
protokolant tych obrad – przebywał Matejko a z tamtąd (do-
słownie) często ul. Zieloną przejeżdżał do Wiśnicza. Należy do-
dać, że związki Jana Matejki z Bochnią były o wiele silniejsze. 
Malował niejednokrotnie bocheńską dzwonnicę, był pomysło-

dawcą wzniesienia na bocheńskim rynku pomnika króla Kazi-
mierza Wielkiego wykonał projekt polichromii i wystroju ka-
plicy św. Kingi w kościele parafialnym św. Mikołaja w Boch-
ni, a po słynnej historii z obrazem św. Kingi pomógł swojemu 
uczniowi Rossowskiemu w namalowaniu postaci świętej, znaj-
dującej się do dziś we wnęce ołtarzowej tej kaplicy.

     
Tajemnica ulicy Konfederatów Barskich 

Protokół nr 2/62, w którym odnotowane są zmiany w na-
zewnictwie bocheńskich ulic w 1962 r., ujawnia jeszcze jedną 
tajemnicę, dotyczącą ulicy Konfederatów Barskich, która łą-
czyła kiedyś i nadal łączy ulicę Floris ze wzgórzem Krzęcz-
ków. Uchwałą Rady Miejskiej z 1931 r. nazwę ulicy Konfe-
deratów Barskich otrzymała stroma uliczka (dzisiejsza ul. 
Krzęczków) biegnąca na wzgórze i dalej grzbietem tego wzgó-
rza, aż do Łychowa. Dzisiejsza ulica Konfederatów Barskich 
była wtedy – jak można przypuszczać na podstawie dokumen-
tów archiwalnych - zwyczajną ścieżką, nie posiadającą żadnej 
nazwy. W latach 50. XX w. ta ścieżka, wcięta w łagodnie opa-
dające w kierunku ul. Floris wzgórze otrzymała nazwę ulicy 
Czynu Społecznego, w ramach którego, być może, poszerzo-
no ścieżkę i stała się ona ulicą. Poza tym jednym protokołem 
nr 2/62 nigdzie nie była wymieniana ani nazwa „Wąwóz”, ani 
nazwa „Czynu Społecznego”. Tę nową ulicę nazwano w stycz-
niu 1962 r. ulicą Konfederatów Barskich z uwagi na to, że 
przy tej ulicy w XVIII wieku był obóz Konfederatów Barskich, 
którzy przez dwa lata sprawowali zarząd w Bochni. Wnio-
skodawcy zastrzegli, że na wypadek gdyby ta propozycja nie 
została przyjęta przez radnych, należy pozostawić nazwę Wą-
wóz jako rezerwę z uwagi na jej naturalne położenie. A więc 
taką okrężną drogą, bez wspominania o uchwale z 1931 r., 
w Bochni pojawiła się ponownie nazwa nawiązująca do zbroj-
nego zrywu polskiej szlachty (1768-1772) w Barze na Podolu, 
w obronie wiary katolickiej, niepodległości Polski i przeciwko 
kurateli Imperium Rosyjskiemu, uznawanego przez niektórych 
historyków za pierwsze polskie powstanie narodowe. Poza na-
zwą tej ulicy, istniejącej dzisiaj, o Konfederacji Barskiej nie-
wiele się w Bochni mówi, natomiast często chór bochniaków 
„Lutnia” śpiewa słynną Pieśń Konfederatów Barskich do słów 
Słowackiego z poematu Ksiądz Marek i do muzyki słynnego 
jazzmana Andrzeja Kurylewicza.

Okrężny sposób przywracania dawnych nazw ulic
Podobną okrężną drogą ten trzyosobowy zespół (Fischer, 

Galas, Kostyal) doprowadził do przywrócenia pamięci gen. 
Jana Henryka Dąbrowskiego (1755-1818), herbu Virgo 
Violatta, z podbocheńskiego Pierzchowca, polskiego generała 
uczestnika insurekcji kościuszkowskiej, wsławionego obroną 
Warszawy i wyprawą wielkopolską, twórcy legionów pol-
skich we Włoszech. Brał udział w kampaniach napoleońskich, 
ciężko ranny w obronie jednego z mostów nad Berezyną. Po 
bitwie pod Lipskiem i śmierci księcia Józefa Poniatowskiego 
w 1813 r. został naczelnym wodzem armii Księstwa Warszaw-
skiego. Po upadku Napoleon odmówił objęcia namiestnictwa 
Królestwa Polskiego proponowanego mu przez cara Aleksan-
dra I Romanowa. Odsunął się od spraw publicznych i zmarł 
w Winnej Górze koło Poznania 6 czerwca 1818 r. W 1931 r. 
ulicę Wołową (obecnie Wojska Polskiego) nazwano nazwi-
skiem gen. Dąbrowskiego. W 1962 r. MRN w Bochni prze-
mianowała na ul. Henryka Dąbrowskiego ulicę Zalesie Górne, 

Antoni Langer
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zaś ul. Zalesie Dolne pozostawiono jako ul. Zalesie. Powróco-
no także do starej nazwy ulicy Widok, wskazując ją jako nową 
nazwę dla ulicy, która biegnie ze wzgórza Uzborni w kierunku 
ulicy Zbójnickiej. Poza tą informacją nazwa ulicy Zbójnickiej 
nie pojawia się w tym czasie w żadnym innym dokumencie 
urzędowym.

Doprowadzono do powrotu nazwy z 1931 r. ul. Na Bucz-
kowie dla odcinka drogowego od Centrali „Las” przecinające-
go ul. Na Kąty i biegnącego do ulicy Proszowskiej. 

W latach 60. XX wieku powstało pierwsze po wojnie osie-
dle mieszkaniowe w pobliżu dworca kolejowego nazwane 
Osiedlem „Słonecznym”10.

 
Pierwsze konsultacje społeczne

Dopiero w połowie lat 70. XX wieku Miejska Rada Na-
rodowa w Bochni zaprosiła po raz pierwszy Stowarzyszenie 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej do konsulto-
wania sprawy nazewnictwa bocheńskich ulic. Przyjęliśmy tę 
propozycję z zadowoleniem, uznając, że nazewnictwo ulic to 

wdzięczny temat do zaznaja-
miania mieszkańców i gości 
naszego miasta z wielowie-
kową historią i lokalną trady-
cją. W nazwach ulic powinny 
się bowiem pojawić ważne 
i wspaniałe postacie, które 
zaznaczyły się w historii na-
szego kraju, nauce, kulturze 
i sztuce, a jednocześnie były 
związane z Bochnią pocho-
dzeniem, zamieszkaniem, 
twórczością albo choćby na-
wet przelotnym, ale istotnym 
kontaktem. W nazewnictwie 
ulic dostrzegliśmy sposób 
na przypomnienie nieistnie-
jących obiektów, zapomnia-
nych wydarzeń  i zagubio-

nych nazw topograficznych. 
W epoce „wczesnego Gierka” możliwe było jedynie na-

zwanie nowych ulic. Nikt nie myślał o możliwości przywróce-
nie starych nazw, które w latach stalinowskich, a także po Pol-
skim Październiku 1956 r. zniknęły, a w ich miejsce powstały 
nowe, dopasowane do obowiązującej ideologii.

Ówczesny geodeta miejski inż. Henryk Chłopek w piśmie 
z 19 lutego 1976 r. znak. GM 31/12-1/76 przedstawił wy-
kaz nowych ulic i rozesłał je z polecenia Naczelnika Miasta 
Bochni do wskazanych środowisk. Wypowiedzieć się miały 
na piśmie komitety osiedlowe11, Miejski Dom Kultury, różne 
środowiska społeczne, a wśród nich także nasze Stowarzysze-
nie. Zgłosiliśmy wtedy kilka propozycji, m.in. upamiętnienia 
postaci Jana Ptaśnika w nazwie przecznicy ulicy Proszow-
skiej, naprzeciw osiedla domów jednorodzinnych przy ul. 
Rejtana. Jan Ptaśnik urodzony w 1876 r. w Mikluszowicach, 
zmarły w roku 1930 we Lwowie, był bowiem absolwentem 
bocheńskiego gimnazjum, później profesorem Uniwersytetu 
Jana Kazimierza we Lwowie, wybitnym badaczem dziejów 
polskiego średniowiecza, autorem znakomitych prac histo-
rycznych, m.in.: Kultura włoska wieków średnich w Polsce, 
Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce, Studia nad patry-

cjatem krakowskim, Bonerowie. Plonem jego badań Archiwum 
Watykańskiego jest kilkutomowe dzieło: Monumenta Poloniae 
Vaticana. Był działaczem Związku Strzeleckiego i od 1914 r. 
walczył w Legionach Polskich z karabinem w ręku. Była to 
harda, rogata, chłopska dusza – mówił jego syn Mieczysław 
- a zarazem umysł otwarty, wrażliwy i chłonny. Dowcipów i fa-
cecji mógłby mu pozazdrościć sam Wieniawa-Długoszowski12.

Druga propozycja dotyczyła nazwy ulicy Czerwieniec, 
na osiedlu Nowy Świat i nawiązywała do istniejącej tam już 
w czasach Rzeczypospolitej Szlacheckiej karczmy13. W trakcie 
rozwiniętej w Domu Bochniaków dyskusji Janina Kęsek zgło-
siła, poparty jednogłośnie, pomysł na ulicę Dębczę na Krzęcz-
kowie. Przypomniała, że pod koniec XVIII wieku kiedy na te-
renie obwodu bocheńskiego w ramach kolonizacji józefińskiej 
powstało 12 niemieckich kolonii katolickich, ewangelickich 
i mieszanych wyznaniowo, utworzona została silna kolonia na 
terenie Wójtostwa. Ewangelicy z tej kolonii mieli swój zbór 
ewangelicki w Gawłowie, a kaplicę w domu prywatnym przy 
ulicy Brzeskiej. Chodzili zatem na swoje nabożeństwa wąską 
dróżką pomiędzy polami Krzęczkowa. Z biegiem czasu dróż-
ka ta w wyniku ciągłego wydeptywania jej przez pobożnych 
ewangelików przekształciła się  w dobrze utwardzoną, o wie-
le szerszą, polną drogę. Właśnie od polskiego słowa „deptać” 
otrzymała ona nazwę Depca lub Depcza. Polacy nazywali ją 
Szwabską Drogą i tak się na nią pogardliwie mówiło. Warto za-
tem powrócić do tej pierwszej nazwy o polskim rodowodzie14.  

Nie zyskała wtedy uznania przedstawicieli bocheńskie-
go establishmentu nasza propozycja nazwania ulicy biegną-

Jan Ptaśnik

Nadszybie Trinitatis - fot. B. Mrówka
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cej grzbietem Krzęczowa imieniem Bolesława Wstydliwego 
i jego małżonki księżnej Kingi, chociaż lokalizacja ulicy z rozle-
głą panoramą na Bochnię nie była zła. Może przydomek księcia 
(pudicus – niedokładnie tłumaczony jak „wstydliwy”, a może 
być także „skromny” lub „roztropny”), a może świętość (ślub 
czystości) obojga małżonków była wtedy przeszkodą nie do po-
konania. Komitety osiedlowe proponowały nazwy nie związane 
z Bochnią, a więc: Konopnickiej, majora Sucharskiego z Tarno-
wa obrońcy Westerplatte, a Miejski Dom Kultury proponował 
bardzo trywialne nazwy ulic na Krzęczkowie jak: Parterowa, 
Panoramiczna, Antenowa.  

Wobec wielości różnorodnych propozycji  zorganizowane 
zostało w Miejskim Domu Kultury spotkanie w którym star-
ły się poglądy zainteresowanych. Najłatwiej było nam zbijać 
propozycje gospodarza spotkania pana Mariana Trepy dyrek-
tora MDK pytając np. co się stanie z nazwą ulicy, jeśli na ulicy 
parterowej ktoś wybuduje dom piętrowy, albo co będzie z uli-
cą Antenową, jeśli las anten na tej ulicy zamieni się kiedyś 
w jedną antenę zbiorczą. Nie zapadły wówczas żadne stanow-
cze rozstrzygnięcia, z wyjątkiem wycofania się Domu Kultury 
ze swoich propozycji i odrzucenia pomysłu na uhonorowanie 
księcia, który nadał Bochni prawa miejskie. 

Akcja nadawania nazw nowym bocheńskim ulicom kon-
tynuowana była w grudniu 1976 r. Stowarzyszenie zgłosiło 
kolejne propozycje wraz z pełnym uzasadnieniem, a więc dla 
ulicy w Chodenicach, włączonych w granice administracyjne 
Bochni proponowano nazwę Trinitatis (Trójcy Świętej), wią-
żącą się z szybem o tej nazwie wybitym w 1908 r. na linii 
podłużni August w odległości 402 sążni na zachód od szybu 
Campi, na terenie Chodenic. Przekrój szybu zaprojektowano 
zaledwie na 1,90 m. Dolna część miała być otoczona, podob-
nie jak szyb Tesch spiralą schodów. Składając ten wniosek, 
powołaliśmy się na obszerna literaturę15.  

 Następna propozycja dotyczyła uczczenia pamięci Wło-
dzimierza Podgórca w rejonie budującego się intensyw-
nie w latach 70. XX wieku osiedla mieszkaniowego. Był on 
absolwentem bocheńskiego gimnazjum i liceum z 1938 r., 
a w chwili wybuchu wojny studentem medycyny UJ. W je-
sieni 1939 r. stanął na czele bocheńskiej konspiracji młodzie-
żowej: Związku Walki o Wolność Polski. Zadenuncjowany 
i aresztowany przez gestapo, zginął w szybie Floris, w czasie 
dramatycznej ucieczki w podziemiach kopalni16. Propozycja 

ul. Smyków nawiązywała 
do nazwy topograficznej te-
renów znajdujących się na 
północ i północny wschód od 
Bochni (od ul. Proszowskiej 
w prawo). 

W 1977 r. Stowarzyszenie 
Bochniaków i Miłośników 
Ziemi Bocheńskiej zgło-
siło następne propozycje: 
Heleny Modrzejewskiej 
(1840-1909), ku czci wybit-
nej polskiej aktorki drama-
tycznej, która debiutowała 
w Bochni w 1861 r.17, dla 
ulicy na wzgórzu Krzęcz-
ków, a dla ulicy stanowiącej 
łącznik pomiędzy ulicami. 

św. Leonarda, a Trudną, (wówczas ul. Świerczewskiego) za-
proponowaliśmy jako patrona prof. Piotra Galasa, zmarłego 
w styczniu 1975 r., wieloletniego profesora, dyrektora  bo-
cheńskiego liceum, krajoznawcy, prezesa Polskiego Towa-
rzystwa Krajoznawczego, twórcy Rezerwatu Kamienie Bro-
dzińskiego, współorganizatora tajnego nauczania w Bochni 
w  latach 1939-1945.  W latach okupacji hitlerowskiej była 
to ścieżka oddzielająca getto A od getta B. Rangę asfaltowej 
ulicy zyskała po wybudowaniu obok niej hotelu robotnicze-
go dla pracowników Zakładu Przetwórstwa Hutniczego Huty 
im. Lenina (obecnie Stalprodukt S.A.). W rejonie budowanego 
Osiedla XXX-lecia PPR (obecnie Osiedla Niepodległości) po-
daliśmy dwie propozycje ulic: Stanisława Wyspiańskiego i Mi-
chała Czyżewicza. W Bochni przy ul. Świętokrzyskiej mieszkał 
i prowadził swój zakład fotograficzny Bronisław Wyspiański 
(1854-1924), stryj znakomitego dramaturga, malarza, grafika, 
projektanta mebli Stanisława Wyspiańskiego (1869-1907). 
Ojciec Stanisława, Franciszek, artysta rzeźbiarz, popadł w al-
koholizm i ostatnie 10 lat życia spędził w Domu Opiekuńczym 
Helclów w Krakowie. Matka zmarła w 1876 r., kiedy Stanisław 
był dzieckiem. Młodym Stanisławem zaopiekowała się siostra 
jego matki Joanna Stankiewiczowa. Stanisław Wyspiański miał 
w Bochni wspomnianego wyżej stryja Bronisława. Mieszkali tu 
także Waśkowscy, rodzina matki Wyspiańskiego. Senior rodu 
Wawrzyniec Waśkowski był profesorem bocheńskiego gimna-
zjum. Stanisław Wyspiański kochał się w jego córce Marii, ale 
oboje nie mieli szans na małżeństwo. Brat Marii Antoni, malarz 
i pisarz miał w Bochni przy ul. Białej pracownię malarską, któ-
rą odwiedzał Wyspiański. W Bochni mieszkała przez pewien 
czas siostra jego ojca Albina Wyspiańska, zaangażowana w po-
moc dla powstańców 1863 r.18

Na tym samym osiedlu mieszkaniowym zaproponowali-
śmy także nazwę ulicy Michała Czyżewicza (ur. 1909 w Gro-
bli – zm. 1961 w Nairobi w Kenii)19, absolwenta bocheńskiego 
liceum, lekarza, etnografa, krajoznawcy i malarza. Losy wo-
jenne rzuciły go do Kenii. Skończył studia medyczne. W Ke-
nii pracował jako lekarz, także malował. Przekazał cenny 
zbiór afrykańskich rzeźb, instrumentów muzycznych i muszli  
na ręce prof. Stanisława Fischera do powstającego Muzeum 
Regionalnego w Bochni.

Dopiero 6 września 1977 r. Miejska Rada Narodowa 
w Bochni uchwałą nr 57/XXII/77 nadała nowym ulicom na-
zwy, uwzględniając opisane wyżej nasze propozycje: Jana 
Ptaśnika20, Włodzimierza Podgórca, Stanisława Wyspiańskie-
go, Piotra Galasa, Heleny Modrzejewskiej, Dębcza, Trinitatis, 
Smyków, Michała Czyżewicza, Czerwieniec, jak również inne 
zgłoszone propozycje a więc: Hutniczą, Stanisława Staszica, 
Chodenicką, Łany, Kolanowską, Kazimierza Brodzińskiego, 
Nowy Świat, Edwarda Windakiewicza. Przedłużyła także kil-
ka ulic na zabudowane obszary a więc : ul. Krzyżanowicką, 
Wiśnicką, Krzeczowską i Dąbrowskiego.

Nazwała także niewielki bezimienny plac powyżej Prze-
chodni Zdrowia przy ul. Waryńskiego imieniem Bolesława 
Wstydliwego. Naszą propozycję, aby imieniem księcia, który 
nadał Bochni prawa miejskie nazwać ulicę biegnąca grzbie-
tem Krzęczkowa, radni przenieśli w dość karkołomny sposób 
niżej na mało atrakcyjny plac w rogu którego (początek ul. 
Konfederatów Barskich) znajdował się wtedy dosyć wstydli-
wy obiekt „Pijalnia Piwa”, znany powszechnie i dający się we 
znaki okolicznym mieszkańcom. Ubolewaliśmy, że niejako Włodzimierz Podgórzec



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  27WIOSNA 2016

WB nr 1 (108)

za naszą sprawą, ale bez naszej winy Bolesław Wstydliwy 
musi temu terenowi patronować obecnie. Warto zatrzymać 
się dłużej przy nazwie ulicy Edwarda Windakiewicza. 
To przedłużenie ulicy Orackiej nie było nową ulicą. Nosi-
ło nazwę ulicy Kolanowskiej, która nadana została uchwałą 
Rady Miejskiej w Bochni z 1891 r. W uchwale tej zapisano 
wówczas, że nazwę tę nadaje się drodze na górach prowa-
dzącej ku cmentarzysku cholernemu. Nazwę tę skasowała 
uchwała Rady z 1931 r. która przedłużyła nazwę „Oracka” 
aż do cmentarza św. Rozalii. Propozycja tej nazwy mogła 
wyjść ze środowiska bocheńskiej kopalni soli. Poparliśmy 
ją w pełni. Edward Windakiewicz starszy (1826 - 1876) był 
wieloletnim dyrektorem kopalni w Pecs na Węgrzech, po-
tem c.k. inspektorem górniczym i nosił tytuł c.k. starszego 
radcy górniczego. 30 grudnia 1875 r. pracował w Zarządzie 
Salinarnym w Wieliczce, kiedy zapaliły się w kopalni bo-
cheńskiej liny i inne zgromadzone tam materiały. W pożarze 
zginęło ośmiu górników. Trzy dni po pożarze, kiedy wyda-
wało się, że ogień został ugaszony, zdecydował się zjechać 
windą z towarzyszącym mu c.k. radcą górniczym Andrzejem 
Furdzikiem na dół do kopalni, aby zorientować się w roz-
miarach szkód i zorganizować ewentualną akcji ratunkową. 
Windakiewicz i Furdzik swój heroiczny czyn przypłacili 
własnym życiem. Może urwała się winda, a może zatruli 
się wydobywającym się z dołu czadem, chociaż wyposażeni 
byli w maski tlenowe. 

Także nie udało się ustalić, kto był inicjatorem nazwania 
jednej z ulic w rejonie Zakładu Przetwórstwa Hutniczego 

imieniem Stanisława Sta-
szica. Był to bardzo dobry 
pomysł, bo Staszic (1755-
1826), ksiądz, prawnik, 
działacz społeczny i gospo-
darczy, przedstawiciel obozu 
reform w latach Sejmu Czte-
roletniego, jeden z najwy-
bitniejszych przedstawicieli 
polskiego oświecenia, nazy-
wany „ojcem geologii pol-
skiej”, łączył badania nauko-
we z praktyką gospodarczą. 
Widział rozwój zakładów 
metalurgicznych, ośrodków 
hutnictwa żelaza Staropol-
skiego Okręgu Przemysło-
wego w Kielcach, wybudo-
wał huty cynku. W dziele 

O ziemiorodztwie Karpatow i innych gor i rownin Polski 
(1815)  pisał o złożu solnym w Bochni: Takiż sam skład ziem 
i warstw jest w Bochni Kierunek warstw od miedzy wscho-
du i połnocy na miedzę zachodu południa. Pochył warstw 
jest przeciwny od północy na południe na 70 stopni w głąb 
spadajacy.... W zakończeniu tego dzieła  promuje Bochnię 
w sposób niezwykły w owym czasie w słowach: Ta ciekawa 
i bogata część Polski....ciągle rozmaitemi kruschami i jnne-
mi kopalnemi jestoty napełniona potrzebuje sczegolnieiszei 
nad sobą uwagi krajowego rządu i jednego ogolnego na 
cały kraj systemu worobow czyli expolatacyj. Warto dodać, 
że Stanisław Staszic jest od 2002 r. także patronem Zespołu 
Szkół nr 1 w Bochni przy ul. Windakiewicza21.

Ulica Andrzeja Benesza
Rok po tragicznej i do końca niewyjaśnionej śmierci 

w wypadku samochodowym na prostej drodze, na wniosek 
Stronnictwa Demokratycznego i z okazji 40-lecia tego Stron-
nictwa Miejska Rada Narodowa w Bochni w dodatkowym 
trybie podjęła 21 listopada 1977 r. uchwałę  nr 59/XXIV/77, 
którą dokonała zmiany nazwy ulicy Krótkiej na ulicę Andrzeja 
Benesza (1918-1976), założyciela Stronnictwa Demokratycz-
nego w Bochni, radnego pierwszej po wojnie Miejskiej Rady 
Narodowej, późniejszego przewodniczącego władz central-
nych Stronnictwa, posła na Sejm od 1957 r. i wicemarszałka 
V kadencji Sejmu PRL. Warto dodać, o czym nie wspomniano 
w uchwale, że był on potomkiem inkaskiego księcia Tupaka 
Amaru II i jego żony księżniczki z XVII wieku, zasztyletowa-
nych przez ścigających ich Hiszpanów, że w 1946 r. odnalazł 
on wraz z przyjaciółmi z Bochni na zamku w Niedzicy pod ka-
miennymi schodami święte pismo węzełkowe kipu w ołowianej 
rurze, w której zapisano miejsce ukrycia polskiej części inka-
skiego skarbu (większość skarbu zatopiono w Peru w zatoce 
Vigo jeziora Titicaca). Andrzej Benesz zakupił ruiny Tropczyna 
koło Czchowa, poszukiwał tam skarbu. Wielu poszukiwaczy 
skarbów łączy jego śmierć w wypadku samochodowym na pro-
stej drodze w okolicy Kutna z klątwą inkaskich kapłanów za 
targnięcie się na święte pismo kipu i poszukiwanie skarbu bez 
ich zgody.

 
Pierwsza próba przywrócenia historycznego nazewnictwa 
bocheńskich ulic w 1981 r. 

Ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, pa-
pież wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przed-
dzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech 
zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze 
ziemi. Tej ziemi!

Te słynne słowa Ojca Świętego Papieża-Polaka, wypowie-
dziane przez Jana Pawła II podczas Mszy św. na ówczesnym 
Placu Zwycięstwa w Warszawie w 1979 r., były wezwaniem 
do walki z komunizmem.

Pontyfikat Jana Pawła II zmienił oblicze świata  i zmienił 
również oblicze polskiej ziemi. Papież dał swym rodakom na-
dzieję, odwagę i wiarę, bez których nie sposób byłoby prze-
ciwstawić się systemowi komunistycznemu. Było to wielkie 
wołanie ze Stolicy Piotrowej o wolność, o oddanie każdemu 
człowiekowi tego, co mu się słusznie należy, a z czego został 
ograbiony przez totalitarny ustrój.

Wielki, kilkumilionowy ruch związkowy i społeczny NSZZ 
„Solidarność”, który zrodził się w sierpniu 1980 r. zachwiał 
podstawami ustroju PRL. Otwierał drogę ku nowym przestrze-
niom wolności i niezależności polskiego społeczeństwa.

W 1981 r. Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi 
Bocheńskiej podjęło dwie wielkie akcje. Pierwsza rozpoczyna-
ła walkę o połączenie powiatu bocheńskiego, rozdartego „gier-
kowską” reformą podziału administracyjnego kraju z 1975 r. 
na dwa województwa: tarnowskie i krakowskie w jeden zwarty 
organizm administracyjno-społeczno-gospodarczy i włączenie 
go w całości do województwa krakowskiego. Ta akcja (zbiera-
nie podpisów, uchwały rad gmin) wzbudziła ogromne zaintere-
sowanie i spontaniczne poparcie mieszkańców powiatu i władz 
poszczególnych gmin. Omówimy ją na łamach naszego kwar-
talnika w niedługim czasie. Druga akcja dotyczyła przywróce-
nie historycznego nazewnictwa bocheńskich ulic.

Stanisław Staszic
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Witryna „Domu Bochniaków” 
Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheń-

skiej już w sierpniu 1981 roku wywiesiło w witrynie „Domu 
Bochniaków” fotografie i noty biograficzne oficerów, skaza-
nych na zapomnienie, objętych przez 40 lat PRL-owską cen-
zurę, a związanych z Bochnią i Ziemią Bocheńską. Była tam 
fotografia gen. Leopolda Okulickiego oraz informacja, że był 
ostatnim komendantem Armii Krajowej i zginął w więzieniu 
w Moskwie w 1946 r., płk dypl. dr Tadeusza Jakubowskie-
go, twórcy Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego 
w Bochni przed wybuchem I wojny światowej, legionisty i za-
łożyciela Stowarzyszenia Bochniaków, płk dypl. Stefana Osi-
ki, uczestnika wojny obronnej 1939 r. zmarłego na emigracji, 
gen. Waleriana Czumy, legionisty, twórcy Brygady Syberyj-
skiej w roku 1919, obrońcy Warszawy w 1939 r., zmarłego 
na emigracji oraz kapitana Franciszka Dąbrowskiego obrońcy 
Westerplatte. Przed witryną „Domu Bochniaków” gromadzili 
się przechodnie, dużo młodzieży szkolnej. Zwłaszcza mło-
dzież przepisywała zamieszczone tam teksty.

Poparcie społeczne NSZZ „Solidarność”
Pod hasłem uporządkowania nazewnictwa bocheńskich 

ulic i placów rozpoczęliśmy szeroko zakrojone działania 
zmierzające do przywrócenie historycznych nazw ulic zastą-
pionych w latach stalinowskiego reżymu, a także po Polskim 
Październiku w 1956 r. przez komunistycznych idoli. Zwróci-
liśmy się do wszystkich naszych oddziałów Stowarzyszenia 
w Krakowie, we Wrocławiu, Warszawie, Katowicach, Wiśni-
czu i Bochni. Pierwsze pismo w sprawie przywrócenia histo-
rycznego nazewnictwa ulic w Bochni wysłaliśmy do Miejskiej 
Rady Narodowej w Bochni 9 września 1981 r. Naszymi natu-
ralnymi sojusznikami w tej sprawie byli: NSZZ „Solidarność” 
Delegatura w Bochni i mieszkańcy osiedla Chodenice22. 

Aktywność nasza na tym polu i nacisk społeczny zwróciły 
uwagę Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bochni, które 
wydało postanowienie z 29 września 1981 r. w sprawie upo-
rządkowania nazewnictwa bocheńskich ulic. 12 października 
1981 r. odbyło się w „Domu Bochniaków” spotkanie w tej 
sprawie. Wzięli w nim udział przedstawiciele NSZZ „Solidar-
ność” w Bochni: Jerzy Orzeł, Teofil Wojciechowski, Krzysz-
tof Szwiec, w imieniu Biura geodety miejskiego: Krystyna 
Strzałka i Henryk Chłopek. Muzeum w Bochni reprezento-
wali Janina Kęskowa i Adam Wójcik. Przybyli przedstawicie-
le komitetów osiedlowych nr 2  i 3, Genowefa Wyszkowska 
i Feliks Tworzydło, przedstawiciel ZSL Kazimierza Czapla, 
red. TEMI Przemysław Konieczny. Gości przyjęli gospoda-
rze „Domu Bochniaków” Stanisław Machnicki i Stanisław 
Kobiela. Obecni podsumowali nasze dotychczasowe starania 
i przyjęli nasze postulaty zebrane w 18-stronicowym doku-
mencie nazwanym „Wyniki konsultacji społecznej”,  Główny 
nacisk skierowaliśmy na obszar śródmieścia Bochni uważa-
jąc, że jest to serce Bochni i dlatego musi zachować naro-
dowy a zarazem regionalny czyli bocheński charakter, który 
najlepiej odzwierciedla się we właściwym nazewnictwie ulic 
i placów. Pisaliśmy, że 

nieprzemyślane decyzje z lat 50-tych ówczesnych władz miej-
skich polegające na wyrugowaniu historycznego nazewnictwa z za-
bytkowego śródmieścia Bochni były ciosem zadanym kulturze i tra-
dycji lokalnej, którego skutki istnieją do dziś i godne są najwyższego 

ubolewania. Obowiązkiem społeczeństwa bocheńskiego jest walka 
o zachowanie nazewnictwa, które utrwaliły dawne pokolenia i usu-
nięcie zniekształceń.
Domagaliśmy się: 
1. przywrócenia nazw ulic: Bernardyńskiej w miejsce Bieru-
ta, Trudnej w miejsce Świerczewskiego, św. Leonarda w miej-
sce Dzierżyńskiego, Konstytucji 3 Maja w miejsce 22 Lipca 
(od Szewskiej do Orackiej), Alei Legionów w miejsce Par-
kowej, Floris w miejsce Waryńskiego, Placu św. Kingi koło 
kościoła św. Mikołaja i w miejsce ulicy Hanki Sawickiej, Pla-
cu marszałka Piłsudskiego wokół kościoła szkolnego, Placu 
Józefa Turka w miejsce Daszyńskiego;
2. uzupełnienia nazw ulic: Poniatowskiego na księcia Józefa 
Poniatowskiego, Jana na św. Jana, Urbana na św. Urbana, Sta-
szica na ks. Stanisława Staszica;
3. nadania nazw nowym placom: gen. Leopolda Okulic-
kiego przed budynkiem Szkoły Muzycznej, gen. Kazimierza 
Pułaskiego koło przystanku autobusowego,  św. Sebastiana 
pomiędzy ulicami Więźniów Oświęcimia i Karosek, Niepod-
ległości przed pomnikiem Legionistów, nazywanym oficjal-
nie Pomnikiem Milicjantów od 1946 r. oraz nowym ulicom: 
majora Bacy (Jana Kaczmarczyka), Wojciecha i Julii Goczał-
kowskich, Karoliny, Wincentego Witosa, Juliana Goslara, Jana 
Kantego Andrusikiewicza, Stanisława Barabasza, ks. Walente-
go Gadowskiego.

Wskazywaliśmy na potrzebę zwięzłości, jasności i precy-
zyjności tych nazw, aby niezależnie od przekonań religijnych, 
stało się oczywiste, że w nazwach ulic chodzi np. o ulicę św. 
Jana, od figurki i małej kapliczki patrona rzek i potoków, sto-
jącej niedaleko potoku Babicy, a nie jakiegoś bliżej nieokre-
ślonego Jana. Ulica św. Urbana wywodzić się powinna od we-
zwania drewnianego kościółka, który zniszczony został w cza-
sie wojen szwedzkich. Powołaliśmy się na skromne jeszcze 
wtedy publikacje w „Gazecie Krakowskiej” czy „Życiu Lite-
rackim”, które odbrązawiały wiele postaci życia politycznego 
minionego okresu. Wskazywaliśmy, że nie emocje, ale zasada 
prawdy obiektywnej winna dominować przy takiej ocenie. 
Możemy dzisiaj powiedzieć, że staliśmy wtedy w awangardzie 
składania takich postulatów, domagających się przywrócenia 
historycznego nazewnictwa ulic.

Informacje prasowe 
Dopiero pod koniec października i w listopadzie 1981 r. 

zaczęły się pojawiać artykuły o potrzebie uporządkowania 
tych spraw. Niektóre były w tonacji ostrożnej, umiarkowa-
nej, inne bardziej odważne, a w niektórych dało się wyczuć 
niechęć do takich zmian. „Kurier Polski” 25 listopada 1981 r. 
w nr 229 powiadomił o powołaniu w Bielsku Białej Zespołu 
do Spraw Nazewnictwa Ulic, który miał zająć się uporząd-
kowaniem nazewnictwa ulic i placów proponując zastąpienie 
niektórych – nie mających nic wspólnego z dziejami miasta 
– nowymi nazwami. W nr 210 „Kuriera Lubelskiego” z 28 
października 1981 r. pojawił się artykuł „Propozycje nowych 
nazw ulic”, w którym autor, podpisujący się skrótem (jan), pi-
sze o propozycji nazwania w Lublinie Aleją Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego budującej się arterii, łączącej Al. Tysiąclecia ze 
zbiegiem ulic 1 Maja i Armii Czerwonej. W tym samym arty-
kule ironizuje jednak, pisząc np. o propozycji zamiany nazwy 
ulicy Bekonowej na Gęsią. „Echo Krakowa” z 10 listopada 
1981 r. pisze o upamiętnieniu słów marszałka Piłsudskiego 
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na tablicy w Urzędzie Miasta Krakowa przy placu Wiosny 
Ludów, która została wydobyta z jakiegoś podziemnego ma-
gazynu i ponownie zamontowana na budynku krakowskiego 
magistratu. „Echo Krakowa” dzień wcześniej (nr 217) za-
mieściło artykuł Jana Frenkla pt. „Do krajobrazu miasta mu-
sza powrócić stare nazwy ulic, placów, hoteli, szkół…będące 
świadectwem naszej historii”. Czytamy w nim o inicjatywie 
zarejestrowanego kilka dni wcześniej jako stowarzyszenie 
Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa, który  zajął się 
przywróceniem starych i niekiedy zapomnianych już nazw.  Na 
jego czele stanął prof. AE. Jan Małecki. W Klubie „Pod Grusz-
ką” rozważano m.in. zmianę nazwy ul. Manifestu Lipcowego 
i powrócenia do przedwojennej nazwy ul. Józefa Piłsudskie-
go, albo wcześniejszej - ul. Wolskiej. Oczywiście podniesiono 
sprawę kosztów takich zmian i padła sugestia, aby zmiany takie 
dokonywane były roztropnie23.

Wojna o ulice 
Wyniki naszej konsultacji społecznej przedłożyliśmy 

następnego dnia 13 października 1981 r. Miejskiej Ra-
dzie Narodowej w Bochni, dokładnie dwa miesiące przed 
wprowadzeniem stanu wojennego. 14 listopada 1981 r. 
red. Przemysław Konieczny w artykule „Tożsamość mia-
sta” na łamach tarnowskiego tygodnika „Temi”24 zamieścił 
obszerny artykuł i wywiad ze Stanisławem Kobielą - se-
kretarzem ZG Stowarzyszenia Bochniaków i Miłosników 
Ziemi Bocheńskiej na temat zmian w nazewnictwie bo-
cheńskich ulic. Przedłożony materiał wywołał w Bochni 
prawdziwą burzę.

Na nasze postulaty najostrzej zareagowała Wojskowa 
Komenda Uzupełnień w Bochni nr 745. w piśmie do Miej-
skiej Rady Narodowej z 24 listopada 1981 r. zatytułowa-
nym „Do Obywateli Radnych”. Rozpoczynały je patetycz-
ne słowa (fragmenty tekstu podaję dosłownie): 

Wysoka Rado, zwracamy się do Was, żołnierze różnych poko-
leń w tym i ci, którzy w 1945 r. brali udział w wyzwalaniu miasta 
Bochni oraz pracownicy cywilni WKU o rozważne podejście do 
propozycji Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bo-
cheńskiej zmiany nazw niektórych ulic w mieście Bochnia. 

Powołując się na sytuację społeczno-polityczną kraju, 
która nie sprzyja takim zmianom i koszty z tym związane 
WKU zarzuciła, że nasze działanie 

ma wiele akcentów politycznych, że propozycja wyszła z bardzo 
wąskiego grona ludzi w Bochni i jest jednostronnie naświetlana rze-
komymi potrzebami historycznymi. 

W dwustronicowym opracowaniu podpisanym przez ów-
czesnego komendanta WKU i Przewodniczącą NSZZ Pracow-
ników Wojska czytamy dalej:

Musimy sobie uzmysłowić co nam dała Polska Ludowa niezależ-
nie od błędów i wypatrzeń (sic!). Nie możemy dać się ponieść emo-
cjom na fali odnowy, wszyscy którzy trzeźwo patrzą na odnowę, to 
zastanawiają się dokąd zdążamy?

Komitet Miejski PZPR w Bochni w piśmie z 18 listopa-
da 1981 r. l.dz. 130/81 przyznał, że argumenty historyczne są 
ważne, należy jednak brać pod uwagę koszty ekonomiczne 
takich ewentualnych zmian, wskazał problemy jak zmiany 
w ewidencji ludności, ewidencji wojskowej, konieczność ak-
tualizacji adresów i pieczęci urzędowych. Ostatecznie jednak 
przystał na przywrócenie historycznego nazewnictwa jedynie 
w najstarszej, skupionej wokół Rynku części miasta. Wskaza-
ne byłoby zasięgnięcie opinii w tej sprawie u specjalistów np. 
autorów monografii „Bochnia. Dzieje miasta i regionu”. 

Zgodził się na uzupełnienie nazw ulic: księcia Józefa Po-
niatowskiego, św. Jana, św. Urbana, ks. Stanisława Staszica. 
Sprzeciwił się nadawaniu nazw placów na skrzyżowaniach 
ulic. Odrzucił pomysł nazwania placu przy ul. Kraszew-
skiego imieniem gen. Leopolda Okulickiego. Zgodził się na 
nazwanie placu gen. Kazimierza Pułaskiego ze względu na 
sąsiadującą z nim ulicę Kościuszki, a nawet na odtworze-
nie tablicy na budynku Muzeum poświęconej żołnierzom, 
którzy polegli w wojnie polsko-bolszewickiej, i rekonstruk-
cję pomnika Czynu Legionowego na rogu plant, który od 
1946 r. nazywanego Pomnikiem Milicjantów. Zdecydowanie 
sprzeciwił się 

usunięciu z nazewnictwa bocheńskich ulic wybitnych posta-
ci ruchu robotniczego, bojowników o Polskę Ludową w walce 
z okupantem hitlerowskim, twórców Ludowego Wojska Polskiego 
i Rewolucjonistów. Do ulic tych zaliczamy: K. Świerczewskiego, L. 
Waryńskiego, H. Sawickiej, B. Bieruta, M. Nowotki oraz 22 Lipca. 
Proponuje się ulicy tej pozostawić nazwę od ul. Szewskiej do ul. 
Orackiej, a wprowadzić nazwę ul. Konstytucji 3 Maja od ul. Orackiej 
do Proszowskiej. Jest to uzasadnione tym, że przy ul. 22 Lipca znaj-
duje się pomnik ku czci działaczy PPR. 

Związek Bojowników o Wolność i Demokrację w piśmie 
z 18.11.1981 r. l.dz. 97 Org. 81 także nie zgodził się na usu-
nięcie z nazewnictwa takich działaczy jak: Bierut, Świer-
czewski, Dzierżyński i Waryński. Nie zgodził się na nazwa-
nia placu przy ul. Kraszewskiego imieniem gen. Leopolda 
Okulickiego.

Kończąc tę pisemną polemikę, warto zacytować stanowi-
sko Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych w Bochni także 
z 18 listopada 1981 r., wyrażone w pismach tej samej treści, 
wysłanych do Przewodniczącego MRN w Bochni i do Zarzą-
du Wojewódzkiego Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych 
przy ul. Kołłątaja 5/3 w Tarnowie. Prezes tego Związku mjr 
rez. Edward C. i sekretarz ppłk rez. Gabriel Z. wyrazili swoje 
oburzenie pomysłami Bochniaków: 

Wycinek z tygodnika „Temi” nr 46/107 z 14.11.1981
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Przypadkowo do wiadomości członków naszego związku doszła 
wiadomość o propozycji Stowarzyszenia Bochniaków zmiany nazw 
niektórych ulic miasta Bochni, co naturalnie należy do kompetencji 
Miejskiej Rady Narodowej. Natomiast uważamy wręcz skandalem 
propozycję usunięcia nazw ulic naszych działaczy rewolucyjnych Bie-
ruta, Dzierżyńskiego, Waryńskiego i gen. Świerczewskiego z centrum 
na obrzeża Bochni.  

Wskazując, że taki projekt skompromitowałby władze mia-
sta Bochni w oczach Jej Mieszkańców, a nawet całej Polski, 
sprzeciwili się pomysłowi nazwania placu imieniem generała 
Okulickiego, zarzucając jego wrogi stosunek do Polski Ludo-
wej i dążenie do obalenia państwa. Dalej piszą w wielkim zde-
nerwowaniu, myląc składnię i kolejność słów:

Projekt nazwy ulicy pod Kurowem ulica gen. Świerczewskiego 
uważamy za moralne „wywiezienie na taczkach” naszego bohatera 
narodowego, co jest wręcz ubliżające nam byłym żołnierzom. [Wno-
simy] o zapoznanie z nim Radnych przed podjęciem decyzji, aby mie-
li pełen obraz ważnych motywacji i przez to nie skompromitowali 
Bochni w oczach nawet Polski, gdyż takich propozycji dotychczas nikt 
nie wysunął nawet najzagorzalsi działacze z KPN i KOR i projektu na-
wet nie wysunęli tacy ekstremiści jak Rulewski czy Jurczyk. 

Sprawa przywrócenia historycznego nazewnictwa ulic 
i nadania nazw nowym ulicom znalazła się w porządku dzien-
nym sesji MRN w Bochni, wyznaczonej na 17 grudnia 1981 
r. 13 grudnia 1981 r. ogłoszony został przez gen. Wojciecha 
Jaruzelskiego stan wojenny.

                                                              CDN
                                                  Stanisław Kobiela
  

Przypisy: 
1  Prawdziwe jej nazwisko brzmiało Hanna Krystyna Szapi-
ro (1917-1943). Była pierwszą przewodniczącą Związku Walki 
Młodych, młodzieżowej przybudówki PPR, która akceptowała 
włączenie do ZSRR wschodnich terenów Polski z Wilnem, Bia-
łymstokiem i Lwowem oraz faktyczną likwidację państwa pol-
skiego. Hanka Sawicka (Szapiro) śmiertelnie ranna w strzelaninie 
z żandarmerią niemiecką zmarła następnego dnia 19 marca 1943 r. 
Po wojnie ZWM stał się odpowiednikiem Komsomołu. Imieniem 
Hanki Sawickiej nazwano w latach 50.XX w. ulice i szkoły w 34 
miastach w Polsce. 
2  Marceli Nowotko, właściwie Nowotka (1893-1942) polski 
działacz komunistyczny, członek SDKPiL, a później KPP, 
działacz Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej Bolsze-
wików, wyszkolony w Nagornoje i Moskwie tworzył wraz 
z Pawłem Finderem i Bolesławem Mołojcem szpicę konspi-
racyjną w Polsce do odtworzenia KPP. Utworzył PPR i został 
jej pierwszym sekretarzem, a Mołojec komendantem Gwar-
dii Ludowej Wg relacji Józefa Światło Nowotko zajmował 
się dezinformacją i przekazywaniem Gestapo informacji dot. 
działaczy AK w celu likwidacji podziemnych struktur Armii 
Krajowej. Zastrzelony w listopadzie 1942 r, w wyniku rozgry-
wek partyjnych.
3  Także dzisiaj pojawiać się zaczęły publikacje pokazujące 
idealizm tego „dobrego” człowieka, który tylko wszedł w śro-
dowisko ludzi nie będących idealistami. Zob. Sylwia Frołow. 
Dzierżyński. Miłość i rewolucja. Warszawa 2014 r.

4  W protokole nr 2/62 z posiedzenia Prezydium MRN w Bochni 
z 17 stycznia 1962 r. wymieniona jest ul. Leonarda Boczna, zob. 
przypis 6.
5  Stanisław Kobiela, Historia Stowarzyszenia Bochniaków i Miło-
śników Ziemi Bocheńskiej cz.2 Lata 1957-1971 [w:] „Wiadomości 
Bocheńskie” nr 2/2006
6  Protokół nr 2/62 z nadzwyczajnego posiedzenie Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej w Bochni z dnia 17 stycznia 1962 r. 
o godz.10 w gabinecie przewodniczącego – zb. Narodowego Ar-
chiwum w Krakowie Oddział w Bochni.
7  Kolorową fotografię tego obrazu zamieściliśmy w nr …..WB).
8  Wymieniona jest ul. Leonarda Boczna, natomiast nie ma ul. 
Dzierżyńskiego. zob. Protokół nr 2/62 z nadzwyczajnego po-
siedzenia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bochni, 
odbytego w dniu 17 stycznia 1962 r. o godz. 10 w gabinecie 
przewodniczącego.
9  zob. przypis nr 5. 
10 W zbiorach Narodowego Archiwum w Krakowie Oddział 
w Bochni znajduje się uchwała Prezydium Powiatowej Rady Na-
rodowej w Bochni nr 26/257/70 z 16 czerwca 1970 r. w sprawie 
nabycia od pani M.K. mieszkającej przy ul. Dzierżyńskiego 39, 
działek 384/3, 384/5bi cz. działki 384/2 o pow. 513 m2  pod bu-
downictwo mieszkaniowe, wielorodzinne Osiedle „Słoneczne”. 
Zlokalizowane zostało na obszarze znacznie większym od mostu 
kolejowego po ul. Kolejową. Ciekawe jest to, że nazwa osiedla 
„Słoneczne” powstała zanim je wybudowano.
11 Dopiero uchwała MRN nr II/10/84 z 4 października 1984 r. do-
konano podziału miasta na osiedla: nr 1 Śródmieście, nr 2 Sło-
neczne, nr 3 Murowianka nr 4 Uzbornia, nr 5 Campi, nr 6  XXX-
-lecia PPR, nr 7 Chodenice, nr 8 Dołuszyce, nr 9  Kolanów, nr 11 
Smyków. Nie wiadomo dlaczego pominięto nr 10 osiedla.
12 Stefan Henel. Godziny zwierzeń. Warszawa 1983 s.207, 211
13 Janusz Paprota, Karczmy bocheńskie. Z dziejów gospodarki 
i obyczajowości miasta w okresie staropolskim. Rocznik Bocheń-
ski tom 3 s. 133-155
14 Janina Kęsek. Kolonizacja niemiecka w Bochni i okolicy z końca 
XVIII w. [w:] „Rocznik Bocheński” t. VII, Bochnia 2013 s.140).
15 Teka Andrzeja Fischera  (rękopis z 1850 r: Schachte zu Boch-
nia), Feliks Piestrak Alte Schachte des Salzbergwerkes in Bochnia, 
Vien 1902 s. 500-505
16 Stanisław Kobiela. Dramat w szybie Floris [w: „Wiadomości 
Bocheńskie” nr 4/1998].
17 Stanisław Kobiela. 100 lecie śmierci Heleny Modrzejewskiej [w: 
„Wiadomości Bocheńskie” nr 3/2009] i Prawdy i nieprawdy o de-
biucie Modrzejewskiej w Bochni [w: „Wiadomości Bocheńskie” 
nr 2/2011]
18 Antoni Waśkowski. Znajomi z tamtych czasów. Kraków 
1960 s. 22, 65.
19 Iwona Zawidzka. Michał Czyżewicz. Lekarz, malarz, darczyńca. 
„Rocznik Bocheński” tom. VII. Bochnia 2013, s.215 i nast.
20 Przez pewien czas niektórzy, ludzie z bocheńskiego establish-
mentu, zamiast Ptaśnika mówili „ulica Ptasznika”, jak gdyby ten 
znakomity historyk polski pochodzący z Ziemi Bocheńskiej miał 
coś wspólnego z tytułowym bohaterem operetki Zellera Ptasznik 
z Tyrolu i jego słynnej arii „Lat 20 miał mój dziad”. Inne skojarze-
nia fonetyczne są mało prawdopodobne.
21 Jerzy Górecki, Edyta Sermet. O geologii i górnictwie okolic 
Krakowa w najważniejszym dziele Staszica [w:] Dzieje górnictwa 
- element europejskiego dziedzictwa kultury t.5 (praca zbiorowa 
pod red. PP Zagożdżonai M. Madziarza), Wrocław 2013, s. 51.
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22 Bochnia w latach 1979-1989 – szkice do portretu miasta. Stowa-
rzyszenie Europa Lingua. Zespół pod red. Andrzeja Pacuły. Boch-
nia 2010  s. 200-201.
23 Z pobieżnej analizy tych kilku artykułów prasowych wy-
nika, że w polskich miastach inicjatorami zmiany były two-
rzące się spontanicznie zespoły ds. nazewnictwa ulic. Warto 
zbadać czy stowarzyszenia regionalne uczestniczyły szerzej 
w takich akcjach, czy też miały jakieś przeszkody kneblujące 
artykułowanie własnych myśli. W wielu miastach, np. w Gli-
wicach, nie zrobiły one nic, ani w 1981 r. ani w 1989 r. i do 

dzisiejszego dnia – jak informuje IPN - pozostały kompromitujące 
nazwy ulic.
24 Przemysław Konieczny. Tożsamość miasta. Tarnowski Magazyn 
Informacyjny „Temi” nr 46 (107) z 14 listopada 1981 r. 

Serdecznie dziękuję pani Dorocie Szymczyk z Narodowego 
Archiwum w Krakowie Oddział w Bochni za kwerendę i po-
moc z zebraniu źródeł do tego artykułu. Wykorzystałem zespół 
akt Przezydium PRN w Bochni 1950-1975 i akta UM Bochnia 
1973-1990.

 Anna Rudek-Śmiechowska (Warszawa)

Kilka słów na papierze, cz.2
Historia bocheńskiej znajomości Mortkowiczów i Wójcików

Historia związku pań Mortkowicz i Wójcików, odkryta na 
skrawku papieru, zatytułowanego „Zaświadczenie”, zapisane-
go czcionką wytłoczoną przez maszynę do pisania, zatoczyła 
koło w okrutnych odmętach dziejów. Niemniej znajomość, za-
wiązana i umocniona dwoma nieszczęśliwymi wydarzeniami 
(wysiedleniem i więzieniem), kontynuowana była przez wiele 
lat. Zwłaszcza relacje Hanny i Ireny okazały się trwałe. 

 
Panie Mortkowicz. Droga do Bochni

Hanna Mortkowicz-Olczakowa wraz z matką Janina Mort-
kowicz dotarły do Bochni w październiku 1944 roku, wysie-
dlone, jako cywilna ludność, ze zniszczonej powstaniem War-
szawy. Zarządzenie niemieckie nakazywało pozostawionych 
na ziemiach polskich Warszawiaków rozproszyć po wsiach w 
całym okupowanym kraju. Tak, dwie panie, przez galicyjskie 
miasto trafiły do wsi Leszczyna. 

To jednak Bochnia pozostała w ich sercach, zapisana 
złotymi niemal literami, jako odłamek raju. „To miasteczko 
wspominały zawsze, jako najprzychylniejsze, najmilsze miej-
sce świata” – pisała po latach Joanna Olczak-Ronikier (córka 
Hanny) w książce „Wtedy. O powojennym Krakowie”. Do 
wspomnień autorka dodała opis, jak towarowymi, zaplombo-
wanymi wagonami przez czterdzieści godzin jechały [matka i 
babka] przed siebie, bez jedzenia, bez wody. Wypuszczono je 
razem ze współtowarzyszami podróży właśnie w Bochni, gdzie 
nadzwyczaj serdecznie zajął się uchodźcami miejscowy komi-
tet społeczny. Lokum w tutejszej szkole. Gorąca zupa. Kąpiel i 
nocleg. Bezcenne dary: koce, swetry, skarpety, szale. 

Ta kąpiel i nocleg odbyły się już prawdopodobnie w domu 
Elżbiety Wójcikowej, do którego panie Mortkowicz trafiły 
zaprowadzone przez Irenę Wójcikówną. Przyjaźń z siostra-
mi Irką i Lusią Wójcik, które później ciągle wysyłały kartki z 
pozdrowieniami, pożyczały rondle i garnuszki, szukały opty-
ka, który mógłby zreperować połamane okulary – zaznacza-
ła, wspominając dzieje Joanna Olczak-Ronikier. W zbiorach 
rodziny Wójcików znajdują się listy i kartki wypisywane 
przez Hannę Mortkowicz-Olczakową, niejednokrotnie pod-
pisywane i przez jej matkę Janinę Mortkowicz. Historia tej 
krótkiej, a ciepłej znajomości przetrwała także w rodzin-
nych legendach.

Wójcikowie. Ludzkie twarze historii
Czy naprawdę Lusia i Irka Wójcikówny to nie były tyl-

ko miłe, ładne i ofiarne dziewczyny, ale dwa anioły zaklęte 
w ludzkie ciała – jasnowłosy i ciemnowłosy? – zadawała py-
tanie Hanna Mortkowicz-Olczakowa. Patrząc na życiorysy 
Wójcikównych nie można oprzeć się wrażeniu o prawdziwo-
ści tego nadprzyrodzonego faktu. Z całą pewnością odnaleźć 
w nich można świadectwa serdeczności, przyjaźni i dobrego 
wychowania, a także głębokie ślady patriotycznych korzeni.

Józef Wójcik – ojciec sióstr – był zawodowym żołnierzem. 
W stopniu wachmistrza 15 Pułku Piechoty „Wilków” uczestni-
czył w działaniach na froncie I wojny światowej. Brał również 
udział w wojnie bolszewickiej, a tam w obronie dwóch naj-
ważniejszych polskich miast – Lwowa i Warszawy. Pochodził 
z rodziny o korzeniach austriackich, a poprzez małżeństwo 
z bochnianką Elżbietą z domu Gajdecką, związał swe życie 
z Galicją. Miał sześcioro dzieci, trzy córki (jedna zmarła we 
wczesnym dzieciństwie) i trzech synów. Według wspomnień 
córki Ireny z frontu wojny bolszewickiej wrócił ze zdobycz-
nym samowarem i astmą. Niewydolność płuc, tzw. rozedma, 
doprowadziła go do śmierci.

Najstarszą pociechą Elżbiety i Józefa była Lusia (Wilhel-
mina) urodzona w 1911 roku. Ukochana córka Józefa poświę-

Józef i Elżbieta Wójcikowie z dziećmi (Lusią, Stasiem, Józiem, Irenką 
i Tadziem), zb. prywatne
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Najmłodszy z rodzeństwa – Tadeusz, choć jako chłopiec 
sprawiał matce niemało kłopotu, jako dorosły człowiek stwo-
rzył świetnie prosperujące przedsiębiorstwo drzewne w Sędzi-
szowie Małopolskim. W nielicznych domowych dokumentach 
odnaleźć można m.in. informację dotyczącą udziału Tadeusza 
w tworzeniu sędziszowskich struktur straży pożarnej, gdzie 
zapisuje się jego honorowe członkostwo w formie „Wójcik 
Tadeusz Dyrektor Zakładów Drzewnych”. Wiadomo, że jako 
zarządca cieszył się wielkim szacunkiem i uznaniem pracow-
ników oraz mieszkańców miasta. Przysłużył się fabryce po-
przez rozwijanie jej usług, jak i pozyskiwanie nowych rozwią-
zań, ponadto znacznie rozszerzył stan posiadania zakładu. We 
wspomnieniach siostrzenic zapisały się wielkie stawy, pieczar-
karnie, kurniki, place zabaw, które wujek wizjoner stworzył na 
terenie fabryki. Był jednym z założycieli Spółdzielni Mieszka-
niowej w Sędziszowie Małopolskim. Niestety przedwczesna 
śmierć Tadeusza, spowodowana niewydolnością nerek, prze-
rwała jego dalsze plany i działania.

 
Stanisław. Służba i wyrok

W rodzinie Wójcików na pierwsze miejsce zawsze wysu-
wała się postać Stanisława, syna Elżbiety i Józefa. Na począt-
ku wojny, jako skarbnik bocheńskiego Urzędu Skarbowego, 
delegowany został przez Ministerstwo Skarbu do akcji wy-
wiezienia do Lwowa należącego do Państwa majątku. Po 
pełnym przygód powrocie pozostał w Bochni, gdzie kontynu-
ował pracę urzędnika. 

Wraz z kolegami wciągnięty został w struktury tworzą-
cego się w Bochni zbrojnego podziemia. W Armii Krajowej 
działał do zakończenia wojny, jako członek sekcji wywiadu i 
kontrwywiadu. Piastował stanowisko zastępcy Szefa Kierow-
nictwa Informacji i Propagandy. Redagował tygodniki „Sy-
gnał” i „Sygnał Podziemny”. Posługiwał się pseudonimami 
„Kasiarz” i „Singiel”.

Po wojnie wstąpił do organizacji „WiN”. Pierwsze spotka-
nie nowo powołanej struktury odbyło się właśnie u niego w 

domu – prawdopodobnie przy ul. Kra-
kowskiej w Bochni. Z tego też miejsca 
Stanisław Wójcik został wyprowadzony 
przez dwóch funkcjonariuszy Urzędu 
Bezpieczeństwa w Bochni. Była jesień 
1948 roku. Aresztowanie nastąpiło w 
wyniku oskarżenia o działalność prze-
ciwko Polsce Ludowej. Proces zakoń-
czył się wydaniem przez Wojskowy Sąd 
Rejonowy w Krakowie, wyroku skazu-
jącego – pięć lat więzienia, pozbawienie 
praw obywatelskich, konfiskata mienia. 
Skazanego niezwłocznie wysłano do 
Wronek, koło Poznania.

Rodzina Wójcików, nieomal od za-
mknięcia drzwi na sali sądowej, rozpo-
częła starania o ułaskawienie. Pierwszy 
list, adresowany do Obywatela Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej, napi-
sała matka – Elżbieta Wójcikowa – a 
było to w czerwcu 1949 roku. Pismo jej 
poparli współpracownicy, pracodawcy i 
przyjaciele syna: władze Zarządu Koła 
Polskiego Związku b. Więźniów Poli-

ciła swe życie edukacji dzieci. Z bocheńskiego domu prze-
niosła się na Śląsk, gdzie została skierowana nakazem pra-
cy. Najpierw piastowała funkcję nauczycielki w Chorzowie. 
A potem przeniosła się do Katowic, gdzie mieszkała wiele lat 
i pracowała w Bibliotece Wojewódzkiej. Po osiągnięciu wieku 
emerytalnego wróciła do Bochni. Tam zmarła w 1998 roku. 

Po Lusi na świat przyszedł najstarszy z synów – Stani-
sław. W dzieciństwie zapadł na chorobę Heinego-Medina, 
która spowodowała dalsze problemy zdrowotne i niedowład 
nóg. Mimo tego działał w miejskich sekcjach sportowych, był 
członkiem Związku Strzeleckiego. Brał m.in. udział w spły-
wie kajakowym z Bochni do Gdańska. Po zdaniu matury pla-
nował studia, niestety śmierć ojca przeszkodziła w realizacji 
założonych celów. Zatrudniony został w Urzędzie Skarbowym 
w Limanowej, a potem w Bochni. W czasie II wojny, pod 
pseudonimami „Kasiarz” i „Singel” działał w Armii Krajo-
wej, a po jej zakończeniu był członkiem organizacji „Wolność 
i Niezawisłość”. Przez władze komunistyczne skazany został 
na pięcioletnią karę więzienia, którą odbywał we Wronkach. 
Dosłużył się stopnia porucznika czasu wojny. Po latach odzna-
czony został Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami i Krzy-
żem Walecznych. Po wyjściu z więzienia pracował m. in. 
w Spółdzielniach Inwalidów w Bochni i Krakowie. Mieszkał 
wraz z rodziną w Krakowie, gdzie zmarł. Pochowany został 
na cmentarzu Rakowickim, zaś poświęconą mu symboliczną 
tablicę odnaleźć można i na bocheńskim cmentarzu.  

Drugi syn Państwa Wójcików – Józef Robert – był zawo-
dowym wojskowym, wykształconym w szkole kadetów w Dę-
blinie. W czasie II wojny światowej dowodził 3 kompanią 1 
batalionu 2 Pułku Piechoty Legionów 2 Dywizji Piechoty Le-
gionów Armii „Łódź”. Ranny, pod koniec września 1939 roku, 
dostał się do niemieckiej niewoli i osadzono go w obozie je-
nieckim w Woldenbergu. Dosłużył się stopnia podpułkownika 
oraz wielu odznaczeń, w tym: Krzyża Kawalerskiego Orderu 
Odrodzenia Polski, Krzyża Walecznych, Brązowego Medalu 
„Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Po wojnie zamieszkał 
w Łodzi, gdzie założył rodzinę i praco-
wał w drukarni oraz gdzie doczekawszy 
sędziwej starości, zmarł. 

Urodziwa i pełna uroku osóbka – Ire-
na – w czasie wojny pracowała w Boch-
ni w zakładzie fotograficznym Janiny 
Gargulowej, a także (wraz z siostrą) 
w tzw. sklepie okopowym na rogu obec-
nych ulic Kazimierza Wielkiego i Sądec-
kiej, gdzie sprzedawano najróżniejsze to-
wary. Dzięki tym wakatom siostry unik-
nęły wywózki na przymusowe roboty do 
Niemiec. W 1945 roku Irena przeniosła 
się na Śląsk, do Bytomia, i tam objęła 
posadę w administracji kopalni. Prywat-
ne problemy sprowadziły ją z powrotem 
do rodzinnego miasta. Zamieszkała wraz 
z dwiema córkami, matką i bratem Sta-
nisławem przy ul. Krakowskiej i podjęła 
trudną pracę księgowej w miejskiej służ-
bie zdrowia (w przychodni obwodowej). 
Po przejściu na emeryturę zajmowała się 
domem i wnukami. Zmarła, po długiej 
chorobie, w 2008 roku.

Stanisław Wójcik z kolegami, Ul. Biała w 
Bochni, zb. prywatne.
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tycznych w Bochni, Zarząd Związku Zawodowego Pracowni-
ków Skarbowych w Bochni, nawet Naczelnik Więzienia przy 
Montelupich, który wspomniał o dobrym zachowaniu więźnia. 
Z Krakowa napisały też obydwie Panie Mortkowicz. 

Dokument schowany w Bochni, wśród rodzinnych pa-
miątek w zwykłej białej teczce, jest niczym pieczęć przy-
jaźni, gdzie zamiast wosku, odnaleźć można dwie, pięknym 
pismem złożone sygnatury. Zaświadczamy, że w październi-
ku 1944 r., po upadku powstania warszawskiego zostałyśmy 
przewiezione z Pruszkowa do Bochni i tam spędziłyśmy kilka 
dni w domu Stanisława Wójcika, doznając niezwykle gościn-
nego i serdecznego przyjęcia – podkreślały w zaświadczeniu 
obydwie Panie, dodając – Następnie przez pół roku przymu-
sowego pobytu na wsi pod Bochnią, ukrywając się z powodu 
naszego pochodzenia przed władzami niemieckimi, byłyśmy 
stale wspomagane i otaczane opieką z niezwykłą ofiarnością 
przez rodzinę Wójcików, a przede wszystkim przez Stanisła-
wa Wójcika, którego poznałyśmy, jako człowieka wysokiej 
wartości etycznej, szlachetnego, ofiarnego i odważnego”. 
O dokumencie tym wspomina również sam Stanisław Wój-
cik, który 22 maja 1949 roku, w liście do matki pisze z wię-
zienia w Krakowie: „Gdyby Mamusia pisała prośbę do P. 
Prezydenta to proszę dołączyć pismo od P. Mortkowicz, które 
u nas były w 1944 r..

Dwa miesiące po wpłynięciu listów do placówek odpo-
wiednich organów powstał kolejny maszynopis. Tym razem 
stworzył go protokolant por. Kulijewicz, który wystukał 
na maszynie informację, że prośbę Elżbiety Wójcik nale-
ży pozostawić bez dalszego biegu. Mimo wszystko petycje 
nie ustawały, a władza pozostawała nieugięta. Więzienny 
rozdział zamknęło dopiero „Postanowienie o zastosowaniu 
amnestii” z 1953 roku. Na mocy tego pisma pięcioletnia 

kara więzienia i pozbawienia praw oraz majątku, skrócona 
została do trzech lat i czterech miesięcy. Co ważniejsze nie-
zwłocznie wypuszczono skazanego na wolność. 

Dedykacje. Pocztówki i książki
W domu Wójcików w drewnianej szkatułce odkryć 

można wiele kartek pocz-
towych pełnych serdecz-
nych życzeń świątecznych, 
imieninowych. Odczytać 
można pozostawione na 
pożółkłych już kartkach 
ślady listów z codzienno-
ści. Na półkach, między 
książkami odnaleźć można 
zaopatrzone dedykacjami 
książki, w tym powieść 
„Spadek i inne opowiada-
nia” (Wyd. Literackie, Kra-
ków 1965), w której autor-
ka opisuje przypadkowy 
przystanek w Bochni oraz 
niewesołe przygody ze wsi 
Leszczyna. Dedykacja wy-
pisana ręcznie głosi Kocha-
nej Irence te wspomnienia 
o Bochni i opowiadania nie 
tylko o Bochni przesyła wraz z pocałunkiem H. Mortko-
wicz Olczakowa, marzec 1966. Wśród pamiątek są rów-
nież wycinki z gazet, na łamach, których pisarka wspomi-
na bocheńskie bruki i wystawy. 

Najważniejsze pozostało w pamięci członków rodziny, 
którzy od małego, z pokolenia na pokolenie, opowiadają 
od czasu do czasu historię krótkiej wizyty dwóch warsza-
wianek w domu przy ul. Białej, a także późniejszych spo-
tkań i odwiedzin, które miały miejsce wiele lat po wojnie 
to w Krakowie, to w Bochni. Jedna z córek Ireny przywo-
łuje dziecięce wspomnienie wizyty w krakowskim miesz-
kaniu w Domu Literatów i wspaniały prezent, jakim była 
ofiarowana przez pisarkę tradycyjna szopka. 

Jak się okazało, historia ta zostawiła również ślady 
w pamiątkach przechowywanych po drugiej stronie. Cór-
ka Hanny Mortkowicz-Olczakowej pisząc wspomnienia 
z dzieciństwa opublikowane w książce „Wtedy. O powo-
jennym Krakowie” zapisuje informacje o odnalezieniu li-
stów od panien Wójcikównych i o pamięci miasta Boch-
nia, jaką nosiły w sercach jej mama i babka. 

Elżbieta Wójcikowa z dziećmi, lata 30, zb. prywatne.
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Stanisław Wójcik ps. Kasiarz - 
zb pryw.
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Janina Kęsek

W trosce o bocheński cmentarz
Sprawozdanie z 23 lat działalności Komitetu Ratowania Zabytkowej Części 
Cmentarza (1992-2015)

Cmentarz Komunalny przy ul. Orackiej w Bochni, jest 
jednym z najstarszych i najpiękniejszych cmentarzy w Mało-
polsce. Założony z końcem XVIII w. (1787 r.) na wzgórzu za 
miastem, z czasem rozprzestrzeniający się na przylegle tereny, 
w swojej najstarszej części (kwatery I-XVI) ma charakter za-
bytkowy i jest objęty ochroną konserwatorską. Od lat 80-tych 
XX w., w związku z planowanym otwarciem nowego cmen-
tarza na Łychowie, a zamknięciem dla nowych pochówków 
cmentarza przy ul. Orackiej, nasilała się presja obywateli na 
Zarząd Cmentarza, celem uzyskania zgody na wykorzysty-
wanie pozornie wolnych miejsc w najstarszych kwaterach. Te 
pozornie wolne miejsca kryją XVIII i XIX -wieczne, zapadłe 
w ziemię płyty nagrobne, niewidoczne spod warstwy ziemi 
i liści. Równocześnie miały miejsce liczne przykre i karygod-
ne przykłady wyrywania starych tablic na grobowcach rodzin-
nych. Okazją do tych haniebnych działań były remonty gro-
bowców i tzw. ekshumacja wewnętrzna celem przygotowania 
miejsca na nowe pochówki. Inwestorzy ci nie uświadamiali 
sobie pewnie, że nie tylko bezcześcili pamięć przodków, ale 
też zafałszowali metrykę tego zabytkowego cmentarza.

Jesienią 1992 r. zawiązał się przy naszym Stowarzyszeniu 
Komitet Ratowania Zabytkowej Części Cmentarza Komunal-
nego w Bochni, zaakceptowany przez władze samorządowe 
miasta. Współpracujemy z Urzędem Konserwatorskim w Kra-
kowie i jego Delegaturą w Tarnowie oraz z Zarządem Cmenta-
rza w sprawie remontu grobowców w kwaterach I- XVI obję-
tych opieką konserwatorską.

Wydajemy opinie w sprawie udostępniania do wtórnego 
użytkowania grobowców od lat nie opłacanych i zaniedbanych 
i jasno określamy warunki jakie należy zachować. W 1992 r. 
przygotowaliśmy cegiełkę, którą rozprowadziliśmy w bo-
cheńskich kwiaciarniach, biurach zakładów pogrzebowych 
i Zarządu Cmentarza. Na cegiełce podany był nr konta, na 
którym gromadzimy środki przeznaczone na prace konser-

watorskie na cmentarzu. Przez pierwsze dwa lata nasza praca 
polegała na sporządzeniu dokumentacji najstarszych pomni-
ków i najbardziej zagrożonych ruiną, opiniowaniau w spra-
wie prywatnych remontów grobowców w najstarszej części 
cmentarza. Zebrane środki nie były zbyt duże i nie można było 
realizować nawet prostych prac konserwatorskich.

Kwesty 
Od jesieni 1994 r. kwestujemy na cmentarzu przy ul. Orac-

kiej, za zgodą Urzędu Miasta, a od dwóch lat zgodę na kwe-
stę wydaje Ministerstwo Automatyzacji i Cyfryzacji, Wydział 
Administracji Publicznej. Początkowo efekty kwesty nie były 
rewelacyjne. 

W 1997 r. kwestowali z nami 10 drużyna Harcerska „Wę-
drowcy” z drużynową Anią Tadel, Cech Rzemiosł Różnych 
i p. Roma Stus-Furmańska właścicielka Zakładu Pogrzebowe-
go „Concordia”, a w 2013 r. pan Andrzej Całka.

W kweście pomagają nam tradycyjnie nauczyciele 
i uczniowie z LO Nr 1 od 1998 r. sporadycznie, a od 2004 
r. już regularnie . Często kwestuje z nimi  dyrektor LO pani 
Jolanta Kruk. Opiekę nad kwestującymi uczniami sprawuje 
prof. Jan Witek.

Od 2011 r. w kwestowanie włączyli się górnicy, członko-
wie Drużyny Ratowniczej Kopalni Soli „Bochnia” w swoich 
pięknych galowych mundurach oraz członkowie Grupy Re-
konstrukcyjnej w mundurach Legionów Polskich. 

W 22 kweście w 2015 r. wspomagali nas tradycyjnie na-
uczyciele i uczniowie I LO oraz uczniowie Zespołu Szkół im. 
Stanisława Staszica w Bochni, członkowie Drużyny Ratow-
niczej Kopalni Soli w Bochni oraz członkowie Sekcji Histo-
rycznej naszego Stowarzyszenia w mundurach legionowych 
i mundurach żołnierzy 15 p. p. Ziemi Bocheńskiej „Wilki”. Do 
kwestujących dołączył burmistrz Bochni pan Stefan Kolawiń-
ski i wiceburmistrz pan Robert Cerazy i kilku radnych.

Grób ofiar rabacji chłopskiej 1846 r.

Grobowiec Ruebenbauerów

Grobowiec Hanuszów
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Początkowo zebrane pieniądze wystarczały tylko na pra-
ce zabezpieczające przy najbardziej zagrożonych nagrobkach, 
konserwacje tablic z ledwo czytelną inskrypcją itd. Pilnym 
było zabezpieczenie przed runięciem pięknej figury Matki 
Bożej Niepokalanej, na grobie Czaplickich w kwaterze II, 
wykonanej przez bocheńskiego kamieniarza Wojciecha Sam-
ka. Pomnik i figurę wypionowano i ustawiono na betonowej 
podsadzce. Zabezpieczono przed zawaleniem sklepienie łuku 
w kaplicy Reubenbauerów i usunięto samosiejki drzew, które 
usadowione w załomach muru tej pięknej, neogotyckiej kapli-
cy, powodowały jego rozsadzanie. Prace te wykonały Bocheń-
skie Zakłady Usług Komunalnych. Największą z wykonanych 
prac było wykarczowanie krzewów i oczyszczenie z grubej 
warstwy ziemi, masywnej tumby grobowej w kwaterze X. 
Są tu pochowane ofiary rzezi galicyjskiej w 1846 r. Prace te 
wykonała firma Ryszarda Pachuty. Dopiero dwa lata później  
mogliśmy dokonać pełnej konserwacji tego grobowca.

Z pieniędzy, zebranych podczas kwesty z lat 1995-1996, 
wyremontowany został w/w domniemany bezimienny grobo-
wiec ofiar rabacji chłopskiej 1846 r. Remont grobowca wy-
konała firma budowlana Janusza Cepaka z Chodenic, która 
policzyła tylko koszty materiałów, a koszty robocizny były ich 
wkładem w naszą akcję. Na odnowionym zbiorowym grobie 
umieszczono marmurową tablicę z napisem Ofiarom rabacji 
1846 - Bochniacy

Odnowione groby oddaliśmy pod opiekę młodzieży szkol-
nej pod kierunkiem nauczycielek Anny Komorowskiej ( LO 
nr 1) i Krystyny Foryś (Gimnazjum nr 1)

Z naszej inicjatywy, a za zgodą dyrektora Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Bochni, pani mgr Janiny Wójcik, uczniowie tej 
szkoły posprzątali przed 1 listopada 1996 r. zaniedbane groby 
w starej części cmentarza.

Pieniądze społeczne zebrane podczas kwesty wpłacane są 
na subkonto naszego Stowarzyszenia i nie podlegają rocznemu 
rozliczeniu. Możemy więc kumulować małe kwoty i dopiero 
przy większych środkach podejmować kosztowniejsze prace 
konserwatorskie. Taka sytuacja miała miejsce kilkakrotnie.

Na łamach „Wiadomości Bocheńskich” rozliczamy się 
z wydatkowania pieniędzy społecznych. Duży artykuł podsu-
mowujący naszą działalność w ciągu 10 lat zamieściliśmy w 
„Wiadomościach Bocheńskich” 2003 r. nr 2/3 s. 2

Jeszcze w latach 90-tych XX w. z tych niedużych zebra-
nych kwot odnawialiśmy tablice nagrobne,  których inskrypcje 
z każdym rokiem stawały się mniej czytelne.

W 1997 r. pieniądze społeczne przeznaczyliśmy na konser-
wację pomnika bocheńskiego malarza Feliksa Hanusza zmar-
łego w 1876 r. i jego żony Julii z Bendykiewiczów Hanuszo-
wej. Grobowiec wymagał pilnie konserwacji, a przede wszyst-
kim płyta, na której inskrypcja była już całkowicie nieczytel-
na. Prace konserwatorskie przeprowadził p. Andrzej Strach.

W 1999 roku zaplanowaliśmy odnowienie grobów żoł-
nierzy września 1939 r. na Cmentarzu przy ul. Orackiej i na 
Cmentarzu św. Rozalii. Groby zostały oczyszczone z trawy 
i chwastów, przez harcerzy z 10 Drużyny Harcerskiej 'Wę-
drowcy” im. Janusza Korczaka. Cech Rzemiosł Różnych 
ufundował trzy tablice na groby żołnierzy września na Cmen-
tarzu przy ul. Orackiej. Z naszych środków, wykonane zostały 
tablice na żołnierskie groby z września 1939 r. na Cmentarzu 
św. Rozalii. Na Święto Zmarłych groby zostały przystrojone 
zniczami i bukietami kwiatów biało-czerwonych.

Z pieniędzy zebranych w 2000 roku  odnowiliśmy tabli-
ce na grobie Żurowskich. Romuald Leliwa Żurowski (1814-
1883) był uczestnikiem Powstania Listopadowego 1830/31, 
powstania na Węgrzech w 1848 r. oraz w 1863 r. członkiem 
organizacji wspierającej Powstanie Styczniowe; tzw. Bocheń-
skiej Ławy Obwodowej. Podobnie wspierała powstanie na za-
pleczu córka Romualda, Bronisława Leliwa Żurowska (1841- 
1924), a jego syn Bolesław Leliwa Żurowski (1837-1891) brał 
w powstaniu czynny udział. Odnowiliśmy również tablicę 
i relief na grobie Gejzy Bukowskiego (1858-1937) wybitnego 
polskiego geologa „Wiadomości Bocheńskie” 2001 nr 3, s. 2)

W roku 2013 wykonane zostały prace zabezpieczające 
przy pomniku Czesławy Kirchner oraz konserwacja aniołka 
na tym grobowcu. Pieniądze na konserwację całego pomnika 
obiecał pozyskać Zarząd Cmentarza.  

Pełna konserwacja grobowców
Społeczne pieniądze przeznaczamy na konserwację pomni-

ków, którymi od lat nikt się nie opiekuje, a ich stan wymaga 
pilnie remontu. Typujemy pomniki osób zasłużonych dla mia-
sta i dla Ojczyzny, bohaterów powstań narodowych, artystów, 
uczonych. Wszystkie nasze działania uzgadniamy z zarządem 
Cmentarza oraz z Urzędem Konserwatorskim w Krakowie- 
Delegatura w Tarnowie. Koszty konserwacji są duże, często 
ponad 10.000 zł. Dlatego nieraz na konserwację jednego po-
mnika przeznaczamy pieniądze z kwesty z dwóch lat. O wyni-
kach kwesty i rozdysponowaniu społecznych pieniędzy infor-
mujemy Urząd Miasta oraz Wydział Administracji Publicznej 
przy Ministerstwie Automatyzacji i Cyfryzacji, a na łamach 
naszego kwartalnika rozliczamy się przed społeczeństwem.

Każdego roku podajemy jaką kwotę uzyskaliśmy z kwesty 
w danym roku. Podajemy też koszty prac konserwatorskich. 
Oprócz tego w obszerniejszych artykułach rozliczamy działal-
ność naszego Komitetu za okres kilku lat. „Wiadomosci Bocheń-
skie” 2011 nr 3, s. 23) Prace konserwatorskie wykonuje dla nas 
przede wszystkim dyplomowany konserwator kamienia pan Jaro-
sław Lis z Krakowa. Sporadycznie korzystaliśmy z usług innych 
konserwatorów: Andrzeja Stracha ze Stanisławic, Wojciecha 
Wójcińskiego z Bochni oraz p. Lubosza Karwata z Tuchowa.

Konserwacja grobowca to dla nas nie tylko przywrócenie 
świetności pomnika czyli kamienia, ale przede wszystkim 
przywrócenie pamięci o ludziach zasłużonych dla naszego 
miasta, czy nawet dla Ojczyzny, bohaterów powstań narodo-
wych oraz I i II wojny światowej. Grobowiec w kształcie trumienki - Józi Niedzielskiej 
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Każda konserwacja poprzedzona jest badaniami archiwal-
nymi i kwerendami w archiwach parafialnych, to żmudne, ale 
potrzebne wyławianie drobnych nawet okruchów pamięci by 
zrekonstruować zapomnianą postać. Czasem trzeba wcześniej 
odszukać miejsce i wydobyć spod ziemi zapadłe płyty grobowe.  

W 1999 r. odszukaliśmy grób powstańca z 1830/31 roku 
Wawrzyńca Jadowskiego, który był całkowicie przykryty war-
stwą ziemi i liści oraz zleciliśmy konserwacje płyty nagrob-
nej z pieniędzy z kwesty. Obszernie pisaliśmy o Wawrzyńcu 
Jadowskim i o problemach związanych z konserwacja jego 
pomnika w „Wiadomościach Bocheńskich” 2000 nr 4, s. 27 
i 2010 nr 4, s. 23  

Z pieniędzy społecznych zebranych w 2001 r. odnowiliśmy 
grobowiec mjr. Andrzeja Łopackiego d-cy oddziału powstań-
czego w 1863 r. Pozostałe pieniądze przeznaczone zostały na 
konserwację płyty nagrobnej Antoniego Seeling Saulenfelsa in-
żyniera salinarnego w XIX w. oraz odnowienie pomnika zasłu-
żonego nauczyciela i działacza TSL Franciszka Szczepańskiego.

W 2003 r. wykonaliśmy konserwacje pomnika mjr Leona 
Strumiłły-Zgierskiego, powstańca z 1863 r., b. oficera wojsk 
carskich, który przeszedł na stronę powstania. Groziła mu za 
to kara śmierci. Ratując życie przybył z dalekiej Litwy, przez 
granicę do Galicji, do Bochni, a wkrótce potem prowadził tu 
rodzinę. Na cmentarzu bocheńskim spoczywa w grobowcu ro-
dzinnym z żoną Heleną, córką Leonią i synkiem Jasiem „Wia-
domosci Bocheńskie” 2004 nr 4-5, s. 28).

Zebrane w 2004 r. pieniądze przeznaczone zostały na kon-
serwację symbolicznego pomnika 18-letniego żołnierza Legio-
nów Polskich, Franciszka Pawłowskiego ucznia bocheńskiego 
gimnazjum. Poległ w bitwie pod Jastkowem 31 lipca 1915 r. 
i tam jest pochowany. Rodzina ufundowała mu w rodzinnym 
mieście symboliczny pomnik. Renowacja grobowca polegała 
na pionowaniu pomnika, oczyszczeniu z mchu, zaimpregno-
waniu piaskowca, uzupełnieniu ubytków oraz odnowieniu ta-
bli „Wiadomości Bocheńskie” 2005-2006 nr 4, s. 48).

Z pieniędzy zebranych w roku 2006  i poprzednim, zreali-
zowaliśmy konserwację XIX-wiecznego pomnika wykonane-
go w pracowni krakowskiego kamieniarza Fabiana Hochsti-
ma. Pomnik ten zdobi grób rodziny Żurowskich. W roku 2000 
odnowiliśmy tylko tablice, teraz wykorzystaliśmy możliwość 
odrestaurowania i zabezpieczenia przed rozsypaniem się tego 
pięknego pomnika bohaterów powstań narodowych Romual-
da i Bolesława Żurowskich herbu Leliwa. Romuald Żurowski 
(1814-1883) brał udział w Powstaniu Listopadowym 1831 r. 
oraz w 1848 r. w Wiośnie Ludów na Węgrzech jako adiutant 
Lajosa Kossutha. W 1863 r. był członkiem Bocheńskiej Ławy 
Obwodowej. W 1871 został honorowym obywatelem m. 
Bochni. Syn jego Bolesław brał czynny udział w Powstaniu 
Styczniowym 1863/64. O rodzinie Żurowskich, bohaterach 
powstań narodowych 1831, 1863 i powstania węgierskiego 
1848 pisaliśmy obszernie w Wiadomościach Bocheńskich 
2001 nr 3 i w Wiadomościach Bocheńskich zima 2007/2008 
nr 4, s. 33-35). 

Na wniosek naszego Stowarzyszenia władze samorządowe 
Bochni odnowiły w 2007 r. zdewastowany przez nieznanych 
sprawców pomnik artysty malarza Marcina Samlickiego. Wyko-
nano nowy granitowy nagrobek i nowy napis. Koszty remontu 
2.500 zł pokryło pół na pół nasze Stowarzyszenie i Urząd Miasta. 

W wyniku 16 kwesty w 2009 r. zebrano 4.273 zł. Pieniądze 
z kwesty z dwóch ostatnich lat przeznaczyliśmy na konserwa-

cję pomnika Kacpra Turka powstańca z roku 1863, sztygara 
w bocheńskiej kopalni i radnego miejskiego w latach autono-
mii galicyjskiej.

W roku 2011  pieniądze z dwóch lat przeznaczyliśmy na 
konserwację pomnika wybitnego polskiego geologa Gejzy 
Bukowskiego (1858-1937). Pomnik Gejzy Bukowskiego jest 
wyjątkowo pięknym przykładem pracy kamieniarskiej i rzeź-
biarskiej, niespotykanym na naszym cmentarzu. (Wiadomości 
Bocheńskie 2001 nr 3, s. 20-21 i 2011 nr 4,s. 43-44).

W 2014 r. odnowiliśmy grobowiec rodzinny Hanuszów, 
w którym pochowany został Antoni Hanusz (1843- 1925) 
uczestnik powstania styczniowego 1863-1864, potem nota-
riusz w Bochni i radny miejski i marszałek Rady Powiatowej 
(Wiadomości Bocheńskie 2011 nr  4, s. 44 i  2014 nr 3, s. 47)

Groby Furdzików t.j. inż. Andrzeja Furdzika i jego cór-
ki Marii odnalezione zostały i odsłonięte spod warsty ziemi 
przez Drużynę Ratownicza Kopalni Soli. Fachową konser-
wację przeprowadził p. Jarosław Lis z Krakowa. Inż. Andrzej 
Furdzik (1827- 1876) naczelnik Żupy Solnej w Bochni zginął 
podczas pożaru w kopalni 3 stycznia 1876 wraz z inż. Edwar-
dem Windakiewiczem. „Wiadomości Bocheńskie” 2011 nr 2, 
s. 39-40 i 2014 nr 3, s. 47).

Z pieniędzy zebranych podczas kwesty w poprzednich 
dwóch latach przeprowadziliśmy w roku 2015 konserwację 
bardzo pięknego, a zagrożonego całkowitym zniszczeniem po-
mnika małej Józi Niedzielskiej, córki kupca Pawła Niedziel-
skiego i Maksymiliany z domu Maj. Trzyletnia Józia zmarła 8 
września 1870 r. Jej pomnik, w kształcie kamiennej trumienki 
jest unikalnym już przykładem XIX- wiecznego nagrobka tego 
typu, niegdyś dość popularnego. Na pomniku umieszczono 
tylko inicjały, ale kwerenda w metrykach zgonów w archiwum 
parafialnym pomogła ustalić imię i nazwisko zmarłego dziec-
ka. Odnowiliśmy również bardzo zniszczoną płytę nagrobną 
Mariana Sylwerego Miszke (1898-1924) legionisty i poruczni-
ka WP odznaczonego Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Wa-
lecznych.( zob. Wiadomości Bocheńskie 2015 nr 4,  s. 50-51)

Z każdym jednak rokiem zebranych pieniędzy było coraz 
więcej. W 2014 r. w wyniku 21 kwesty zebraliśmy kwotę 9 
tysięcy 245 zł. W roku 2015 kwestowaliśmy po raz 22 i zebra-
liśmy 7 tysięcy 260 zł. 12 gr

Pomniki
Stowarzyszenie Bochniaków ma też udział w powstaniu 

dwóch pomników na Cmentarzu Komunalnym św. Rozalii.
Pierwszym był pomnik ku czci Ofiar Zbrodni Ponarskiej.  

Zbrodnia ludobójstwa dokonana przez Niemców, rękami Li-
twinów miała na celu wyniszczenie polskiego duchowieństwa 
i inteligencji polskiej na Litwie oraz Żydów. Ofiary tej zbrod-
ni rozstrzeliwane były masowo w latach 1941-1944 w lasach 
w Ponarach k/Wilna.

Obecnie w Gdańsku działa Stowarzyszenie Rodzina Po-
narska, które ma na celu propagowanie nieznanej szerzej 
zbrodni ludobójstwa na Polakach na Litwie. Stowarzyszenie 
Rodzina Ponarska ufundowało tablicę ku czci ofiar zbrodni, 
natomiast  Stowarzyszenie Bochniaków ufundowało postu-
ment, na którym umieszczona jest tablica. W Ponarach mógł 
zginąć nasz rodak, redemptorysta O. Władysław Całka, który 
w latach okupacji więziony był w Wilnie w więzieniu na Łuki-
szkach. Szczęśliwie ocalał. Zmarł w grudniu 1969 r. i pocho-
wany jest na cmentarzu św. Rozalii w Bochni. Pomnik ku czci 
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Himalaje-widok z pokładu samolotu - zdj. J. Żarek

ofiar Zbrodni Ponarskiej ustawiony został w bliskim sąsiedz-
twie grobu O. Władysława Całki. „Wiadomosci Bocheńskie” 
2011 nr 4 s. 30- 32). 

W 150 rocznicę powstania Styczniowego 1863 - 1864 
uczciliśmy bohaterów tego powstania pochodzących z Bochni 
i Ziemi Bocheńskiej pomnikiem postawionym za zgodą władz 
miasta na cmentarzu św. Rozalii. Pomnik stylizujący na XIX 
w. postawiony staraniem naszego Stowarzyszenia i również 
sfinansowany zaprojektował artysta kamieniarz Lubosz Kar-
wat. Płytę granitową na pomnik dał bezinteresownie p. Krysz-
tof Moneta, a inskrypcję na płycie wykonał gratis p. Sławomir 
Hajdecki „Wiadomosci Bocheńskie”2013 nr 3 s. 45-46). 

  
Opiniowanie prywatnych wniosków o konserwacje gro-
bowców rodzinnych

Od początku naszej działalności współpracujemy z Zarządem 
Cmentarza i z Tarnowską Delegaturą Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Krakowie, przy opiniowaniu wniosków 
dotyczących prywatnych inwestycji w zabytkowej części cmen-
tarza. Najczęściej chodzi o postawienie nowego nagrobka na 
ziemnej mogile albo o remont starego grobowca rodzinnego.

Po uzgodnieniu z Urzędem Konserwatora Zabytków 
w Tarnowie i po wizji lokalnej na cmentarzu informujemy in-
westora o wymaganiach jakie stawia konserwator, o koniecz-
ności pozostawienia istniejących inskrypcji i o zachowaniu 
charakteru historycznego cmentarza. Takich wniosków przez 
wszystkie lata rozpatrzyliśmy kilkadziesiąt.

Publikacje
O wszelkich działaniach Komitetu Ratowania Zabytkowej 

Części Cmentarza Komunalnego przy ul. Orackiej oraz o wy-
nikach kwest i rozdysponowaniu społecznych pieniędzy infor-
mujemy na łamach naszego kwartalnika. Oprócz tego od czasu 
do czasu dajemy sprawozdanie z kilku lat z naszej działalności. 
(Wiadomości Bocheńskie nr 3/2011 s. 23) 

Bieżące informacje o wynikach kwesty podajemy również 
na stronie internetowej stowarzyszenia - www.bochniacy.pl

Wydaliśmy trzy cegiełki w 1992, 2002 i 2012 roku. Ostat-
nia z nich ma formę małego folderu z wykazem oraz fotogra-
fiami wszystkich odnowionych przez nas pomników. Są tam też 
wykazane i osobno oznaczone prace konserwatorskie finanso-
wane z budżetu miasta. Nasz udział w tych pracach to przede 
wszystkim typowanie do konserwacji i uwrażliwienie władz 
miasta na potrzebę konserwacji  konkretnego pomnika i często 
przygotowanie uzasadnienia popartego badaniami archiwalnymi 
i kwerendą w metrykach przechowywanych w archiwum parafii 
św. Mikołaja. Nasze sugestie, aby Miasto sfinansowało konser-
wację, dotyczą pomników osób szczególnie dla miasta zasłu-
żonych lub pełniących w przeszłości ważne funkcje urzędnicze 
w mieście ( n. p. najstarszy datowany pomnik na tym cmentarzu, 
z 1820 roku, urzędnika magistrackiego Jana Kintzela, czy po-
mnik Józefa Turka (1801-1882) burmistrza i dobrodzieja miasta 

Dziękujemy wszystkim wspierającym nasza kwestę, bo dzie-
ki ich ofiarnosci możemy ratować ginace pomniki na naszym 
pięknym cmentarzu

Janusz Żarek (Bochnia)

Z Tybetu do Katmandu 
Podróże kształcą i uczą tolerancji

Grupowa podróż z Lhassy w Tybecie do Katmandu w Nepalu  
(odległość między tymi krajami wynosi około 600 km ) 

Postanowiliśmy odbyć grupową podróż od miasta Lhassy 
do Katmandu w Nepalu. Nasza grupa w czasie podróży li-
czyła od 5-9 osób. Liczebność uczestników zmieniała się ze 
względu na fakt, że część z nich rezygnowała w czasie podró-

ży w tym rejonie ze zwiedzania niektórych krajów z powodu 
stanu zdrowia. 

Zwiedzaliśmy bardzo ciekawe miejsca o różnorodnym kra-
jobrazie. Szczególnie fascynującym regionem była grupa gór 
o wysokości ponad 8 tys metrów. 

W Himalajach znajduje się 10 z 14 ośmiotysięczników 
świata. Szczyty te tworzą tzw. Wielkie Himalaje, których 
najniższe przełęcze położone są na wysokości powyżej 4000 
m. Nazwa pochodzi z Sanskrytu i oznacza „siedzibę śniegu”.

Poruszaliśmy się kilkoma środkami lokomocji . Kiedy 
dotarliśmy do Katmandu zdecydowaliśmy się na skorzysta-
nie z oferty lokalnych linii lotniczych. Postanowiliśmy pole-
cieć nad 8 tysięcznymi szczytami gór. Ten lot mógł się od-
być tylko przy dobrej bezwietrznej pogodzie. Na szczęście 
dzień był idealny do tego typu lotów. 

Samolot prowadziło dwóch pilotów, którzy zmieniali się 
w trakcie lotu. Gdy jeden prowadził samolot, drugi wyja-
śniał nad jakimi górami Himalajów lecimy podając nazwę 
i wysokość szczytów. Emocje w czasie lotu były bardzo 
duże, a widoki niezwykłe i pasjonujące. Na początku na 
małej wysokości podziwialiśmy różnokolorowe widoki, 
potem wraz ze zmianą odległości od ziemi dotarliśmy do 
królestwa śniegów.

Uczestnicy naszej grupy mimo początkowych wątpliwo-
ści byli bardzo zadowoleni z decyzji o odbyciu tego lotu. 
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Jan Pinowski (Warszawa)

Zelandia kontynent bez ssaków, cz. 5
Park Narodowy Rakiura (Stewart)

Wyspa Stewart, w języku maoryskim Rakiura, położona 
jest na południe od Wyspy Południowej Nowej Zelandii, od 
której oddziela ją cieśnina Foveaux. Jej powierzchnia wynosi 
1746 km2 (Fot.1). Najwyższa jej góra Aglem ma wysokość 
979 m , jest położona na północy wyspy i na niej utrzymu-
je się zimą śnieg. Pośrodku wyspy znajduje się niższa góra 
Rakonhiau o 676 m wysokości, na południe od niej położo-
na góra Allen 749 m. Klimat jest tu całkowicie nieobliczalny. 
Poza górami nie ma temperatur ujemnych, są często bardzo 
silne wiatry, słoneczna pogoda zamienia się w ulewę i należy 
zawsze mieć do dyspozycji gruby wełniany sweter i  płaszcz 
przeciwdeszczowy.

W 1770 roku Cook, pierwszy biały człowiek, ze swego 
statku oglądał wyspę i uznał ją za półwysep Wyspy Południo-
wej Nowej Zelandii. Później w latach 20-tych XIX wieku wy-
brzeża odwiedzali łowcy fok, a w latach 40-tych tego wieku 
wielorybnicy. Od 1860 działało na wyspie kilka tartaków aż 
do przełomu XIX i XXw, kiedy rząd z myślą o ochronie wy-
spy, zakazał wyrębu. Do dzisiaj środek wyspy jest niezamiesz-
kały. Obecnie na wyspie żyje 331 osób w mieście Oben nad  
Zatoką Halfmoon. Mieszkańcy żyją z turystyki i rybołówstwa. 
Północ wyspy pokryta jest typowymi naturalnymi wiecznie 
zielonymi lasami złożonymi z endemitów nowozelandzkich.

Park Narodowy Rakiura powołano w 2002 roku, 12 lat po 
mojej bytności na wyspie. Obejmuje on 85 % jej powierzchni.
Celem parku jest ochrona typowej dla Nowej Zelandii flory 
i fauny, a nierzadko specyficznej dla wyspy. Z introdukowa-
nych lub przywleczonych przez człowieka drapieżnych ssa-
ków występują tu koty domowe, szczury i kitanki lisie (Tri-
chosurus vulpecula) ale nie ma jeszcze łasicowatych. Z ssa-
ków roślinożernych wprowadzono mulaka białoogonowego 
(Odocoileus  virginianus) podobnego do jeleni i jelenie euro-
pejskie, które  w małej liczbie są w centrum wyspy. Na wy-
spie występuje pięć gatunków pingwinów, w tym bardzo już 
rzadki pingwin żółtooki (Megadyptes  antipodes) oraz dzie-

więć gatunków albatrosów. Na Wyspie Stewart występuje też 
endemiczny dla wyspy podgatunek kiwi brunatnego (Apteryx 
australis lawryi), oraz też podgatunek bezlotnego chruściela 
weka (Gallirallus australis scotti) podobnego do naszego der-
kacza (Crex crex).

Wyspę można obejść w czasie 12 dni specjalnym szlakiem 
dostępnym tylko dla osób bardzo sprawnych fizycznie. Co 
8 godzin marszu są domki, w których można przenocować 
wykupując wcześniej kartę z bonami na każdy numer dom-
ku w cenie czterech dolarów za noc. Należy ze sobą zabrać 
żywność i wszystko co może być niezbędne. Koło domku 
noclegowego można rozpalać ogień w wyznaczonym na to 
miejscu, zostawić zabezpieczone od deszczu tylko martwe ka-
wałki drzewa dla następnych gości i oczywiście wpisać godzi-
nę przyjścia i opuszczenia. Poszukiwania zaginionych prowa-
dzone są od miejsca ostatniego postoju. Nie muszę dodawać, 
że nie należy spodziewać się jakiegokolwiek mieszkańca bo 
wnętrze wyspy jest całkowicie bezludne. Obowiązują bardzo 
rygorystyczne przepisy ochrony przyrody i  środowiska, tak 
na szlaku jak i i na całej wyspie. Na wyspie żył niegdyś jeden 
z najbardziej interesujących gatunków ptaków, którym jest 
największa na świecie papuga  kakapo (Strigops habroptilus) 
i jej ciekawą biologię opisuję poniżej. Więcej informacji 
o tym parku narodowym  można  uzyskać w informatorach 
elektronicznych pod hasłem „Rakiura Park Narodowy, Rakiu-
ra National Park”. Kakapo. Jednym z najrzadszych gatunków 
ptaków dawniej zamieszkującym obie wyspy Nowej Zelandii, 
a obecnie (1990 rok) w naturalnym miejscu bytowania tylko 
na Wyspie Stewart jest bezlotna papuga kakapo. Żyje samot-
nie, tak samiec jak i samica. Samica gnieździ się w zbudo-
wanej przez siebie długiej jamie. Na końcu korytarza buduje 
gniazdo z rozdrobnionego drzewa,wymoszcza  je własnymi 
piórami z podbrzusza, składa 2-4 jaja. Gniazduje rzadko, co 
kilka lat, według Maorysów nawet co 5 lat, co jest uzależnione 
od urodzaju owoców drzew z rodziny Podocarpaceae. Odży-
wiają się pokarmem roślinnym. Budują na dnie lasu korytarze 
długie nawet na 5 km, które starannie czyszczą. Po nich mogą 
biegać bardzo szybko, mogą wdrapywać się na drzewa i skały, 
a z wysokości powracają na ziemię lotem ślizgowym. Kaka-
po łatwo było schwytać właśnie w czasie wdrapywania się na 
drzewo.

W 1977 roku kakapo występowało na wyspie Stewart 
w liczbie około 150, a w Fiordland poniżej 20 osobników. 
Głównym drapieżcą niszczącym kakapo w Fiordland były gro-
nostaje, a na Wyspie Stewart koty. Na Wyspie Stewart grono-
staje nigdy nie były obecne, natomiast koty są tu od ponad 100 
lat. Ostatnie 62 osobniki w latach 1982 – 1997 przeniesiono 
na wyspy wolne od kotów i łasicowatych, ale niestety wystę-
powały tam szczury polinezyjskie. W czasie mego pobytu na 
Wyspę Stewart w 1990 żyło tu jeszcze kilka osobników kaka-
po. Ostatni był przeniesiony w roku 1997. W 2005 roku ka-
kapo już nie zamieszkiwały swojego naturalnego areału, żyły 

Fot.1. Wyspa Rakiura (Stewart) ma wschodnią linię brzegową bardzo 
urozmaiconą . Widok z samolotu  (Fot. J. Pinowski ).
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w liczbie 86 tylko przemieszczone na 4 wyspach  wolnych od 
drapieżców: Codfish, Chalky, Anchor i Naud. Kakapo jest naj-
większą papugą w świecie, samce mogą osiągać nawet 4 kg 
ciężaru, mają najmniejszy metabolizm wśród ptaków. Mogą 
dożywać prawdopodobnie 100 lat. Tylko temu gatunkowi i hi-
storii uratowania go od zagłady poświęcono specjalny numer 
czasopisma ornitologicznego Nowej Zelandii „Notornis” vol. 
53, No. 1, 2006.

Wróćmy do naszej wycieczki. 11 grudnia o godz.17.45  
przyjechaliśmy do Invercargill. Lało jak z cebra, również 
przez całą noc. Rano (7.15) piękna pogoda. Czuję się źle, mam 
kłopoty gastryczne, a czeka mnie lot czteroosobową awionet-
ką na wyspę Stewart. Na wszelki wypadek ze śniadania zrezy-
gnowałem. O godz. 8.00 startujemy by po 25 minutach wylą-
dować na łące-lotnisku. Ku mojemu zaskoczeniu przywitały 
nas śpiewem nasze europejskie skowronki. Zamieszkaliśmy 
nad zatoką Halfmoon w jedynym obecnie osiedlu o nazwie 
Oben w hotelu South Sea u Susan Ford. Osiedle zamieszkuje 
331 osób, ma dwa kościoły prezbiteriański i ewangelicki, mu-
zeum, szkołę, trzy hotele, przystań, lotnisko, pływalnię, biblio-
tekę, pocztę, boisko sportowe, biuro podróży, pole namiotowe. 
Osiedle tonie w zieleni. O godz. 9.15 idziemy na spacer. Na 
trawniku przed hotelem żerują szpaki, na czubku drzewa śpie-
wa drozd śpiewak, ale na szczęście atmosferę zmieniają trzy 
papugi modrolotki żółtoczapkowe (Cyanoramphus aqdriceps) 
i dwa bijące się kędziorniki (Prosthemadera novaeseelandiae). 
O godz. 9.30 widzimy dwa lecące szpaki, o 9.45 dwa gołębie 
garlice maoryskie (Hemiphaga novaeseelandiae), po chwili 
jeszcze jedna, dalej mewy południowe podobne do naszych 
mew siodłatych. O 10.05 zobaczyliśmy na drutach siedzą-
cego zimorodka łowcę czczonego (Halcyon sancta), wróble 
i szczygły. Wielokrotnie słyszałem pokrzywnicę, nierzadkie-
go ptaka w  Polsce. Przelatuje papuga modrolotka czerwono-
-czelna (Cyanoramphus. novaeseelandiae), a także ponownie 
przelatuje garlica maoryska. Mijamy osiedle i wchodzimy 
w las (10.15 - 10.50), gdzie nie spotykamy w lesie żadnego 
ptaka, wracamy nad zatokę, na platformie portowej siedzą dwa 
szczudłaki czarne (Himantopus novaeseelandiae). O godz. 
14.00 niebo pokryło się chmurami i deszcz popaduje. Idziemy 
brzegiem morza do Horseshoe Point, po drodze spotykamy 20 
mew południowych i czarnodziobych, idziemy ścieżką wśród 
lasu i spotykamy wachlażówkę posępną  i krzakówkę popie-
latą (Gerygone agata). Wracamy do hotelu mijając ogromne 

eukaliptusy z wieloma dziuplami. Gnieżdżą się w nich wróble, 
szpaki, papuga czerwono-czelna. W przerwie obiadowej roz-
mawiałem z ichtiologiem Robertem D. Lawrence specjalistą 
od hodowli łososi. Wieczorem po kolacji czytałem gazety, by 
dowiedzieć się, co słychać w Europie i w Polsce. Nagle pojawił 
się bardzo podekscytowany dr Lawrence wykrzykując słowa 
wlensa, julensa a w końcu prezydent. Zrozumiałem, że te sło-
wa miały znaczyć Prezydent Wałęsa i tak dowiedziałem się na 
drugiej stronie świata o wyborze Lecha Wałęsy na prezydenta. 

Wieczorem wybraliśmy się nad brzeg zatoki w nadziei uj-
rzenia kiwi. Godzina 19.24 - leci pięć garlic nowozelandzkich, 
o godz.19.38 trzy kaki (Nestor meridionalis) lecą i jedna sie-
dzi na gałęzi eukaliptusa. O godz. 20.20 wracamy wśród ule-
wy i wichru. Nie widziałem kiwi, leje, wieje, mam dość, idę 
spać. Tymczasem Jeffrey i Irena wynajęli przewodnika za 40$ 
od osoby i poszli na spotkanie kiwi i udało im się zobaczyć 
o godz. 23.30 kiwi schodzące na brzeg morza.

13 grudnia, godz. 8.30, bardzo zimno, zakładam drugi 
sweter. Wybieramy się na wyspę Ulva oddzieloną wąskim 
przesmykiem od stałego lądu, która już w 1922 roku była 
rezerwatem. Przesmyk jest na tyle wąski, że przepływają go 
jelenie wirginijskie. Ma ona powierzchnię 260 ha. Podróż łód-
ką zajmuje pół godziny. W tym czasie spotykamy kormorana 
nowozelandzkiego (Phalacrocorax chalconotus) występujące-
go tylko na obszarze od półwyspu Otago do wyspy Stewarta 
włącznie. Już na plaży witają nas weki  bezlotne chruściele 
o uwstecznionych skrzydłach zupełnie nie bojące się tu ludzi. 
Dawniej występowały na wszystkich wyspach, a obecnie lo-
kalnie na wyspie Północnej i Południowej, gdzie tworzą kilka 
wyodrębnionych kolorem podgatunków.  Weki spotykamy też 
w lesie, ale najlepiej można je obserwować  nad brzegiem mo-
rza. W sumie od godz. 10.00 do godziny 17.15 , to jest w cza-
sie pobytu na wyspie, widziałem weki osiem razy, cztery razy 
w lesie i cztery na plaży (Fot. 2). O godzinie 10.45 i 11.10 lecą 
pojedyncze kaki, stale słychać kędziorniki, o 11.48 dostrze-
gam wachlarzówkę posępną, papugę modrolotkę żółtoczapko-
wą, na kamieniach siedzą kormorany nakrapiane (Strictocarbo 
punctatus) i szczudłak czarny. W drodze powrotnej widzieli-
śmy albatrosa zmiennego (Diomedea cauta) i petrela warcab-
nika (Daption capensis). 

W rezerwacie na wyspie Ulva było stosunkowo mało pta-
ków, ale po raz pierwszy od godz.10.45 do 17.15 nie widzieli-
śmy żadnego ptaka obcego dla Nowej Zelandii. Szata roślinna 
jest tu również tylko rodzima, podszycie jest nieco zmienione 
przez mulaka białoogonowego. Największym drzewem jest 
rima (Dacrydium cupressinum) dorastająca do 50m wysoko-
ści, 2 m pierśnicy pnia, dojrzewa w wieku 300 lat, dożywa do 
900 lat, liście ma podobne do cypryśnika. Pozostałe gatunki 
nie są tak wielkie i długowieczne. Miro (Podocarpus ferrugi-
neus) dorasta 25m wysokości, żyje 600 lat; totara (Podocarpus 
totara) dorasta do 30 m, pień na do 2,5 m grubości, dojrzewa 
w wieku 250 – 400 lat, liście (szpilki) 2,5 cm długie, totara 
Halliego (Podocarpus hallii) do 20 m wysokości, pień 1,25 m 
gruby; po agielsku lancet- wood (Pseudopanax  crassifolius) 
młodociany ma pnie bez gałęzi, liście sztywne, ząbkowane 
lśniące, grube, długości 15-30 cm żyłkowane, wyrastają z pnia 
tylko w jego górnej części, natomiast formy dojrzałe mają ga-
łęzie, liście 7-15cm długości, matowe z żółtym żyłkowaniem, 
bez ząbkowania na krótkim ogonku. Niektórzy botanicy taki 
wygląd drzew tłumaczą ewolucyjnym dostosowaniem chro-

Fot. 2 . Weka  w rezerwacie Ulva na Wyspie Rakiura (Stewart) (Fot. 
J.Pinowski).
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niącym młode drzewa przed zniszczeniem przez moa. Poza 
innymi gatunkami rosły tu drzewiaste paprocie (Dicksonia 
squarrose), mech (Lycopodium) i orchidee. (Caledania, Co-
rybas). Generalnie większość gatunków drzew ma małe li-
ście mniejsze niż nasze brzozy, lub małe szpilki co jest, jak 
sądzę, dostosowaniem do stale wiejących wiatrów. Latających 
owadów było mało, poza jednym motylem czarnym z białymi 
kropkami, trzmielem podobnym do Bombus terrestris, mo-
lem i gryzącymi muchówkami. Po kolacji poszliśmy do latar-
ni morskiej na cypel półwyspu Ackers Point zobaczyć kiwi 
i pingwiny. Nad nami latały burzyki szare (Puffinus griseus). 
W drodze powrotnej o godz. 23.00 spotkaliśmy dwa pingwiny 
małe (Eudyptula minor). 

Po kolacji poszliśmy do latarni morskiej na cypel półwy-
spu Ackers Point zobaczyć kiwi i pingwiny. Nad nami latały 
burzyki szare (Puffinus griseus). W drodze powrotnej o godz. 
23.00 spotkaliśmy dwa pingwiny małe (Eudyptula minor). 

14 grudnia o 13.30 opuszczamy wyspę Stewart małym sta-
teczkiem o nazwie Endevour, którym przypłynęły meble, teraz 
pakował drobnicę. Przepływamy przesmyk Foveaux mający 
32 km szerokości. Statek kołysze się wspaniale na wysokiej 
fali, a ja obserwuję ptaki: nurce czarno skrzydłe (Pelecanoides 
urinatrix), petrelki (Pachiptila tortur) i albatrosa zmiennego. 
Około godz. 17.00 dobijamy do portu i o 17.45 wracamy na-
szym samochodem do Christchurch przez Fiordland National 
Park i Park Narodowy Cooka.

Ewelina Mroczek

Opłatek w Alma Mater Cracoviensis
Piękna i stara to tradycja w Polsce by w czas Bożego Na-

rodzenia spotykać się w kręgach rodzinnych, towarzyskich, 
a nawet zawodowych i święcić wartości najważniejsze dla 
każdego: miłość, przyjaźń, solidarność, wzajemny szacunek. 

Już po raz drugi na spotkanie opłatkowe zaprosiło nas 
Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Opłatek odbył się 9. stycznia 2016 r. w Krakowie przy ulicy 
Gołębiej 24 w budynku Collegium Novum UJ w jego głównej, 
najbardziej reprezentacyjnej sali jaką jest aula - w założeniu 
przeznaczona na uroczyste spotkania, co podkreślili mocno or-
ganizatorzy. Obecność 6. osobowej delegacji Stowarzyszenia 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej została sympa-
tycznie zaakcentowana przez prowadzącą spotkanie - jak za-
wsze z ogromną elegancją i serdecznością - panią prezes SA 
UJ prof. dr hab. Urszulę Martę Doleżal. 

Zebranie się Wychowanków Szkoły zaszczycili rekto-
rzy, prorektorzy UJ, AGH, Uniwersytetu Gdańskiego i kil-
ka zaprzyjaźnionych organizacji w tym Związek Sybiraków 
prężnie działający również w Krakowie. Od prominentnych 
Gości i Współgospodarzy popłynęły słowa noworocznych 
życzeń dla przybyłych z różnych stron Polski Absolwentów 
UJ i uznanie dla zasług Ich Stowarzyszenia. Opłatki poświęcił 

w pięknej poetyckiej modlitwie ks. Rektor akademickiego ko-
ścioła św. Anny w Krakowie. Słowa pozdrowienia skierowano 
dla - niestety złożonego chorobą - ks. kardynała Franciszka 
Macharskiego, dobroczyńcy kościoła, któremu w 1993 przy-
wrócił godność kolegiaty odebraną w połowie XIX wieku. 
Rodzimego kolorytu  - prócz wzajemnych indywidualnych 
życzeń zebranych, zajmujących wszystkie krzesła ogromnej 
neogotyckiej auli pod imponująco pięknym kasetonowym 
stropem - przydał uroczystości koncert kolęd w wykonaniu 
Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Came-
rata Jagiellonica. W uznaniu, pani Doleżal koncert nazwała 
„Darem Złota”. Trafna metafora wynikła niewątpliwie z nie-
dawnej bliskości Święta złożenia darów Boskiemu Dzieciąt-
ku przez Trzech Mędrców ze Wschodu…. A śpiew był iście 
anielski! Młodość wykonawców u niejednego z obecnych 
wzbudziła nostalgiczne wspomnienie lat studenckich, które 
upłynęły właśnie w tych murach.

Symboliczny poczęstunek podany w westybulu auli po-
zwolił na osobiste kontakty. Odświeżono wcześniejsze znajo-
mości, poczyniono nowe. Do tych ostatnich należy niewątpli-
wie zawiązana przez nas nić sympatii z reprezentantem Uni-
wersytetu Gdańskiego. 

Kilka wspólnych fotografii zrobionych przez kol. Staszka 
Mroza, będą pamiątką tego sympatycznego poranka w sza-
cownych murach najstarszej polskiej i europejskiej szkoły 
wyższej - której dawniejsza historia, zawarta w dziełach mi-
strza Matejki, zdobi ściany jej auli. W krakowskiej Alma Ma-
ter niemal od początków jej istnienia szlify uniwersyteckie zy-
skiwali przedstawiciele wszystkich pokoleń bochnian i wśród 
jej luminarzy są wychowankowie bocheńskiego gimnazjum. 
Cała nasz delegacja skupiła się do wspólnego zdjęcia na II pię-
trze Collegium Novum, przy spiżowej tablicy upamiętniającej 
wybitnego polskiego historyka, członka Polskiej Akademii 
Umiejętności, założyciela Oddziału Stowarzyszenia Bochnia-
ków we Lwowie w 1936 r. - Franciszka Bujaka - wychowanka 
naszego gimnazjum. W biograficznych wspomnieniach Pro-
fesora znajduje się pełen zachwytu opis naszego miasta i jego 
najbliższej okolicy w początku minionego stulecia. E.M. Collegium Novum - pod tablicą poświeconą prof. F Bujakowi
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II. Nazwy Oriona (mapa)1 
Orion należy do najpiękniejszych konstelacji zimowych. 

Już w końcu kwietnia znika z zachodniego nieba na okres po-
nad dwóch miesięcy, a pojawia się dopiero na wschodnim nie-
bie w końcu lipca, albo na początku sierpnia. Najlepiej i naj-
dłużej (bo całą noc) widoczny jest w połowie grudnia.

W gwiazdozbiorze Oriona mieszkańcy wsi nie wyróżniają 
wszystkich gwiazd (jest ich kilkanaście), lecz tylko Pas Orio-
na, który tworzą trzy gwiazdy bardzo jasne, ułożone w prostej 
linii. Por. zapisy: to su trzy gwiazdy, to się nazywają kosiarze 
(okol. Otwocka), kośniki to we trzech ido, wraz z kśęzycem 
(okol. Wysokie Mazowieckie), kosy to w kształcie kosy czszy 
gwiozdy (okol. Gorlic).

Pas Oriona jest powszechnie znany, prawie na całym ob-
szarze Polski (także Ukrai-ny i Białorusi), ale mimo to noto-
wano wiele wypowiedzi, które świadczą o wyróżnianiu więk-
szej liczby gwiazd w omawianej konstelacji, np.: kosi – ćtyry 
gwiozdy tak i jedna loska (‘rączka kosy’) na popszic (na po-
przek, okol. Nowego Targu), kosy to czy (trzy) tak i czy tak, na 
kosisko i na kose (wieś Kornatka, pow. Myślenice), kosiarze 
to ich pińć jes, tak za sobom som jak kosiarze (okol. Buska 
Zdrój), te trzy gwiazdy to kusiarze, dwoi-ste so, trzy kusiarze 
i trzy zastempce, łuni tak na boku zastympcy, ale im tak towa-
rzyszo te gwiazdy (okol. Zamościa) itp.

Te pozostałe, trzy lub dwie gwiazdy znajdujące się za 
kosiarzami (a należące do konstelacji Oriona, tworzące tzw. 
Miecz Oriona) w gwarach nazywane bywają odbiera-czami, 
odbieraczkami, zbieraczkami, grabiarkami, żniwiarkami itp. 
Nazwy te wiążą się z wyobrażeniami ludowymi, według któ-
rych kosiarze koszą zboże lub trawę, a odbieracz-ki czy gra-
biarki odbierają i wiążą w snopy zboża lub zagrabują trawę 

– to tak jak chłop na polu, ido rzendem trzi te gwiazdi, trzi 
z kosami koszo, a za nimi ido trzi odbzieraczki i odbzierajo, to 
my tak zidzim (widzim) na niebzie jak je na ziemni2 (w. Ulno-
wo, pow. Ostróda).

Według innych informacji gwiazdy z Miecza Oriona nazy-
wane bywają pomocni-cami – kosiarze, a za nimi pomocnice 
zy śniadaniem (okol. Piaseczna). Z wyodrębieniem i nazywa-
niem nie tylko Pasa, ale i Miecza, niekiedy i dalszych gwiazd 
Oriona spotyka-my się na Węgrzech, Rumunii oraz w krajach 
południowosłowiańskich. Tu nazwy tych części gwiazdozbio-
rów także nawiązują do tych samych realiów wiejskich, por. 
choćby taką informację ze Słowenii: - Kosci so nad Urszljo 
goro żanjice (żeńcy) nad Svinjsko planino in grabljice (gra-
biarki) nad Golco3.

Orion lub Pas Oriona ma na terenie całej Polski kilka nazw 
zróżnicowanych przede wszystkim słowotwórczo, a związa-
nych etymologicznie z rdzeniem kos-. W północnej części 
Polski, to jest na Pomorzu, Warmii i Mazurach, Mazowszu 
i północnej Lubelszczyźnie oraz w kilku wsiach Wielkopolski 
występuje nazwa kośniki (ma ona oparcie, zwłaszcza na Po-
morzu i Mazowszu, w nazwie realnej, kośnik ‘człowiek, który 
kosi’). Pierwotnie nazwa te zapewne tworzyła zwarty obszar 
mazowiecko-pomorsko-wielkopolski, który z czasem został 
rozbity (od strony Wielkopolski) przez nazwę nowszą kosiarze 
obejmującą centralną Polskę, a powszechną także na terenach 
południowej Białorusi i Ukrainy. Obok nazwy kosiarze, opar-
tej (wtórnie) pod względem słowotwórczym na czasowniku 
kosić, na wschodnich terenach i w województwach zachod-
nich występuje archaiczna dziś postać kosarze.

Nazwę kosy (używaną tylko w liczbie mnogiej – kosy czy 
(trzy) som pionowo i czy poziomo: nie będzie ciepły rosy, póki 

ńe zejdom wiecorem kosy (okol. 
Nowego Targu) spotykamy na 
obszarze południowej Polski (po-
łudniowy Śląsk i Małopolska po 
San i górną Wisłę) oraz w Wiel-
kopolsce i sporadycznie w woje-
wództwach zachodnich. Zapew-
ne kontaminacją wyrazów kosy 
i skos, skośnie należy tłumaczyć 
nazwę skosy zapisaną na Słowacji, 
w Czechach, na Łużycach, także 
w Alpach włoskich i południo-
wych Niemczech. Użycie liczby 
mnogiej kosy jest chyba rezulta-
tem zetknięcia się nazw kośniki, 
kosiarze (w l. mn.) z nawą kosa. 

Niektóre z powyższych nazw 
poświadczone są w zabytkach 
staropolskich i utworach później-
szych oraz w słownikach, por. 
kilka przykładów: „w tym placu, 
gdzie rogaty wół [nazwa gwiazdy] 
głowę położył. Mało niżej pochyły 

Władysław Kupiszewski (Warszawa)

Z zagadnień astronomii ludowej, cz. 2

Nazwy Oriona
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Oryjon się złożył – Kosami drudzy zowią, a kto go przepatrzy. 
Próżno znaku na niebie świetniejszego patrzy” (J. Kochanow-
ski)4. „Który [Bóg] czyni Wóz niebieski, Kosy i Baby i gwiaz-
dy południowe” (Biblia, Job 9,9)5. „Gwiazdę Oryona Polacy 
zowią kosą, dlatego, że niektóre gwiazdy na nim są ułożone na 
kształt kosy trawnej chłopskiej” (E. Otwinowski, L)6, „Póki 
z wieczora nie zajdą kosy. Nie będzie ciepłej dla ziemi rosy” 
(W. Pol)7, „Orion, który ma w sobie wiele gwiazd Kosarzem 
od Gospodarzów nazwany” (B. Chmielowski)8, „Zaś potem 
na niebiosy Wypuszcza złote kosy, Aż się zaiskrzą rosy” (T. 
Lenartowicz 474)9.

Do nazw narzędzi rolniczych lub ich części nawiązują 
również sporadycznie notowane: sierp (okol. Łęczycy) i kosok 
(okol. Raciborza); kosok na Śląsku oznacza ‘sierp gładki, bez 
ząbkow’). Nawiązywanie nazw (pod względem znaczenio-
wym) do realiów wiejskich, rolniczych było właściwością nie 
tylko języka polskiego, ale i innych słowiańskich (i nie tylko), 
por. choćby te przykłady oznaczające omawiane gwiazdy: bia-
łoruskie koromysło ‘nosidło’, bułgarskie rało, ralica ‘radło, 
radlica’, także macedońskie ralica.

Oprócz powyższych nazw (kosy, kośniki, kosiarze) obej-
mujących większe lub mniejsze obszary Polski, znane są tak-
że (choć notowane sporadycznie), które nawiązują do liczby 
„trzy”, np.: trojaki, trójki – trojaki albo trójki my nazywamy 
te trzy gwiazdy na wschodzie (okol. Sokółki), trzy jutrzenki 
– trzy jutrzenki, co tych trzech mentrców prowadziły do sta-
jenki (okol. Torunia), warta – kosiarze, a teraz warta, to ido 
jak trzech żołnierzy (okol. Skierniewic). Często jednak z cza-
sem owe nazwy nasycone były treściami religijnymi. Pod ich 
pierwotne określenia podkładano nowszą religijną treść i stąd 
powstały takie nazwy, jak: trzej królowie (okol. Kartuz), trzy 
króle (okol. Konina), mędrcy (okol. Suwałk), (święta) trójca 
(okol. Raciborza i Kosowa Poleskiego).

Ten typ nazw nawiązujący do liczby „trzy” znany jest 
w wielu krajach europejskich, a także wśród ludów egzotycz-
nych10.

We wsi Stubienko (pow. Jarosław) zanotowano odosob-
nioną nazwę podaną przez gospodarza pochodzącego spod 
Kolbuszowej, znaną mu zapewne z lektury (odnoszącą się do 
Oriona) – jakubowa gwiazda z wyjaśnieniem: to jest jakubo-
wa gwiazda, jak się patrzy na nio dobrze, to się widzi cztery 
rządki gwiazdek układających się niejako w pręty, laski (inne 
źródła dialektologiczne jej nie podają). Nazwa ta poświad-
czona jest tylko u Mączyńskiego (w słowniku z XVI w.), za 
którym hasło to cytują inne, późniejsze słowniki), w których 
spotykamy takie nazwy, jak: kosztur, laska, palica, (Jakuba), 
gwiazda, gwiazdka świętego jakuba, paliczka świętego jaku-
ba i jakubowa paliczka, jakubowa palica (paliczka) jest nie-
wątpliwie kalką niemieckiego Jacobstab ‘Orion’. Na terenie 
Niemiec znane są oprócz laski Jakuba także trzy laski, laska 
biskupa, św. Marcina, Piotra, Mojżesza itp., a w Rumunii kije 
mnichów lub pielgrzymów ‘Pas Oriona’.

Źródłem tych nazw (laska, paliczka św. Jakuba) jest Biblia, 
gdzie właśnie gwiazda Jakuba jest użyta przenośnie, oznacza 
króla żydowskiego z pokolenia Jakuba, a laska jest symbolem 
władzy, por. następujący fragment z Biblii J. Wujka: „Wznidzie 
Gwiazda z Jakóba i powstanie laska z Izraela i pobije książęta 
Moab, i spustoszy wszystkie syny Seth”, Num 24,17.

Nazwę książkową Orion (pochodzenia greckiego Orion) 
zapisano w dwóch wsiach: w Gołej, pow. Olesno i na Mazu-

rach – orion to trzy gwiazdy ido tak i trzy tak (wieś Łajs, pow. 
Nidzica). Jest ona dość powszechna w dawnych tekstach i dzi-
siejszej literaturze fachowej, por. przykłady: 

Cynozura wysoko w nocy głowę niesie.
Rano wszystko Oryjon, a przy Oryjonie 
Zaraz w morzu Cefeus od rąk po pas tonie11.

Ale i co to za pies była tak śmiały,
Że sobie zasiadł w niebie plac niemały?
Czy go Oryjon, gdy się sam wprowadził
W niebo, na straży przy gwiazdach posadził?12

Tam kędy gwiazdy w Wielkim Mieczu świecą,
Znajdzie się Orion, pod nim Zając zwija,
A na południu Gołąb się wybija13.

W gwarach jednak ta nazwa nie zdołała się upowszech-
nić, ponieważ kosy, kośniki i kosarze, pochodzenia prasło-
wiańskiego, były zbyt „silne” i dobrze utrwalone.

Jak wynika z powyższego – nieco wnikliwsze spojrze-
nie na zagadnienie, nieco szczegółowsza analiza materiału 
gwarowego, dotyczącego nazw Oriona, pozwala sprecyzo-
wać pewne stwierdzenia ogólniejsze i widzieć duże zróżni-
cowanie słowotwórcze (np.: kosy, kośniki, kosarze, kosia-
rze; odbieracze, odbieraczki, zbieraczki), także duże zróż-
nicowanie leksykalne nazw (omówiono ich ok. 50) oraz 
ich usytuowanie geogra-ficzne. Jak widać, rzeczywistość 
gwarowa jest bogatsza, niż ta właściwa językowi ogólne-
mu. W gwarach bowiem przechowują się nazwy, które były 
w obiegu dawniej, a obecnie wyszły z użycia, stały się ar-
chaizmami.

Przypisy
1  Artykuł niniejszy jest drugą częścią artykułu zamieszczo-
nego w poprzednim numerze „Wiadomości Bocheńskich” /
WB nr 4 (107)/. Założenia techniczne jak i warsztatowe są 
więc takie same.
2  A. Szyfer, Tradycyjna astronomia i meteorologia ludowa na 
Mazurach, Warmii i Kurpiach i jej współczesne przeobrażenia, 
Olsztyn 1969, s. 55.
3  Preżihov Voranc, Zbrano delo, t. II, Ljubljana 1964, s. 42. 
Urszlja Gora, Svinjska planina i Golca to nazwy miejscowe.
4  Dzieła polskie, opr. J. Krzyżanowski, PIW Warszawa 1972, 
s. 554.
5  Biblia to jest księgi starego i nowego testamentu, przekład 
Jakóba Wujka, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblij-
ne, Warszawa
6  Cyt. za słownikiem S. B. Lindego.
7  W. Pol, Rok myśliwca, Warszawa 1957, s. 28.
8  B. Chmielowski, Nowe Ateny albo Akademia wszelkiej 
scjencji pełna (…), Lwów 1749, t. I, s. 167.
9  T. Lenartowicz, Poezje. Wybór, opr. Jana Nowakowskiego, 
PIW Warszawa 1968, s. 474.
10 M. Gładyszowa, Wiedza ludowa o gwiazdach, Wrocław 
1960, s. 49/50.
11.  J. Kochanowski, op. cit., s. 553.
12 J. A. Morsztyn, Utwory zebrane, oprac. L. Kukulski, PIW 
Warszawa 1971, s. 154.
13  W. Pol, op. cit., s. 10/11.
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Izabela Gass (Warsawa)

Uroczystości złożenia serca Tadeusza Kościuszki 
w Rapperswilu

W październiku 2015 r. mija 120 rocznica złożenia urny z  
sercem Tadeusza Kościuszki w Muzeum Polskim w Rapper-

swilu. Relację z tej uroczy-
stości odnajdujemy w listach 
ówczesnego bibliotekarza 
Muzeum Stefana Żeromskie-
go do Henryka Bukowskiego, 
członka Rady Muzealnej.

Uroczyste przekazanie 
urny z sercem Tadeusza Ko-
ściuszki zostało zaplanowane 
na połowę października 1895 
r. Ofiarodawczyniami były 
cztery córki Emilii z Zeltne-
rów Morosini. Latem 1895 
r.1 kustosz Muzeum Wło-
dzimierz Rużycki de Rosen-
werth przygotował w wieży 
prochowej na górnej kondy-
gnacji odpowiednie  mauzo-
leum, w którym  miała zostać  

złożona urna. Jak pisał Stefan Żeromski w liście do Henryka 
Bukowskiego z dnia 22.08.1895 r. „Pan Kustosz [Rużycki] za-
jęty jest obecnie w zupełności przygotowywaniem schronienia 
na serce Kościuszki. Jak było do przewidzenia, całe to schro-
nienie wybite jest czerwonym obiciem, pozeszywanym z ka-
wałków, sufit i podłoga wysłane kobiercem poobstrzyganym 
i kiepskiego gatunku. Obiecuje tam jeszcze umieścić rozmaite 
amorki czy aniołki ze swoich zbiorów, słowem brakować tam 
będzie tylko śpiewów, tańców i deklamacji. Śpiewy i tańce bę-
dzie mógł skutecznie zastąpić grający zegar, a deklamację sam  
pan Kustosz. Przewidywałem, że miejsce na serce Kościuszki, 
najdroższy skarb Polaków, wybierze i urządzi Rużycki, dla-
tego właśnie, że jest najgłupszy i najobrzydliwszy infamis ze 
wszystkich żyjących Polaków.”2 Żeromski był mocno skon-
fliktowany z Rużyckim, który na zamku pełnił obowiązki pa-
lacza, woźnego, konserwatora i oczywiście kustosza na czym 
znał się najmniej. Muzeum traktował jako zbiór obrazów, wy-
robów ze złota i srebra. Sam zajął się fabrykowaniem pamią-
tek historycznych, którymi zapełniał gabloty muzealne. Nie-
ustanne wzbogacanie Muzeum dziwacznymi wyrobami bądź 
upiększanie oryginałów kompromitowało placówkę. Ale nic 
nie można było na to poradzić, bo Różycki cieszył się nie-
ograniczonym zaufaniem ówczesnego prezesa Rady Muzeum, 
a razem jego dyrektora Józefa Gałęzowskiego i sprawował na 
zamku władzę nieograniczoną.

Uroczystości kilkakrotnie przekładano, aż wreszcie ich 
datę wyznaczono na 15 – 17 października 1895 r.  Urnę z ser-
cem Tadeusza  Kościuszki z  Vezia pod Lugano przywiózł 
pośredniczący w jej przekazaniu Aleksander Brochocki. Je-
dynym przedstawicielem rodziny Morosini był wnuk Emilii, 
Jan Antonio hr. Negroni-Prati. Ponadto przybyli członkowie 

Rady Muzeum, przedstawiciele studiującej w Szwajcarii 
młodzieży i organizacji  emigracyjnych, a także delegaci rad 
miejskich Lwowa i Krako-
wa oraz miejscowi notable, 
w tym burmistrz Rapper-
swilu. Główne uroczystości 
przypadły na dzień 15 paź-
dziernika. W programie było 
nabożeństwo w miejscowym 
kościele, złożenie urny na 
zamku i obiad. Podczas na-
bożeństwa urna udekorowana 
została wieńcami od Henryka 
Bukowskiego, Towarzystwa 
Litewskiego „Żelmuo”  i po-
lnymi kwiatami, złożonymi 
przez dzieci polskiego ro-
botnika Gutta, zamieszkałe-
go w Rapperswilu. Jako że 
Bukowski nie przyjechał na 
uroczystości, kupnem wień-
ców zajęła się Oktawia Żeromska. „Wieniec będzie srebrny, 
pozłacany, liści laurowych, bardzo piękny. Za 150 franków 
szczerozłoty byłby bardzo maleńki, a urna jest dosyć duża. 
Żona pojechała specjalnie do Zurychu i go obstalowała. Będą 
wstęgi z napisami po polsku i litewsku: „Od wiernych  Li-
twinów”. Drugi wieniec z kwiatów suchych, alpejskich i nie-
śmiertelników kupiła żona w Zurychu” – pisał Żeromski w li-
ście do Bukowskiego z dnia 13.X.1895 r.3

Uroczystości uświetniły okolicznościowe mowy, m.in. 
burmistrza Rapperswilu, Gaudy(„który życzył nam swobód, 
co oni mają, szeroko rozwodził się nad Kościuszką, że go 
wielbił, będąc w szkołach już, że młodym chłopcem jeździł na 
jego grób, bo Kościuszko to bohater wszechświatowy i póki 
historia jest historią, będzie on zawsze wielbiony, a mówiąc 
o sympatii, jaka zawsze łączyła Szwajcarów z Polakami , wy-
raził radość, że chociaż na czas jakiś serce wielkiego człowie-
ka spoczęło wśród Szwajcarów”), znanego pisarza i publicysty  
Zygmunta Miłkowskiego („mówił po francusku i specjalnie 
dla Morosinich[!], tłumaczył mu, ze dobrze zrobili, że emigra-
cji oddali serce, bo tylko emigranci są prawdziwymi Polaka-
mi”), Józefa Gałęzowskiego („ także dziękował Morosiniemu 
po francusku”) , studenta Feliksa Perla („dobrze mówił, że 
młodzi wierzą, iż to serce ukochane zaniosą do wolnej repu-
blikańskiej Warszawy”).4 

Podczas mszy śpiewała Jadwiga Laskowska , córka profe-
sora anatomii w Akademii Lekarskiej w Genewie - Zygmun-
ta Laskowskiego. Po mszy urna z sercem Kościuszki została 
przeniesiona do baszty prochowej, a  goście udali się na obiad 
do hotelu „Zum Schwan”.5 

Relację z uroczystości zamieściła prasa galicyjska, m.in. 
„Kurier Lwowski”,” Dziennik Polski”, „Nowa Reforma”.

Urna z sercem Kościuszki Serce Kościuszki w Rapperswilu
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Przypisy
1 Tadeusz Kościuszko zmarł w Solurze 15.10.1817 r.  Umie-
rając „zapisał” swoje serce młodziutkiej Emilii Zeltner, córce 
właściciela domu, w którym mieszkał. Gdy w dwa lata później 
Emilia wyszła za mąż za włoskiego księcia Morosini, urnę 
z sercem Kościuszki zabrała ze sobą. Została ona umieszczo-
na w marmurowym pomniku wzniesionym ku czci Kościusz-
ki w posiadłości rodziny Morosini w Varese k. Mediolanu. 
Z czasem urnę złożono w kaplicy książęcej w Verii k. Lugano. 
Z chwilą powstania Muzeum Polskiego w Rapperswilu Polacy 
rozpoczęli starania o uzyskanie urny z sercem. Interweniował 

w tej sprawie Giuseppe Verdi. W wyniku tych starań w 1895 
r.  serce Kościuszki znalazło się w Muzeum Polskim w Rap-
perswilu.
2 Stefan Żeromski, Listy 1893 – 1896. Czytelnik. Warszawa 
2001, s. 260
3 Tamże, s. 302
4 Tamże, s. 311 - 312
5 W 1897 r. urna została przeniesiona do specjalnej kaplicy – 
mauzoleum Tadeusza Kościuszki. W 1927 r. wraz ze wszyst-
kimi zbiorami muzealnymi opuściła Szwajcarię i znalazła się 
w Warszawie.

Stanisław Kobiela

Kartki z dziejów Wiśnicza
Z końcem lutego br. ukazała się drukiem - z okazji przy-

padającego w tym roku jubileuszu 400 lat Wiśnicza - piękna 
opowieść o Wiśniczu w opracowaniu Marii Serafińskiej Do-
mańskiej pt. ”Kartki z dziejów Wiśnicza”. Wydana została 
staraniem Fundacji im. Rodziny Mieszkowskich, Dyrektora 

Zakładu Karnego w Nowym 
Wiśniczu i Przedsiębiorstwa 
Państwowego „Robut” w No-
wym Wiśniczu.

Pani Małgorzata Więc-
kowska Burmistrz Nowego 
Wiśnicza pisze w przed-
mowie, że ksiązka pozwala 
na poznanie miejsc i ludzi 
z przeszłości Miasta i Oko-
licy, którzy przeszli przez tę 
ziemię i pozostawili świadec-
two przeżytych zdarzeń, a lek-
tura książki dostarcza wielu 
wzruszeń i okazji do zadumy 

Autorka zadała sobie trud 
zebrania rozproszonych i nie-
jednokrotnie trudno dostęp-

nych informacji z przeszłości Wiśnicza, obrazujących zachwyt 
tym miejscem albo gorzką refleksję. Dzięki starannemu dobo-
rowi tekstów powstał bogaty materiał źródłowy.

Książkę rozpoczyna fragment opowieści Walerii Sza-
layówny o schludnym miasteczku, nad którym górują szczyty 
potężnego zamku, co jak możny dziedzic licznych włości roz-
siadł się wygodnie wśród pagórków zielonych, świecąc z dala 
czerwonymi dachami swych budowli.  Poznajemy fragmenty 
słynnej książki kucharskiej Stanisława Czernieckiego z koń-
ca XVII wieku, opis fundacji klasztoru Zbawiciela na Górze 
Wiśnicz i położenia kamienia węgielnego w 1622 r. – pióra ś 
Ojca Rafała (Józefa Kalinowskiego). Są wspomnienia Hiero-
nima Christiana Holstena żołnierza wojen szwedzkich, który 
do Wiśnicza dostał się jako jeniec.

Józef Wawel – Louis opisuje męczeńską śmierć niespo-
kojnego usposobienia kleryka Damazego Zbyszewskiego 
w klasztorze OO Karmelitów Bosych w Wiśniczu, który z roz-
kazu przeora O. Szymona (Jerzego Niesiołowskiego) za jakieś 

przewinienie przykuty został  łańcuchem do podłogi, w celi 
bez okien i pieca i tam w temperaturze poniżej zera, otrzy-
mując co drugi dzień po 25 „ostrych postronków” trapiony 
okrutnym postem skonał 6 grudnia 1782 r. Jeszcze ciekawsza 
jest próba zbagatelizowania tego „incydentu” przez biskupa 
tarnowskiego i gwałtowna reakcja cesarza austriackiego Józe-
fa II, ale to już inna historia.

Poprzez liczne wspomnienia Jacentego Chodura, Hiero-
nima Ciechanowskiego, Wojciecha i Julii Goczałkowskich, 
Jana Klimowskiego, ks. kardynała Adama Kozłowieckiego 
arcybiskupa Lusaki, Lucjana Lipińskiego, Ludwika Solskie-
go, Mariana Drożdża, Alfreda Majewskiego, Marka Piekar-
czyka, Mieczysława Rośka, Stanisławy Serafińskiej Jerzego 
Stuhra ( o swoim stryju Oskarze),  żołnierzy z konspiracji 
Obwodu ZWZ-AK „Wieloryb”, fragmenty książek |Marii 
Odyniec (Dom pod Campi), Stanisława Fischera, Jana Świę-
cha, Marii Szypowskiej i wielu innych, poezję Jana Brzę-
kowskiego, Czesława Dźwigaja, Marii Koniuch docieramy 
do pięknych podań i legend wiśnickich spisanych ongiś przez 
prof. Kazimierza Kaczmarczyka wieloletniego dyrektora Ar-
chiwum w Poznaniu, członka PAU od 1920 r, założyciela 
Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Bochniaków. Po-
znamy m.in. losy tureckich jeńców, którzy usiłowali wyfru-
nąć na skrzydłach z Wiśnicza, i o tym jak była w Wiśnicu 
kolera, ale ją swięnty Józof laską uodegnał. Dla poszukiwa-
czy skarbów (modne dzisiaj) interesująca będzie wskazówka 
o ukrytych skarbach w zamku wiśnickim, co nad nięmi mają 
uopiekę złe duchy i że można je wziąś w Palmową niedzielę, 
w chtórą wszyscy dyabli idą na wanieliją do kościoła. Tych 
legend jest nomen omen 13, ale są także cudowne baśnie 
i podania pióra Zofii Wiśniewskiej, dowcipne felietony o wi-
śnickich straszydłach  publicysty Stanisława Pagaczewskiego 
i na końcu naukowa próba syntezy dziejów Wiśnicza pióra 
prof. dr hab.  Andrzeja A. Zięby „Trzy okresy historii Nowe-
go Wiśnicza”.*

Już dzisiaj możemy powiedzieć, że niewielki nakład rozej-
dzie się w mgnieniu oka i potrzebne będzie drugie wydanie.  

   
 * Wykład ten wygłosił Profesor 30 stycznia 1995 roku pod-
czas uroczystej sesji Rady Miasta z okazji przywrócenia praw 
miejskich Nowemu Wisniczowi.
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Miasto leży wśród poszarpanych wzgórz, rozciągnię-
te od wschodu ku zachodowi, z dwoma sporymi rynkami, 
wszystkie domy z drewna, ale dobrze pobudowane. Teraz 
jest miastem otwartym, ale dawnymi czasy było ponoć 
otoczone murem, który jeszcze tu i ówdzie jest widoczny, 
choć już zrównany z ziemią.  Zachowały się z niego nade 
wszystko trzy bramy z obrobionych ciosów kamiennych. 
A choć już bardzo są zniszczone, to przecież po kamieniar-
ce i innych zdobieniach widać, że zbudowane były solidnie. 

Ciągnie się tedy [Bochnia] od wschodu ku zachodowi, 
a dołem płynie Babica, rzeczka, za którą niedaleko stoi 
nasz klasztor zakonu kaznodziejskiego, piękny, na wznie-
sieniu, przy nim zaś dość spory, porządnie wymurowany 
kościół, cały przesklepiony i pomalowany, z nowymi or-
ganami. W tym to klasztorze chciano mnie uczynić prze-
orem anno 16031. Z kościoła prosta uliczka prowadzi na 
rynek, gdzie pośrodku wznosi się ratusz, piękny i wysoki, 
na wzniesieniu. Jest po części murowany, a otaczają go 
otwarte podcienia, pod którymi stragany mają kramarze; 
prócz nich znajdzie się w mieście, gdy trzeba, i paru rze-
mieślników. Od ratusza ku kościołowi parafialnemu idzie 
się pod górę. Znajduje się on w uliczce za rynkiem.  Jest 
duży, choć trochę niski, ale murowany, z organami. Idąc od 
kościoła w prawo, dochodzimy do porządnie wymurowane-
go zamku z fachwerkiem w górnej części. Między kościo-
łem a zamkiem jest wydrążony otwór, który tu nazywają 
szybem2 i przez który wyciągają z ziemi sól. Stąd idzie się 
znów wciąż pod górę i dochodzi do Psiego Rynku3, za któ-
rym wzgórze opada. Ze wszystkich stron otaczają miasto 
przedmieścia pełne pięknych ogrodów. 

Swój początek wzięło od soli, którą się tu wydobywa 
i rozwozi po odległych krainach, albowiem tutaj jest najlep-
sza i jest jej więcej niż gdzie indziej, a o tym, jak tu trafiła, 
tak piszą. Około roku Pańskiego 1260 Kunegunda, Święta 
Polska Księżna, małżonka Bolesława, poprosiła swego ojca 
Belę, króla Węgier, o kopalnię soli, a gdy jej już takowa 
została podarowana, wrzuciła do niej pierścień, być może 
w taki sposób albo z taką myślą, jak to zwykł czynić na 
morzu książę wenecki4. Zdarzyło się później, że tam, gdzie 
rozciąga się teraz Bochnia, pewien pasterz zobaczył, jak 
jego bydło łapczywie coś zlizuje i odgadł się, że to sól, co 
się później potwierdziło. A kiedy książę rozkazał tam ko-
pać, to w pierwszym kawałku, który wyciągnięto, znale-
ziono ów pierścień księżnej, przeto ta gorliwie dziękowała 
Bogu za łaskę, jaką okazał jej krajowi, przenosząc własną 
ręką ten rzadki skarb z tak odległych stron. 

Wyrąbują tu kawały [soli] długie na trzy łokcie (jak mi 
się zdaje) i czworokątne, ze wszystkich stron5 koło pię-
ciu kwart. W których z wielkim zdziwieniem znajdowa-
no drewno, odrąbane wióry, kawałki węgla, a przed paru 
laty nawet wiązkę słomy. Co należy rozumieć tylko tak, 
że wszystko to wzięło się z wody, może w czasach poto-
pu, która takie rzeczy pociągnęła ze sobą w głębiny pod-
ziemnego królestwa. W mieście jest jeszcze sześć szybów, 

z których wyciąga się sól za pomocą lin o grubości ramie-
nia, a kilka innych już porzucono. Otwór ów ma szerokość 
sążnia6, a długość trzech i pół, a wydrążony jest nie łagod-
nym zagłębieniem, lecz równo z ziemią, przy nim dwa 
konie obracają umieszczone tam koło. Za pomocą tegoż 
opuszcza się i wyciąga z powrotem na wierzch także gór-
ników, a wszystko to jest solidnie obudowane i przykryte. 
Z solą rzecz się ma prawie tak samo jak z kryształem, któ-
ry również pochodzi od lodu. Dwunastego grudnia posze-
dłem z dwoma Żydami do szybu Szewskiego. Tam jeden 
z górników zapalił wiązkę słomy i wrzucił do środka, żeby 
można było zobaczyć, jak szyb jest głęboki i jak jest wyło-
żony mocnym drewnem na podobieństwo studni. Drewno 
na dole twardnieje i wydaje dźwięk prawie taki jak żelazo. 

Wysłałem naprzeciw moim furmanom pusty wóz, by 
ich trochę odciążyć, a to żeby szybciej przyjechali. Przed 
północą wsiedliśmy znowu i pojechaliśmy do Krakowa, 
gdzie dotarliśmy z otwarciem bramy (pięć mil7). 

                         Tłumaczył: Tadeusz Zatorski (Kraków)
 
                               Od tłumacza

Wydanie przed kilku laty Zapisków8 Martina Grunewe-
ga było ważnym i szeroko komentowanym wydarzeniem 
naukowym i edytorskim. Udostępniono bowiem w ten spo-
sób niezwykłej wagi dokument: doskonale zachowaną ob-
szerną relację autobiograficzną gdańskiego kupca, a potem 
duchownego, będącą prawdziwą kopalnią wiedzy o oby-
czajach i życiu codziennym w kilku krajach Europy i Azji. 

Martin Gruneweg urodził się 25 kwietnia 1562 roku 
w Gdańsku w solidnej rodzinie kupieckiej, w domu nieopo-
dal kościoła Mariackiego. W swych zapiskach nie omieszka 
zresztą podać także daty swojego poczęcia (25 lipca 1651 
roku) i stworzenia duszy (45 dni później w święto Narodze-
nia Marii) – ta chwilami groteskowa dokładność to jedna 
z cech charakterystycznych jego obszernych pamiętników. 
W 1569 roku umiera mu ojciec, dwa lata później  matka 
ponownie wychodzi za mąż, ale ojczym Martina, szczerze 
ponoć kochający dzieci żony z jej pierwszego małżeństwa 
i akceptowany przez pasierba, umiera ledwie pół roku po 
ślubie. Te przeżycia pozostawią, jak się wydaje, trwałe śla-
dy w psychice chłopca. 

Po ukończeniu przykościelnej Szkoły Mariackiej  – sto-
jącej wówczas na bardzo wysokim poziomie – Gruneweg 
na polecenie matki udaje się w 1574 roku do Bydgoszczy, 
by tam uczyć się polskiego. Preceptorem dwunastoletnie-
go Martina jest Stanisław Skrzetuski, który na ten czas 
oddaje pod opiekę jego matki swojego syna Gabriela. Od 
1579 roku przez niecałe trzy lata Gruneweg terminuje po-
tem u Georga Kerstena w Warszawie, jednak bankructwo 
pracodawcy zmusza go do szukania nowego zajęcia. Znaj-
dzie ją u ormiańskich kupców we Lwowie. Przybywa tam 
w czerwcu 1582 roku. Miasto wywiera na nim spore wra-
żenie. Fascynuje go też w ogóle polski obyczaj: sprzedaje 

Martin Gruneweg o Bochni na przełomie XVI i XVII wieku

„ . . . przedmieścia pełne pięknych ogrodów”
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strój niemiecki, co wyraźnie podkreśla w Zapiskach i ku-
puje sobie polski. Znamienne też, że postacie ukazujące mu 
się w częstych wizjach religijnych będą do niego przema-
wiać najczęściej właśnie po polsku. Mało tego: anioł który, 
objawia mu się w czerwcu 1586 roku, częstuje go przy spo-
sobności jakże polskim daniem:  miską gorących „pyrogi”9.. 

W służbie nowych chlebodawców podejmuje długie 
podróże do imperium osmańskiego – odwiedza między in-
nymi Stambuł i Adrianopol –  oraz do Rosji. Ta kupiecka 
ruchliwość znamionuje całe jego życie: także później, już 
jako zakonnik dominikański, będzie się nieustannie prze-
mieszczał między klasztorami w kilku miastach polskich 
z łatwością i szybkością, która musi imponować. 

W 1586 roku Gruneweg przechodzi ciężki kryzys ner-
wowy, mający prawdopodobnie tło homoerotyczne – w Za-
piskach pojawiają się, i to nierzadko, wątki świadczące 
o jego silnych skłonnościach homoseksualnych. Wkrótce 
potem zapada mocno na zdrowiu. Częściej nawiedzają go 
też wizje religijne. Ostatecznie 15 czerwca tegoż roku – co 
skrupulatnie odnotowuje – postanawia dokonać konwersji 
na katolicyzm. Zrealizuje ten zamiar dwa lata później, 10 
kwietnia 1588 roku, a już we wrześniu decyduje się wstąpić 
do zakonu dominikanów. 

Nie jest to zwrot całkiem zaskakujący. Katolicyzm fa-
scynuje Grunewega od najmłodszych lat. Styka się z nim 
zresztą dość wcześnie w kościele Mariackim, współużyt-
kowanym przez katolików do 1772 roku. A podczas jego 
pobytu w Bydgoszczy, rodzina wyraża obawy, że młody 
Martin może przystać do „papistów”. Gruneweg wykazu-
je zresztą skłonność do egzaltacji religijnej. Jej świadec-
twem są wspomniane wizje, mające zapewne źródło także 
w trudnych przeżyciach dzieciństwa i ogólnej niestabilno-
ści psychicznej, która będzie mu towarzyszyć właściwie 
przez całe życie. On sam za ważny moment na drodze do 
konwersji uzna też kazanie Piotra Skargi, którego słucha 
1 stycznia 1586 roku w kościele św. Barbary w Krakowie 
i z którego dowiaduje się, że jest „rzeczą niebezpieczną od-
kładanie złożonych już ślubów”10 . 

W maju 1593 roku Gruneweg przyjmuje święcenia 
kapłańskie. Jego kariera w zakonie będzie przebiegać bez 
większych zakłóceń, ale też będzie karierą dość skromną. 
To jednak jego własny wybór. Gruneweg, jeśli wierzyć 
jego zapiskom, które co prawda nie zawsze budzą całko-
wite zaufanie, otrzymuje wielokrotnie propozycje objęcia 
funkcji przeora (także w Bochni), wszystkie jednak odrzu-
ca. Jest chyba jednak postacią w zakonie cenioną, o czym 
świadczy choćby fakt, że wkrótce po powrocie z Włoch 
i przybyciu do Krakowa otrzymuje od biskupa Maciejow-
skiego nominację na jednego z dwudziestu sześciu peniten-
cjarzy diecezji, uprawnionych do odpuszczania w imieniu 
biskupa najcięższych grzechów. Niewykluczone, że to on 
jest również autorem – lub jednym z autorów – przewod-
nika po kościołach krakowskich, wydanego w 1603 roku . 
Mieszka w klasztorach dominikańskich w Lwowie, Krako-
wie, Raciborzu, Bochni, wreszcie w Płocku i Warszawie. 
W roku 1602, między majem a wrześniem odbywa podróż 
do Włoch, podczas której odwiedza m. in. Rzym, Wenecję 
i Padwę. Umiera prawdopodobnie około roku 1618.

Do Bochni Gruneweg przybywa po raz pierwszy pod 
koniec września 1587 roku w drodze do Krakowa. Po-

nownie przyjedzie do bocheńskiego klasztoru w połowie 
grudnia tego samego roku i to właśnie tego pobytu dotyczy 
przytoczony tu opis. Pięć lat później spędzi w Bochni kilka 
miesięcy: od 20 grudnia 1602 do 14 kwietnia 1603 roku. 
W klasztorze krakowskim jest ciasno, a w Bochni przeby-
wa w tym czasie zaledwie ośmiu zakonników,  więc Grune-
weg ma tu szansę otrzymać „izdebkę” dla siebie. Oszczę-
dza mu to spania we wspólnych pomieszczeniach, czego 
–  jak otwarcie wyznaje „nie znosi”12. Po Nowym Roku 
chodzi po kolędzie „od domu do domu”, a 5 stycznia wraz 
z kilkoma braćmi spożywa obiad u burmistrza Reinholda 
Goldschmieda z Gdańska. 

Ale w Bochni dzieją się też rzeczy straszne. W listo-
padzie znalezionych zostaje dwoje zamordowanych no-
worodków, których zwłoki rozszarpują wałęsające się po 
okolicach świnie. W styczniu odbywa się egzekucja matki 
jednego z nich.  „Dziś pogrzebano żywcem kobietę, win-
ną jednego [z tych zabójstw], a subprzeor szykował ją na 
śmierć. To z powodu takich występków, często popełnia-
nych wśród górników, nie chciałem tam mieszkać, choć 
chętnie by mnie tam widziano”13. Gruneweg przygląda się 
warzeniu soli, wspomina też o udziale w jakimś pogrzebie 
w kościele św. Leonarda. 

W bocheńskim klasztorze jest nieco przestronniej niż 
w krakowskim, ale i tu czyhają na mieszkańców rozma-
ite przykrości i niebezpieczeństwa zgoła nadprzyrodzonej 
natury: „Wieczorem 23 stycznia pasikoniki albo domowe 
świerszcze taki czyniły hałas w mojej izbie, że aż mi się 
zrobiło nieswojo. Uniosłem nad nimi krzyż święty i w imię 
Boga rozkazałem im zamilknąć. I przez całą noc nie było 
słychać żadnego, a potem już tylko z rzadka”14. 16 lutego 
przeor kupuje dla klasztoru od niejakiego Macieja Łukaszo-
wicza, zwanego Świątkowskim nieruchomość przy rynku, 
a Gruneweg jest jednym z sygnatariuszy umowy. 20 lutego 
przez zamarzniętą Rabę jedzie na krótko do Krakowa, po 
drodze zatrzymując się w Niepołomicach, gdzie podziwia 
„murowany dwór królewski” oraz „piękny kościółek”15. 
Kilka dni później znów jest w Bochni. Wkrótce potem  
w kopalni dochodzi do tragicznego wypadku: „26 lutego 
w szybie królewskim (Regis) spadło z wysokości i zabiło 
się dwóch górników; jeden z nich dopiero co się ożenił”. 
W połowie marca Gruneweg otrzymuje jedną z wielu pro-
pozycji awansu: „Szesnastego marca przeor powiedział mi, 
że musi opuścić swój urząd, by zostać w Krakowie Regens 
Studii, i że jest wolą prowincjała, bym był w jego miejsce 
przeorem w Bochni, bardzo mnie też do tego namawiał, ja 
wszelako poprosiłem, aby nie nakładano na mnie takiego 
brzemienia”16. Przez jakiś czas Gruneweg sprawował funk-
cję subprzeora w lwowskim klasztorze dominikanów. Nie 
było to dlań doświadczenie miłe – w konwencie wybuchały 
wówczas wciąż nowe spory i niesnaski. Sam zdawał so-
bie sprawę, że nie nadaje się na kierownicze stanowiska: 
„Z natury chętniej słucham rozkazów, niż sam rozkazuję”17 

. 1 kwietnia 1603 roku11 Gruneweg odnotowuje zawalenie 
się Bramy Krakowskiej, „z wielkich ciosów kamiennych 
i bardzo już podmytej przez deszcze”18. Być może pod 
wrażeniem tej katastrofy – brama runęła na dwa sąsiednie 
domy, niszcząc je doszczętnie i powodując śmierć jednej 
osoby – mieszkańcy przybywają tłumnie do kościoła św. 
Krzyża, gdzie ma wygłosić kazanie jeden z zakonników 
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dominikańskich, jednak zanim wejdzie na ambonę, straci 
niespodziewanie przytomność i trzeba go będzie odnieść do 
domu. Trzy dni później wraz z jednym z braci Gruneweg 
udaje się pieszo do Łapczycy na spotkanie z prowincjałem 
i przeorem krakowskim: „To wieś, w pobliżu której wśród 
pól na górze stoi kościółek z kamiennych ciosów pod we-
zwaniem Najświętszej Panienki. Kiedyś był przesklepiony, 
teraz wszelako jest przykryty malowanymi deskami”19. 14 
kwietnia wraca do Krakowa. 

Gruneweg rozpoczyna spisywanie swoich wspomnień 
– liczących w sumie 1932 karty – 25 kwietnia 1601 roku 
we Lwowie. Jego zamiarem jest, jak przypuszcza wydaw-
czyni Zapisków, Almut Bues, kontynuacja wcześniejszych 
kronik rodzinnych, być może także pewna forma apologii: 
autor chce wytłumaczyć się przed czytelnikiem, zwłaszcza 
przed bliskimi, ze swojej decyzji o konwersji i wstąpieniu 
do zakonu. Nie bez znaczenia jest i pasja kronikarska, chęć 
spisania wrażeń i wspomnień z licznych podróży – pisa-
nie takich kronik staje się zajęciem modnym wśród ówcze-
snych dominikanów. Jakąś rolę mogły też odegrać konflik-
ty w lwowskim klasztorze, w których nolens volens uczest-
niczył, i spowodowana przez nie chęć ucieczki od trudnej 
codzienności ku wspomnieniom z dawniejszych czasów20. 
Gruneweg będzie kontynuował prace nas Zapiskami przez 
kilka najbliższych lat, a część tekstu powstanie zapewne 
w Krakowie i Bochni. Ostatnia karta datowana jest na 27 
kwietnia 1606 roku. Autor opiera się zapewne na jakichś 
notatkach, o czym świadczyłoby dokładne datowanie licz-
nych podróży, ale pisze przecież z pewnej perspektywy cza-
sowej – to dlatego we wspomnieniach o pobycie w Bochni 
w grudniu 1587 roku znajdzie się i wzmianka o propozycji 
objęcia stanowiska przeora w miejscowym konwencie do-
minikanów, uczynionej mu pięć lat później. 

Opis Bochni odpowiada pewnemu ogólnemu schema-
towi, który Almut Bues określa następująco: „typ obwa-
rowań, kościół bądź kościoły, domy murowane, klasztor 
dominikanów oraz ewentualnie jakieś zdarzenia nadzwy-
czajne” . Większość zabudowy ówczesnych polskich miast 
to budynki drewniane, nic więc dziwnego, że Gruneweg 
odnotowuje skrupulatnie wszystkie murowane. Jest przy 
tym obserwatorem uważnym i skrupulatnym, jego opis, 
choć dość lakoniczny, dobrze odpowiada znanym realiom 
topograficznym z tego okresu. Znamienna jest też wzmian-
ka o bocheńskich ogrodach, które rzeczywiście musiały 
wówczas przyciągać uwagę, bo podobne spostrzeżenia po-
wtarzać się będą w innych relacjach cudzoziemców odwie-
dzających Bochnię: „Cała Bochnia leży jakby w ogrodzie”, 
zauważa w 1805 roku Samuel Bredetzky, a  Adolf Schmidl 
w wydanym w 1836 roku przewodniku po Czechach, Mo-
rawach, Śląsku i Galicji w krótkim opisie Bochni wspomi-
na o jej położeniu w „płytkiej dolinie, podobnej do ogrodu” 
. 

Przypisy
1  Zob. komentarz  tłumacza. 
2  W oryg. „ein loch in die erde, welches sie eine scheibe 
nennen“. Gruneweg ma tu na zapewne myśli scheibe jako 
okrągłą płytę stanowiącą boczną część kołowrotu, nawi-
jającego linę, za pomocą której transportowano górników 
i urobek. – Pochodzenie słowa „szyb” objaśniano różnie.  

Doroszewski wywodził je od niem. „schieben” – „prze-
suwać”, co wydaje się mało prawdopodobne. Od „Sche-
ibe” wyprowadza je słownik Lindego oraz Wiesław Boryś 
w swoim Słowniku etymologicznym. Por. także Słownik ję-
zyka polskiego J. Karłowicza, A. Kryńskiego i W. Niedź-
wiedzkiego. 
3  W oryg. „Hunde-Ring”. Rynek Górny także w później-
szych czasach bywał niekiedy nazywany „Psim Rynkiem”. 
Pochodzenie tej nazwy jest niejasne. Być może mieszkańcy 
dolnego rynku, założonego później i niejako konkurencyj-
nego wobec górnego, nazywali tak rynek starszy, by pod-
nieść znaczenie nowszego. Ciekawe, że nazwa taka pojawia 
się i w innych miastach, np. w Krakowie, gdzie nazywano 
tak niewielki placyk przylegający do kościoła franciszka-
nów. „Psie Rynki”, określane tym samym słowem, którego 
używa Gruneweg, tzn. „Hundering”,  znajdowały się także 
w Berlinie i Hanowerze. Także tam pochodzenie tej nazwy 
jest przedmiotem sporów. 
4  Gruneweg ma na myśli tzw. Festa della Sensa albo Festa 
dell’Ascensione, święto obchodzone w Wenecji zazwyczaj 
w maju (wł. Ascensione = Wniebowstąpienie) na pamiąt-
kę zwycięstwa nad piratami dalmatyńskimi 9 maja 1000 
roku oraz tzw. pokoju weneckiego, zawartego w 1177 roku, 
i spotkania papieża Aleksandra III, Fryderyka Barbarossy 
i doży Sebastiano Zianiego. Jednym z elementów święta 
była procesja statków, podczas której doża rzucał do wody 
złoty pierścień na znak zaślubin z morzem. 
5  Chodzi zapewne o objętość liczoną w kwartach, których 
wielkość była jednak różna w różnych regionach Europy. 
6  Sążeń – miara długości odpowiadająca rozpostartym ra-
mionom dorosłego mężczyzny, na ogół nieco poniżej 2 m. 
7  Gruneweg często kończył relację o pobycie w jakimś 
mieście wzmianką o przebytej odległości. 
8  Die Aufzeichnungen des Dominikaners Martin Gruneweg 
(1562 – ca. 1618) über seine Familie in Danzig, seine Han-
delsreisen in Osteuropa und sein Klosterleben in Polen, 
wyd. Almut Bues, cztery tomy 1-4, Harrassowitz Verlag, 
Wiesbaden 2008. Podstawa przekładu są folia 1440–1443 
(s. 1076–1078). Oryginał zapisków znajduje się w Bibliote-
ce PAN w Gdańsku. Odnośniki w przypisach za numeracją 
folii. W zarysie biografii Grunewega wykorzystałem wstęp 
Almut Bues (zob. przyp. 4). 
9  Fol. 1368. 
10 Fol. 1471 n.
11 Almut Bues przytacza w każdym razie dość przekonujące 
argumenty na poparcie tej tezy, zob. Zob. Die Aufzeichnun-
gen, t. IV, Einleitung, Beilagen, Register, s. 1566 nn. 
12 Fol. 1889.
13 Fol. 1891. 
14 Fol. 1892. 
15 Fol. 1893. 
16 Fol. 1895. 
17 Fol. 1660.
18 Fol. 1895. 
19 Fol. 1896. 
20 Zob. Die Aufzeichnungen, t. IV, Einleitung, Beilagen, Re-
gister, s. 1482 nn. 
21 Tamże, s. 1495. 
22 Zob. relację Bredetzky’ego i mój do niej komentarz 
w „Wiadomościach Bocheńskich” 3/2015. 
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Pod takim tytułem ukazała się książka, wydana sta-
raniem Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólno-
kształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni, 
w której zamieszczono kilkanaście wspomnień absol-
wentów tego Liceum, którzy zdawali egzamin dojrzało-
ści w 2.połowie XX w. lub na początku XXI wieku. Jest 
to plon konkursu literackiego ogłoszonego w 2015 r. na 
który wpłynęło ok. 30 prac w formie wspomnień albo 
wywiadów przeprowadzonych przez dzieci lub wnuki 
tych absolwentów.

W dostępnej literaturze do tej pory możemy znaleźć 
wiele interesujących wspomnień absolwentów z początku 

Moja szkoła
XX wieku, kombatantów obu wojen światowej, znanych 
w świecie ludzi pióra, sztuki z poprzedniej epoki, którzy 
młodość swoją spędzili w ławach bocheńskiej szkoły. 

Brakowało natomiast wspomnień współcześnie żyją-
cych.  Tę dotkliwą lukę wypełnia książka, która trafia obec-
nie do rąk czytelników i za to należą się słowa podziękowa-
nia wydawcy, Stowarzyszeniu Absolwentów I LO im. Króla 
Kazimierza Wielkiego w Bochni.

Prezes tego Stowarzyszenia i redaktor naczelny pan Jacek 
Matrejek (rocznik maturalny 1980)  w słowie wstępnym pi-
sze m.in: Nasi rodzice, dziadkowie, którzy w murach Liceum 
pobierali edukację przed kilkudziesięciu laty, niejednokrotnie 

BOCHNIANA

W październiku 2015 r. ukazała się książka Zdarzyło się 
nad Rabą – Historia Ogniska TKKF „Raba” autorstwa Tade-
usza Henryka Mytnika, wieloletniego działacza Towarzystwa 

Krzewienia Kultury 
Fizycznej, byłego pre-
zesa Ogniska TKKF 
„Raba”, jak również 
byłego Naczelnika 
Wydziału Kadr i Szko-
lenia Zjednoczenia 
Kopalnictwa Surow-
ców Chemicznych 
w Krakowie od 56 lat 
związanego z histo-
rią Ogniska TKKF 
„Raba” w Bochni.

Na 357 stronach 
autor zawarł niezwykle 
barwną historie ogni-
ska TKKF „Raba”, 
pełną wielu dokonań 
twórczych i sukcesów 
w krzewieniu sportu 
i rekreacji w okresie 

od września 1957 do 2015 roku oraz wspomnień i życiorysów 
osób związanych ze środowiskiem sportu i rekreacji członków 
TKKF, pracowników administracji miejskiej i powiatowej, za-
kładów bocheńskich, stowarzyszeń w tym również członków 
Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, 
m.in. Stanisława Dobranowskiego, Stanisława Broszkiewicza, 
B. Wnęka, K Barnasia, J. Palucha, Mariana Sołtysa.

Budzi uznanie i podziw ilość różnorodnych imprez zorga-
nizowanych przez ognisko TKKF „Raba” w postaci spartakiad, 
zlotów, zawodów sportowych, spotkań integracyjnych przy 

Zdarzyło się nad Rabą
ognisku przedstawionych w sposób systematyczny od powoła-
nia i narodzin ogniska do czasów dzisiejszych. Bogata jest doku-
mentacja fotograficzna wraz z opisami zawarta w dziale TKKF 
- utrwalone w kadrze.

Świadczy to o należytym prowadzeniu i zachowaniu przez 
Zarząd Ogniska „Raba” dokumentacji sprawozdań z działalności 
ogniska TKKF „Raba”, która posłużyła do wydania tej książki.

Ognisko TKKF „Raba” stanowiło przedłużenie Towarzy-
stwa Gimnastycznego „Sokół” w nowej rzeczywistości histo-
rycznej. Tak duża ilość organizowanych przez ognisko imprez 
masowych dla dzieci i młodzieży nie byłaby możliwa bez powo-
łania i budowy ośrodka sportów wodnych a następnie ośrodka 
rekreacyjno-wypoczynkowego w Chodenicach. Z tego ośrodka 
korzystali nie tylko mieszkańcy Bochni i okolic ale również 
mieszkańcy Krakowa, Nowej Huty a nawet Śląska.

Za szczególne zasługi i osiągnięcia w upowszechnianiu 
sportu i rekreacji ognisko TKKF „Raba” zostało odznaczone 
jubileuszowymi medalami w 1978 i 2007 roku. W latach 1970-
2012 złotymi Odznakami TKKF ughonorowano 54 bocheńskich 
działaczy za upowszechnianie kultury fizycznej wśród miesz-
kańców Ziemi Małopolskiej.

Książka „Zdarzyło się nad Rabą” opatrzona znakomitym 
wstępem Zofii Czupryny – byłej prezes Związku Małopolskiego 
TKKF, wzbogaciła dość ubogą do tej pory literaturę, poświęco-
ną tej tematycze, dającą interesujący obraz zaangażowania śro-
dowiska bocheńskiego na niwie sportu, rekreacji i wypoczynku, 
szczególnie w trudnych latach powojennych.

Z szerokiego grona bocheńskich działaczy należy wymienić: 
Józefa Michałowskiego, Tadeusza Mytnika, Jerzego Radlińskie-
go, Romualda Geislera, Edwarda Stańczewskeigo, Zbigniewa 
Siudak, Kazimierza Barcika, Kazimierza i Józefa Kronenbergów.

Trzeba podkreślić duży wkłada redaktorski Anetty Tomkie-
wicz w profesjonalnym przygotowaniu książki do druku.

Książkę warto polecić naszym czytelnikom. (Jan Paluch)
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z łezką w oku wspominają spędzone tu lata. W ich wspomnie-
niach padają pseudonimy nauczycieli, których już nie ma, 

przewijają się zdarze-
nia…Zadaje ważne 
pytanie: Czy za dwa-
dzieścia, pięćdziesiąt 
lat ktokolwiek będzie 
pamiętał jak wygląda-
ło dzisiejsze Liceum. 
Czy ktoś pamięta jak 
wyglądało ono w la-
tach powojennych, 
w stanie wojennym? 
Czy ktoś wie jakie 
osobowości kryły się 
za zszarzałymi  foto-
grafiami profesorów 
na szkolnych tablach.

Nie udało się wy-
drukować wszystkich 
wspomnień. Dokona-
no wyboru kilkunastu, 
ale wszystkie prace, 
które napłynęły na 

konkurs powinny zostać zachowane, bo każde wspomnienie 
ma swoją nieprzemijającą wartość.

Dowiadujemy się jak wyglądały relacje pomiędzy nauczy-
cielami a uczniami, poznajemy erudycję, osobowość niektó-
rych nauczycieli i ich zdolności do przekazywania wiedzy 
i odbioru jej przez uczniów. W galerii znakomitych pedago-
gów na plan pierwszy wysuwa się postać ks. Antoniego Cza-
plińskiego, gimnazjalnego katechety i  prefekta bursy gimna-
zjalnej, w której dzisiaj mieści się „Dom Pielgrzyma”. Jawi się 
on we wspomnieniach jako mądry i świetny pedagog, a także 
przyjaciel młodzieży z którą chętnie grywał w siatkówkę na 
boisku bursy. Wojciech Czerny (s. 62) we wspomnieniach spi-
sanych przez Mikołaja Cierniaka przypomina jak silnie wykła-
dy nauczycielki historii (p. Mroczek) rozbudziły w nim gorące 
i niegasnące do dnia dzisiejszego zamiłowanie do tego przed-
miotu, jak łączenie ze sobą faktów pozornie niezwiązanych 
było tak bardzo inspirujące. Pomimo, iż uczył się w klasie 
biologiczno-chemicznej postanowił zdawać maturę z historii, 
skończyć studia historyczne a później zostać nauczycielem hi-
storii. Na tej samej stronie nazywa panią Gawłowicz „pedago-
giem społecznym”, która potrafiła wypracować świetny kon-
takt z młodzieżą i swoistą „chemię pracy”.  Z panią Filipow-
ską łacinniczką można było dyskutować nie tylko na tematy 
czysto szkolne, ale również literatury, muzyki czy filmów. 
Takich sympatycznych wspomnień jest więcej.

Barbara Manowita w wywiadzie przeprowadzonym przez 
jej wnuczkę Marlenę Świętek  wypowiada się  ciekawie i cie-
pło (s. 49) o wychowawcy jej klasy panu Adamczyku, który 
prowadził nietypowy przedmiot „rysunek techniczny”. W in-
nym miejscu  (s.79) czytamy o panu Łukaszu Cyburze, na-
uczycielu fizyki, który potrafił przyznać się do tego, że nie 
jest „alfą i omegą”, czasem mógł się pomylić, ale był bardzo 
sprawiedliwym nauczycielem. Inna  respondentka bardzo miło 
wspomina swoją wychowawczynię prof. Kutcherę i prof. Jó-
zefa Mirochnę, który mimo, że był bardzo wymagający przy 
odpytywaniu lektur (pytał np. na czym wywieziono Jagnę) to 

potrafił nawiązać dobre porozumienie z uczniami. Dowiaduje-
my się (s. 74) o postrachu szkoły polonistce pani prof. Świa-
tłowskiej, która jak przyszło do czego, to za wszelką cenę pod-
ciągała nam oceny. 

Wspomnienia dotyczą także wspólnego muzykowania 
z gitarą, chodzenia do kina „Syrenka” na filmy z obowiązko-
wych lektur, studniówek, wycieczek szkolnych, wyjazdów do 
teatru, harcerskich biwaków, rajdów turystycznych. Szkoda że 
nikt nie napisał o rajdach rowerowych organizowanych przez 
prof. Kazimierza Błotnickiego, które wpisały się w historię 
Szkoły.

Bardzo ciekawe są nawiązania do ówczesnego żargonu 
szkolnego, który możemy porównać z tym, którym posługiwa-
no się w szkole w XIX wieku i na początku XX wieku. Daw-
niej  o bocheńskiej szkole nie mówiło się inaczej niż o „bu-
dzie” albo „naszej budzie”, dzisiaj w dobie mówienia skrótami 
np. „spoko”, mówi się o „Ogólniaku” -  „Ogól”. Dawniej, kie-
dy klasy miały najwyżej dwa, a rzadko trzy oddziały, uczniów 
z oddziału „A” nazywano „acakami”, a  tych z oddziału „B” 
– „becakami”. Dzisiaj, kiedy ilość oddziałów sięga do litery „I” 
takich określeń nie da się już stosować.  Dawniej najważniej-
szym balem szkolnym (maturalnym) był „komers”, dzisiaj jest 
nim „studniówka”. Czyżby balów po maturze już nie organi-
zowano?   Zmieniła się także przedwojenna nazwa wschodniej 
części budynku przylegającej do ul. Czackiego z „sikornika” 
na „folwark”, gdzie uczniowie czuli się bezkarni (s. 60). 

Przezwiska nadawane profesorom, to normalny kanon 
szkoły. Spotykamy więc takie ksywy jak Ptica, Żuke, Dzidzia, 
Sztyft czy Franek. Można by jeszcze dorzucić inne z wcze-
śniejszego okresu, a więc Machina , Franek-Olywa, Glaca, Me-
ter Pięć. Warto ustalić dla potomnych, która profesorka mówiła 
do prawie dwumetrowych dryblasów „Kruszynko”, a kto do 
rozpoczynającego naukę ośmioklasisty „Dziadku”.

Także łamy „Wiadomości Bocheńskich” zapełnią się niedłu-
go wspomnieniami nieco starszymi, aby pokazać, że młodzież 
szkolna nie jest obecnie ani gorsza ani lepsza od tamtej sprzed 
pierwszej czy drugiej wojny światowej i najbardziej błazeńskie 
kawały robili wówczas najczęściej uczniowie, którzy po latach 
zasłużyli się Ojczyźnie, literaturze, nauce i sztuce. 

Jednym z takich wesłków był Ludwik Czerny (matura 
1914, może to jakiś krewny pana Wojciecha Czernego), który 
w czasie lekcji niemieckiego - po prostu kładł się na ławce, 
jakby prowokując profesora Tyczkę, (który go zresztą lubił 
i tolerował jego dziecinadę) i udawał, że śpi, ale mimo to 
wszystko dobrze słyszał i brał żywy udział w lekcji. Po latach 
osiadł na emigracji w Brazylii i korespondował z naszym Sto-
warzyszeniem. 

Inny klasowy wesołek Tkaczow, który eksplodował z kilku 
gimnazjów i w Bochni chciał dostać „patent na dojrzałość”, 
o manierach zdeklasowanego lorda pytał na lekcji profesora 
Oryszczaka: Panie profesorze, ja słyszałem, że jelita Rosjani-
na są o centymetr dłuższe niż Anglika. Czytałem to w jakiejś 
encyklopedii, czy to prawda?

Warto więc – przed nadchodzącym jubileuszem 200 lecia 
Szkoły – kontynuować te wspomnienia i stworzyć z nich nie-
zwykle wartościowy zespół archiwalny, który pozwoli poru-
szać się historykom i socjologom w tej ciekawej tematyce i do-
konywanie analiz i porównań z procesem edukacyjnym w la-
tach autonomii galicyjskiej czy okresem międzywojennym.



WB nr 1 (108)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE50 WIOSNA 2016

18 stycznia 2016 roku w wieku 97 lat zmarł w Krakowie 
Aleksander Urban, wieloletni wi-
ceprezes Oddziału Krakowskiego 
i członek honorowy Stowarzy-
szenia Bochniaków i Miłośników 
Ziemi Bocheńskiej. Urodził się 12 
kwietnia 1919 roku w Bochni jako 
syn Anny i Pawła Urbana, woźne-
go w szkole podstawowej. Rodzi-
na jego była wielodzietna. Miał 
dwóch braci przyrodni: Czesława, 
późniejszego  organistę i cukier-
nika w Bardzie Śląskim oraz Sta-
nisława – późniejszego woźnego 
w Gimnazjum bocheńskim, któ-
ry pracował na tej posadzie wraz 
z żoną Eleonorą. Miał także siostrę 

– Maria Metelka (ekonomistkę) i brata  Józef, który zaraz po za-
kończeniu  II wojny światowej, wyemigrował (jako pasażer na 
gapę) do Stanów Zjednocznych.

W roku 1934 Aleksander  rozpoczął naukę w gimnazjum 
w Bochni i po okupacyjnej przerwie zdał maturę w 1945 roku. 
W klasie maturalnej pełnił zaszczytną funkcję marszałka szkoły.

W czasie okupacji wcielony został do Baudienstu – obozu 
pracy przymusowej, w której Polacy byli skoszarowani w bardzo 
ciężkich warunkach w Kłaju i w Bochni. W zimie przy minuso-
wych temperaturach spali w namiotach lub nie ogrzewanych po-
mieszczeniach. Ciężko pracowali w kamieniołomie w Pogwizdo-
wie albo wykonywali ciężkie prace drogowe, a pod koniec wojny 
kopali okopy w Łychowie. W 1944 r. odniósł sukces w biegu 
przełajowym, zorganizowanym przez Niemców w Kłaju, poko-
nując niemieckiego biegacza, mistrza  Prus Wschodnich.

W latach 1936 – 1955 był zawodnikiem Bocheńskiego Klu-
bu Sportowego w piłce ręcznej i siatkowej, wieloletnim kierow-
nikiem sekcji w obydwu dyscyplinach w BKS.  Za działalność 
na polu sportowym odznaczony został Złotą Honorową odznaką 
Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Był wybitnie utalentowanym 
lekkoatletą w specjalności długodystansowej. Wielokrotnie brał 

udział w biegach przełajowych w Bochni, organizowanych od 
wiosny 1945 roku.

W latach 1945 – 50 był jednym z najlepszych zawodników 
sekcji lekkoatletycznej krakowskiej “Wisły”. Jako średnio- i dłu-
godystansowiec został dwukrotnym wicemistrzem Polski w bie-
gu na  1500 m i sztafecie 3x1000 m  oraz dwukrotnym brązo-
wym medalistą na 5000 m. Odznaczony Złotą Odznaką 100-lecia 
TS “Wisła ” Kraków.

W 1948 r. ożenił się z Karoliną Krawczyk, którą poznał 
w klasie maturalnej, z którą trójkę dzieci. Pracował i równocze-
śnie studiował, uzyskując tytuł magistra ekonomii. Do roku 1970  
był dyrektorem D.H. Delikatesy w Krakowie, następnie dyrekto-
rem P.P. Warzywa – Owoce, w latach 1975 – 1979 był wicepre-
zesem Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej. Został odznaczo-
ny Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Powtórnie 
ożenił się w roku 1987 z Romualdą Rachwał.

Będąc na emeryturze zajmował się sportem, uprawą działki 
i działalnością w Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośników Zie-
mi Bocheńskiej, w oddział krakowskim “KRAKUS”. Na łamach 
kwartalnika Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi 
Bocheńskiej “Wiadomości  Bocheńskie” ukazało się wiele jego 
artykułów wspomnieniowych dotyczących lat okupacji i działal-
ności sportowej od 1945 r. Jego artykuły i artykuły gen. dr Tade-
usza Cepaka, Mariana Sołtysa i prof. Władysława Stawiarskiego 
stanowią dzisiaj znakomitą bazę źródłową do historii bocheń-
skiego sportu. Działalność publicystyczną kontynuował na ła-
mach bogato ilustrowanych “Wiadomości Krakowskich”, perio-
dyku Oddziału Krakowskiego SBiMZB “Krakus” który stworzył 
i któremu przez kilka lat patronował jako redaktor naczelny. Za 
działalność na rzecz Bochni i Stowarzyszenia odznaczony został 
tytułami Nestora Stowarzyszenia i członka honorowego.

W pogrzebie na cmentarzu salwatorskim w Krakowie uczest-
niczyli licznie koleżanki i koledzy z Oddziału “Krakus” i Za-
rządu Głównego naszego Stowarzyszenia, a także delegacja TS 
“Wisła-Kraków”.

                          Cześć Jego Pamięci
Zarząd Główny i Oddział Krakowski “Krakus”Stowarzy-

szenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej  

Stanisław Kobiela

Ostatnie pożegnanie Aleksandra Urbana

Karolina Krawczyk i Aleksander Urban -zdjęcie ślubne Aleksander Urban  - pierwszy z lewej
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KRONIKA
MUZEUM im. STANISŁAWA FISCHERA W BOCHNI STOWARZYSZENIE BOCHNIAKÓW 

I MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BOCHEŃSKIEJ
Czwartkowe Spotkania Muzealne

21 stycznia 2016 r. odbyło się w Muzeum pierwsze 
w tym roku Czwartkowe Spotkanie Muzealne z dr hab. Inż. 
arch. Andrzejem  Gaczołem z Wieliczki, długoletnim dyrek-
torem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kra-
kowie. Dr Gaczoł mówił na temat Translokacja zabytków 
architektury w przeszłości i obecnie.

18 lutego  prof. dr hab. Andrzej A. Zięba (Uniwersytet 
Jagielloński) wygłosił wykład Wiśnicz- miasto, ludzie, dzie-
dzictwo. Refleksje jubileuszowe.

Inne wykłady
4 lutego Paweł Brzegowy przedstawił temat Niezwykli- 

niezapomniani- nieśmiertelni. Profesorowie przedwojennego 
Lwowa na Cmentarzu Łyczakowskim. Piękny wykład  do-
pełnił pokaz slajdów. Wśród wymienionych profesorów był 
też botanik prof. Tadeusz Wilczyński absolwent bocheńskie-
go gimnazjum z 1908 r

Wystawy:
24 stycznia  została otwarta wystawa przedstawiającej 

pobożność ludową Święty kąt. Wystawę przygotowała st. ku-
stosz  dr Iwona Zawidzka- etnograf w bocheńskim muzeum. 
Zwiedzających wystawę,  oprowadziła  autorka wystawy 
oraz w muzycznej oprawie Anetta Jasińska i Przyjaciele.

Wystawa czynna będzie do 10 kwietnia.
W trakcie trwania wystawy, w każdą niedzielę od 7 lu-

tego do 3 kwietnia, o godz. 12 odbywają się wykłady po-
święcone wybranym tematom prezentowanym w ekspozycji. 
I tak :

7 lutego  Janina Kęsek mówiła O kulcie św. Rozalii w Bochni
14 lutego Bronisław Mucha, Agnieszka Żołna-Zdunek 

Służba światła- świece braci cechowych z Lipnicy
21 lutego Iwona Zawidzka, „Gdy na Kalwaryję idą 

kompanije”. Tradycja pielgrzymowania do Kalwarii Ze-
brzydowskiej

Planowane są jeszcze dalsze wykłady:
28 lutego Jan Flasza, Święty kąt w podziemiach. O religij-

ności górników bocheńskich
6 marca Iwona Zawidzka, Szkaplerz, ołtarzyk domowy, 

kapliczka, czyli o pobożności ludowej. Oprowadzenie kura-
torskie po wystawie Świety kąt. Możliwość prezentacji przez 
uczestników spotkania własnych pamiątek religijnych.

13 marca Bożena Kobiałka, Jezusek Palmowy z Tokarnii. 
Spotkanie zorganizowane we współpracy z Muzeum Regio-
nalnym „Dom Grecki” w Myślenicach.

20 marca Jan Flasza, „Pieśń w podróży” i inne druki reli-
gijne bocheńskiego drukarza i księgarza Wawrzyńca Pisza

3 kwietnia Grażyna Potępa, Święta Zyta i pobożne „zytki”

                             Opr. Janina Kęsek st. kustosz Muzeum

153 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

 22 stycznia 2016 r. przedstawiciele Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia z okazji 153 rocznicy wybuchu Powstania 
złożyli kwiaty pod Pomnikiem „Krzyż Powstańców 1863 r”. 
na cmentarzu św. Rozalii w Bochni. Pomnik ten, ufundowa-
ny przez nasze Stowarzyszenie,  odsłonięty został w 2013 r. 
jest jedynym w Bochni miejscem upamiętnienia wydarzeń 
sprzed 150 lat. Bocheński cmentarz komunalny przy ul. 
Orackiej jest miejscem ostatniego spoczynku wielu uczest-
ników tego powstania. Ich mogiły zostały oznaczone przez 
Stowarzyszenie specjalnymi ryngrafami tworząc „Szlak Po-
wstańców 1863 roku”.

Spotkania opłatkowe Bochniaków
Ta stara tradycja jest okazją do wspólnego przeżywa-

nia wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia. W br. 
uczestniczyliśmy w wielu takich właśnie spotkaniach w towa-
rzystwie zaprzyjaźnionych z nami stowarzyszeń

W Civitas Christiana
5 stycznia 2016 r. gościliśmy w siedzibie Katolickiego 

Stowarzyszenia „Civitas Chrystiana” w Bochni na zaprosze-
nie prezesa pani Haliny Muchy. Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Bochni im. S. Jachowicza przedstawili jasełka 
pt. „Powitajmy Maleńkiego” przygotowane pod kierunkiem 
Marii Ryglickiej i Magdaleny Synowiec. W spotkaniu uczest-
niczył również ks. Biskup nominat Leszek Leszkiewicz, były 
proboszcz Parafii p.w. św. Mikołaja Biskupa w Bochni, nowo 
mianowany proboszcz parafii p.w. św. Mikołaja w Bochni, ks 
dr Wojciech Gałda, przedstawiciele władz i instytucji samo-
rządowych z burmistrzem Stefanem Kolawińskim na czele, 
oraz członkowie i sympatycy KSCCh w Bochni.

W Towarzystwie Miłośników Wiśnicza 
Spotkanie opłatkowe Towarzystwa Miłośników Wiśnicza 

odbyło się w dniu 9 stycznia 2016r. w restauracji „Panorama” 
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w Starym Wiśniczu z udziałem burmistrza Nowego Wiśni-
cza – pani Małgorzaty Więckowskej z małżonkiem, księdza 
proboszcza Krzysztofa Wąchały, delegacji ZG SBiMZB oraz 
członków i sympatyków TMW. Uroczystość uświetnił Jan 
Maria Dyga – solista Opery Śląskiej będący również człon-
kiem TMW. 

W Collegium Novum UJ
W tym samym dniu w Collegium Novum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie uczestniczyliśmy w spotkaniu 
opłatkowym Stowarzyszenia Absolwentów UJ, z którym łą-
czą nas więzy wielkiej sympatii i przyjaźni. Zebranych w Auli 
Collegium Novum gości przywitała Pani Prezes SA UJ prof. 
dr hab. Urszula Maria Doleżal. Zob. art. str. 55

W Domu Bochniaków
16.01.2016 Dom Bochniaków w spotkaniu opłatkowym 

uczestniczyło  70 członków stowarzyszenia i zaproszonych 
gości. Swoją obecnością zaszczycił nas burmistrz miasta - pan 
Stefan Kolawiński. Po raz pierwszy gościliśmy nowo miano-
wanego proboszcza parafii p.w. św. Mikołaja w Bochni, ks. dr 
Wojciecha Gałdę, który poświęcił opłatki i skierował do zebra-
nych słowa pełne ciepła i nadziei na szczęśliwy Nowy 2016 
Rok. Wspólnie z chórem Bochniaków „LUTNIA” śpiewano 
kolędy przy akompaniamencie kol. S. Domańskiego. Wyboru 
kolęd dokonał kol. Bogdan Dźwigaj a opracował graficznie 
w formie prezentacji kol. Stanisław Mróz. W atmosferze spo-
tkania otwarto wystawę Zofii Gołębiowskiej – Tabaszewskiej 
pt. „Spotkanie z aniołami”. O twórczości artystki mówił pięk-
nie pan Eugeniusz Molski znany polski artysta malarz.

W Niepołomicach
18.01.2016 r., w Sali Akustycznej Zamku Królewskiego 

w Niepołomicach odbyło się Noworoczne spotkanie członków 
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej i słucha-
czy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Stowarzyszenie Boch-
niaków reprezentowali prezes Stanisław Kobiela i Stanisław 
Mróz. Wśród uczestników spotkania byli przedstawiciele 
władz samorządowych  Niepołomic, duchowni i przedstawi-
ciele zaprzyjaźnionych organizacji społecznych. Uroczystość 
uświetnił koncert kolęd w  wykonaniu zespołu pieśni i tańca 
„Zagórzanie”.

W Oddziale Krakowskim Stowarzyszenia
W stylowych wnętrzach restauracji „Hawełka Miód i Wino” 

w Krakowie,  odbyło się  20 stycznia noworoczne spotkanie 
członków Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Bochniaków 
„Krakus”. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłych preze-
sów  oddziału Mariana Sołtysa, Aleksandra Urbana i profesora 
Jerzego Katlewicza. Spotkanie stało się okazją do wspomnień 
wieloletniej działalności oddziału i działaczy naszego stowarzy-
szenia. W noworocznej atmosferze rodziły się pomysły rozsze-
rzenia działalności Oddziału. Ukonstytuowały się nowe władze 
oddziału "Krakus". Prezesem trzyosobowego zarządu Oddziału 
została kol. Maria Bieniek, a członkami zarządu Justyna Kiozic-
ka i Tadeusz Jodłowski. Życzymy sukcesów.

W Związku Małopolskich Towarzystw Kultury
30 stycznia odbyło się opłatkowe spotkanie w siedzibie 

Związku Małopolskich Towarzystw Kultury w Wojewódzkiej 

Bibliotece Publicznej w Krakowie przy ul. Rajskiej. Stowa-
rzyszenie nasze reprezentował prezes S.Kobiela. Nawiązano 
współprace z redakcją rocznika MAŁOPOLSKA. REGIO-
NY-REGIONALIZMY-MAŁE OJCZYZNY i ustalono formy 
bezpośredniej współpracy z wiceprezesem Krajowej Rady 
Regionalnych Towarzystw Kultury kol. Eugeniuszem Skocze-
niem (prezesem Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego. 

Szkolenie dla przewodników PTTK

W styczniu i w lutym Stowarzyszenie przeprowadziło 
szkolenie przewodników dotyczące oprowadzania turystów 
po Żydowskiej Trasie Pamięci w Bochni. Uczestnicy szko-
lenia poznali tematykę bocheńskich Żydów i getta w Bochni 
na dwóch wystawach w Domu Bochniaków „Żyli wśród nas” 
i „Getto w Bochni”. Pierwszą przygotowało Narodowe Ar-
chiwum w Krakowie Oddział w Bochni, drugą nasze Stowa-
rzyszenie. Szkolenie objęło także poznanie Żydowskiej Trasy 
Pamięci na ulicach Bochni. Prezes Koła Przewodnickiego im. 
ks. Walentego Gadowskiego kol. Ryszard Rozenbajgier po-
informował, że tematyka wprowadzona została do programu 
zwiedzania miasta. Żydowską Trasę Pamięci można zwiedzić 
w ciągu jednej godziny.

Wystawa Anielskie szlaki
Do końca lutego moż-

na było zwiedzić w Domu 
Bochniaków nastrojową wy-
stawę „Anielskie szlaki” pani 
Zofii Gołebiowskiej-Taba-
szewskiej, prawie 50 rzeźb 
w drewnie o anielskiej tema-
tyce.  Tematem moich prac 
– mówi autorka - są głównie 
Anioły. Nie są one zwiew-
ne, słodkie, uduchowione 
– a wręcz odwrotnie. Są do-
tykalne, noszą w sobie spory 
ciężar codzienności, z której 
powstały i w której tkwią. 
Każdy Anioł ma swoją opo-
wieść, uczestniczą one w na-
szych codziennych sprawach 

– przypominają o upływającym czasie, podpowiadają klucze 
do ludzkich serc, opiekują się ptakami, kotami czy w końcu 
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ludźmi. W pewnym stopniu nawiązują do archetypu Anioła Stó-
ża. Niosą więc też w sobie ciężar wspomnień drzemiący w sta-
rych koronkach, okiennych ramach, koralikach, zawiasach itp.

Ekspozycja prezentowana była już na 72 wystawach. Ar-
tystka należy od 2005 r. do Związku Artystów Plastyków 
„Sztuka Użytkowa” w Toruniu. Jej prace gościły w galeriach, 
klubach, teatrach, centrach kultury Tarnowa, Krakowa, Boch-
ni, Myślenic, Suchej Beskidzkiej, Bielska Białej (rodzinnego 
miasta), Warszawy, Nowego Wiśnicza Trzebini, Dąbrowy Gór-
niczej, Dębna, Koszyc, Wolbromia, czy Limanowej. Prowadzi 
także grupę teatralną. W 2009 r. odznaczona była Brązową Od-
znaką za zasługi w Pracy Penitencjarnej przez Ministra Spra-
wiedliwości za działalność teatralną w ZK Tarnów Mościce.

Szlak ucieczki rtm. Witolda Pileckiego
Na spotkaniu zorganizowanym w lutym br. przez burmi-

strza Alwerni powstała myśl urządzenia szlaku historycznej 
ucieczki rotmistrza Witolda Pileckiego z KL Auschwitz przez 
Alwernię, Tyniec, Puszczę Niepołomicką do Bochni i Wiśnicza. 
W spotkaniu uczestniczyli m.in. starostowie powiatów chrza-
nowskiego i bocheńskiego, dyrektor Państwowego Muzeum KL 
Auschwitz, biograf Rotmistrza pan dr Adam Cyra, działacze 
Stowarzyszenia Auschwitz-Memento i Stowarzyszenia Boch-
niaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej i Towarzystwa Miło-
śników Wiśnicza oraz pani Maria Serafińska-Domańska, córka 
Tomasza Serafińskiego, którego imię i nazwisko nosił Pilecki 
w czasie pobytu w obozie. Przyjęto, że  oznakowanie na ma-
pach turystycznych i w terenie tego szlaku przyczyni się do lep-
szego poznania historii Polski i przybliży młodemu pokoleniu 
postać bohatera narodowego  Rotmistrza Pileckiego.  Stanisław 
Kobiela poinformował o cyklu artykułów na temat tej ucieczki 
publikowanych na łamach „Wiadomości Bocheńskich”.

Hojny dar dla Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheń-

skiej składa serdeczne podziękowanie  panu Adamowi Kier-
nikowi za hojną dotację 2000 zł dla naszego Stowarzyszenia. 
Pan Adam Kiernik  wychowywał się w USA, tam mieszkał 
i pracował do emerytury. Obecnie mieszka w Warszawie. Czu-
je się związany z Bochnią, gdzie żyli jego przodkowie, pra-
dziadek Ferdynand Maiss i dziadek Władysław Kiernik. Tu 
też urodził się i spędził młodość jego ojciec Stanisław Kiernik, 
absolwent bocheńskiego gimnazjum, prawnik i długoletni pra-
cownik ONZ. Kilka lat temu pan Adam przekazał do Muzeum 
im. St. Fischera niezwykle cenną dokumentację polonijnej 
organizacji "Pomost" - odpowiednika "Solidarności" w Pol-
sce. W tym archiwum  oprócz dokumentów  świadczących 
o działalności "Pomostu", pomocy dla internowanych w Kra-
ju, słynnej akcji "Obalić Jałtę! " znajdują się autografy prezy-
denta USA Ronalda Regana, senatorów, członków Kongresu 
Amerykańskiego oraz polskich polityków w USA Zbigniewa 
Brzezińskiego, Jana Nowaka Jeziorańskiego, prof. Zastawnia-
ka i innych. Dziękując za hojny dar dla naszego Stowarzysze-
nia życzymy Państwu Barbarze i Adamowi Kiernikom zdro-
wia i wszelkiej pomyślności.

„Pan Tadeusz” w Domu Bochniaków
Jubileusz 200-lecia istnienia 1 Liceum Ogólnokształcące-

go w Bochni sprzyja podejmowaniu różnych działań na rzecz 
szkoły lub dla jej promocji. Mobilizuje też lokalne instytucje, 

zwłaszcza kulturalne i oświatowe, do włączenia się w szkol-
ne obchody. W te działania wpisało się także spotkanie, które 
odbyło się 24 lutego 2016 roku w siedzibie SBiMZB. Klasa 
II „i” z 1 LO w Bochni, pod kierunkiem Marii Szymkow-
skiej, przedstawiła z pamięci 12 księgę „Pana Tadeusza”, 

deklamując ją w podziale na 29 osób.  Uczniowie nawiązali 
w ten sposób do gimnazjalnej tradycji recytacji fragmentów 
dzieł polskich wieszczów, zwłaszcza Mickiewicza. Tzw. „wie-
czorki mickiewiczowskie” organizowane były w ówczesnym 
Gimnazjum już w końcówce lat 80. XIX wieku. Wspomina-
ją je zarówno pamiętniki uczniów, jak i Kronika gimnazjalna 
oraz „Sprawozdania C.k. Dyrekcyi Gimnazyum”. Przykła-
dem może być uroczystość, która odbyła się 13 grudnia 1889 
roku, poświęcona pamięci Adama Mickiewicza. Uczniowie 
deklamowali  urywki z I księgi „Pana Tadeusza” oraz zbio-
rowo, jednogłośnie, fragmenty III części „Dziadów” o czym 
informuje Historia  Gimnasii Bochniae 1816 – 1905 (ANK 
OB, Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Króla Kazimierza 
Wielkiego w Bochni 1816 – 1978.  „Wieczorki” organizowane 
przez uczniów wystawiane były dla szerszej publiczności a in-
formacje o nich pojawiały się w „Nowej Reformie” z  13 grud-
nia 1894, Nr 283.  Klasa II „i” nauczyła się ostatniej księgi 
naszej narodowej epopei. Jest to ewenement zarówno w skali 
1 LO jak i wszystkich bocheńskich szkół. Pomysł pochodził 
od polonistki – Marii Szymkowskiej, a młodzi ludzie podjęli 
wyzwanie. Nauczyli się na pamięć całej dwunastej księgi, 879 
wersów. Idea koncepcji tkwiła w tym aby wspólna recytacja 
części eposu narodowego zintegrowała grupę ludzi, których 
na co dzień łączą pewne relacje społeczne, w tym wypadku 
uczęszczających do tej samej klasy.  24 lutego br. Dom Boch-
niaków zgromadził liczną publiczność - oprócz rodziców, ro-
dzeństwa i bliskich występującej młodzieży także dyrekcję 1 
LO, nauczycieli, ks. katechetę i uczniów z innych klas. 

Wystąpieniu klasy towarzyszył śpiew chóru Bochnia-
ków.  Wykonano „Pieśń Filaretów” , „Poloneza Ogińskiego” 
i „Pieśń Konfederatów Barskich”.  Młodzież natomiast za-
śpiewała piosenkę do słów Adama Asnyka „Miejcie nadzie-
ję”. Recytacja eposu wiązała się ze 182 rocznicą ukończenia 
pracy nad „Panem Tadeuszem”. Wystąpili uczniowie klasy II 
„i”: Maria Borkowska, Dominika Broszkiewicz, Sylwia Bu-
dzińska, Natalia Buława, Gabriela Dziedzic, Agnieszka Dźwi-
gaj, Sabina Fik, Małgorzata Gut, Emilia Guzik, Adrianna Ja-
glarz, Olga Jarosz, Weronika Jaszczyńska, Katarzyna Kicka, 
Łukasz Krzyżak, Magdalena Litwinek, Katarzyna Łącka, Mag-
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dalena Mucha, Karol Nowak, Monika Panna, Marlena Paruch, 
Agnieszka Pięta, Martyna Piotrowicz, Filip Rybka, Katarzyna 
Wiercioch, Klaudia Więcek, Anna Wilk, Gabriela Worwa, Woj-
ciech Nikorowicz i węgierska stypendystka Annamaria Laczko. 

                                                                      Opr. Z. Sitko
 

Nowe władze Towarzystwa Miłośników Wiśnicza
13 lutego ukonstytuował się nowy zarząd Towarzystwa Mi-

łośników Wiśnicza w składzie: Stanisław Domański – prezes, 
Michał Irzykowski z-ca prezesa, Waldemar Klasa – sekretarz, 
Barbara Klasa – skarbnik, Danuta Dąbrowska – sprawy orga-
nizacyjno-gospodarcze, i członkowie: Antoni Juda, Waldemar 
Krakowski Waldemar, Kazimierza Rojek, Anna Światek.

Cenne dary dla Stowarzyszenia
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie przekazała nam 

pięknie wydany, bogato ilustrowany, 430 stronicowy album 
poświęcony twórczości Władysława Skoczylasa (1883-1934), 
twórcy polskiej szkoły drzeworytniczej, malarza, rzeźbiarza i 
pedagoga, absolwenta bocheńskiego gimnazjum, którego ojciec 
był sztygarem w bocheńskiej kopalni soli. Autorką pięknie wy-
danego albumu pani Maryla Sitkowska przy zamieszczonych re-
produkcjach, dokonuje opisu wszystkich prac artysty, do których 
udało się jej dotrzeć. Zamieszcza także esej poświęcony twórczo-
ści Skoczylasa i kalendarium jego życia. Serdecznie dziękujemy.

Kompozycje Jana i Józefa Krudowskich
Pani Aleksandra Wróblewska z Krzeszowic bratanica Jana 

Krudowskiego autora „Kantaty Bochniaków”, hymnu naszego 
Stowarzyszenia skomponowanego w 1938 r. z okazji I Walnego 
Zjazdu Stowarzyszenia przekazała nam dodatkowe informacje 
o dziewięciu braciach Krudowskich, utalentowanych artystycz-
nie, spośród których jeden był malarzem pejzażystą a dwóch 
muzykami. Przekazała także kilka utworów muzycznych stry-
jów Jana i Józefa Krudowskich, skomponowanych w czasie 
walk na frontach II Brygady LP.  Serdecznie dziękujemy.

Publikacje prof. A. Bisztygi
Prof. dr hab. Andrzej  Bisztyga prawnik, konstytucjonali-

sta, prorektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. 
Wojciecha Korfantego w Katowicach, czł. koresp. Akademii 
Nauk, Sztuki i Literatury w Paryżu, czł. Polskiego Towa-
rzystwa Prawa Konstytucyjnego, kier.  Katedry Systemów 
Ustrojowych i Praw Człowiek Uniwersytetu Zielonogórskie-
go,   red. temat. „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego i „Zeszy-
tów Naukowych „Prawa Człowieka”, rodzinnie związany z 
Bochnią, przekazał wraz z dedykacjami do biblioteki naszego 
Stowarzyszenia swoje naukowe prace: Oddziaływanie Eu-
ropejskiej Konwencji Praw Człowieka na porządek prawny 
Zjednoczonego Królestwa (Katowice 2008), Aktualne proble-
my prawa wyborczego [praca zb. w Acta Iuridica Lebusana, 
Doświadczenia ustawodawcze Polski i Kazachstanu w zakre-
sie polityki samorządowej i mniejszości narodowych (Toruń 
2015).  Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP 
(Warszawa 2014), Serdecznie dziękujemy.

Publikacje naukowe Muzeum Niepodległości w Warszawie
Serdecznie dziękujemy panu Tadeuszowi Skoczkowi dy-

rektorowi Muzeum Niepodległości w Warszawie za wszyst-

kie publikacje naukowe wydawane przez Muzeum i serdecz-
ny, bieżący  kontakt z naszym Stowarzyszeniem.    
Nekrologi 

Z żalem żegnamy działaczy naszego Stowarzyszenia
śp. Stanisława Zator-

skiego, zm. 26 stycznia 
2016 r. w wieku 93 lat, 
notariusza, wieloletniego 
kierownika Państwowe-
go Biura Notarialnego w 
Bochni, członka naszego 
Stowarzyszenia od 1956 
r., zaangażowanego w pra-
cach nad statutem Stowa-
rzyszenia w 1958 r. i 1974 
r. wieloletniego arbitra 
przewodniczącego Głów-
nego Sądu Koleżeńskiego 
Stowarzyszenia. Pogrzeb 
odbył się na cmentarzu ko-
munalnym w Bochni przy 
u. Orackiej.

śp. Janusza Ciećkiewicza zm. 20.12.2015 r. w wieku 80 lat, z 
Oddziału Krakowskiego „Krakus” 

śp. Aleksandra Urbana, zm. 18 stycznia.2016 r. w wieku 
97 lat, wiceprezesa Oddziału Krakowskiego „Krakus”  nestora i 
członka honorowego Stowarzyszenia – zob. list do red. 

śp. Eugeniusza Samka, zm. 30.07.2015 r. w Zabrzu, wielo-
letniego czytelnika „Wiadomości bocheńskich” – zob. list do red.

śp.Walentego Mrózka, abs. Politechniki Krakowskiej, zm. w 
sierpniu 2015 r. wieloletniego czytelnika „Wiadomości Bocheń-
skich”.

                           
                          Cześć Ich Pamięci
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Stanisław Zatorski
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I rząd od lewej: Magdalena Kuchtiak –LGD Partnerstwo na Jurze, Andrzej Kacorzyk Zastępca Dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Beata 
Kucharczyk Promocja Gminy Urząd Miejski w Alwerni, Maria Serafińska- Domańska - Muzeum Koryznówka, dr Maciej Mączyński Prorektor Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Bogdan Wasztyl Stowarzyszenie Memento Auschwitz/Projekt Pilecki, Tomasz Siemek Burmistrz 
Gminy Alwernia, Anna Rajca Zastępca Burmistrza Gminy Alwernia, Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski, Józef Mroczek Wicestarosta Bocheński, Krzysztof 
Kasperek Wicestarosta Chrzanowski
 II rząd od lewej: Jerzy Chrząszcz Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Stanisław Domański Muzeum Koryznówka, 
Zbigniew Klima PWSZ w Oświęcimiu i Stowarzyszenie Auschwitz Memento, Radosław Warzecha Wójt Gminy Babice , Stanisław Kobiela Prezes Stowarzyszania Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, Małgorzata Więckowska Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz, Mirosław Krzyszkowski Stowarzyszenie Auschwitz Memento, O. Bolesław 
Opaliński GwardianKlasztoru OO. Bernardynów w Alwerni, Marek Skowronek Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni, Przemysław Durak Leśniczy w Alwerni, 
Agnieszka Bąk Muzeum w Chrzanowie i Towarzystwo Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej im. rtm. Witolda Pileckiego w Chrzanowie, Wojciech Wimmer Nadleśnictwo 
Niepołomice, dr Ryszard Sobieraj PrezesTowarzystwa Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej im. rtm. Witolda Pileckiego w Chrzanowie, dr Marek Grabski DyrektorMuzeum 
Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Kamil Myrcik Nadleśnictwo Chrzanów, Wioletta Oleś Dyrektor Muzeum ZamekUrząd Miasta Oświęcim, O. 
Hieronim Popek Klasztor Franciszkanów w Harmężach, dr Adam Cyra Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

„Pan Tadeusz” w Domu Bochniaków -24 luty 2016

Inicjatorzy odtworzenia szlaku ucieczki rtm. W. Pileckiego z KL Auschwitz  -  Alwernia luty 2016


