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Stanisław Kobiela

Witold Pilecki i jego ucieczka z KL
Auschwitz do Bochni i Wiśnicza cz. 3
Na starym węgierskim szlaku
Rotmistrz Witold Pilecki pisze w raporcie z 1945 r.1, że
gościł u państwa Oborów przez niedzielę i poniedziałek. Następnego dnia przyszedł tam
Leon Wandasiewicz:
We wtorek (4 maja) rano ubrany
w przyzwoite ubranie kolegi
Leona, szedłem obok niego do
X [Nowy Wiśnicz]. Jasio i Edek
pozostali nadal życzliwie u państwa 176 [Oborowie]. Dzień był
słoneczny. Szliśmy rozmawiając
wesoło. Leon prowadził ze sobą
rower, na którym miał wrócić
do domu, gdyż przypuszczał, że
komendant placówki zatrzyma
mnie gościnnie u siebie.

Wiśnicz oddalony jest 7
kilometrów w linii prostej od
Bochni. Dwaj mężczyźni szli
w górę ulicą Sądecką, minęli
studnię miejską na skrzyżowaniu ulic Sądeckiej i Kurów i na
szczycie wzniesienia Uzborni2 koło miejsca, w którym ongiś
stała karczma Zbójecka, a pozostała po niej tylko nazwa ulicy,
weszli na stary, nieuczęszczany od co najmniej dwóch stuleci,
szlak handlowy jeszcze z czasów rzymskich, biegnący dalej częściowo lasem, a miejscami wśród łąk i zagajników. Już w dobie
Po starym węgierskim szlaku
pozostały tylko głębokie koleiny

piastowskiej utarła się dla niego nazwa szlaku węgierskiego
a później słynnej drogi do Bardijowa3.

Ze wzgórza rozciągał się rozległy widok na zamek wiśnicki

Jeszcze dzisiaj w niektórych miejscach widoczne są głębokie
koleiny wyżłobione przez wieki kołami kupieckich wozów,
które przekształciły się gdzieniegdzie w głębokie, zacienione
wąwozy. Droga była więc przyjemna, nieuciążliwa, bo promienie słoneczne tylko gdzieniegdzie przedzierały się przez
liście wysokich drzew. Dalej las rzednął, przechodził miejscami
w zagajniki, wśród których rosną jeszcze dzisiaj dzikie jabłonie
i grusze. Z cienia wysokich drzew wyszli na otwartą przestrzeń
z rozległą panoramą na przeciwległe wzgórze. Rozciągało się
ono na południe od Bochni i widać było wyraźnie z prawej strony drogę wiodącą z Bochni do
Wiśnicza, z lewej, pozostający
jeszcze o tej porze dnia w cieniu zamek wiśnicki, a wyżej
nad nim zabudowania więzienia. Na szczycie wzgórza, na
którym stali, rosła z prawej
strony kępka drzew, a w ich
cieniu widać było kilka świeżo
ściętych kloców. Zachęcały
one do krótkiego odpoczynku.
Pisze Pilecki4:

Omijając zamek od wschodniej strony, weszli do głębokiego wąwozu prowadzącego do Koryznówki
WB nr 2 (109)

Spytałem Leona przez ciekawość, jak się nazywa komendant
placówki, do którego idziemy, bo
i tak przecie poznam go wkrótce.
Leon wyrzekł dwa słowa - imię
i nazwisko. Dwa słowa...Dla
innych słowa zupełnie zwykłe,
dla mnie były to słowa szokujące niezwykle. Niezwykły był to
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i niesamowity przypadek, dziwny zbieg okoliczności... Komendant
placówki nazywał się tak, jak ja się nazywałem w Oświęcimiu. Więc
to pod jego nazwiskiem siedziałem tyle dni w piekle, a on o tym nic
dotąd nie wiedział. I teraz właśnie do niego mnie wiodła droga, do
właściciela tego nazwiska. Los? Ślepy los? Jeśli naprawdę był to tylko
los, to na pewno nie był ślepy.

Wandasiewicz zauważył zaskoczenie rozmówcy, ale Pilecki
nic nie powiedział. Wspomina5, że właśnie obliczył sobie, że
w Oświęcimiu, w tym piekle za drutami, przesiedział dziewięćset czterdzieści siedem dni, a więc prawie tysiąc. Teraz uderzyło
go piękno całej okolicy, z dominującą nad nią potężną bryłą
zamku Kmitów i Lubomirskich6:
Zbliżaliśmy się do pięknej miejscowości X [Nowego Wiśnicza]
położonej w dołach i na pagórkach, z malowniczym zamkiem na
wzgórzu. Idąc myślałem: No tak, tu przecież w IX [Bochnia], fikcyjnie
się urodziłem. Tu jeździł niegdyś 158 [Zygmunt Ważyński], by załatwić
sprawę moją u księdza 160 [Kuc].

Pilecki i Wandasiewicz zmierzali do Koryznówki, letniego
domku Serafińskich, zbudowanego na granicy Starego
i Nowego Wiśnicza w latach
sześćdziesiątych XIX wieku
przez Leonarda Serafińskiego,
justycjariusza dóbr wiśnickich
hrabiego Maurycego Potockiego. Dom zbudowany był
w kształcie niewielkiego dworku, dokładnie w środku drogi
pomiędzy zamkiem a więzieniem, które znajdowało się na
szczycie zamkowego wzgórza7.
Wandasiewicz nie mógł
wybrać widocznej stąd drogi
do Wiśnicza, rozpoczynającej
się w Bochni ulicą Wiśnicką,
Ludmiła Serafińska na ganku bo musiałby przeprowadzić
Koryznówki
uciekiniera z KL Auschwitz
przez miasto, co nie było
bezpieczne. Nie próbował też w Kopalinach zejść z obranego
szlaku na wygodniejszą drogę wiśnicką, ponieważ wiedział,
że w szkole w Wiśniczu, w której 6 września 1939 r. w czasie
walk o Bochnię, Wiśnicz i Leszczynę był sztab 10 Brygady
Motorowej płk Stanisława Maczka8, mieści się teraz dowództwo 33 Batalionu SS, a żołnierzy spod znaku trupiej główki
pełno jest w mieście. Dlatego wybrał bardziej bezpieczną, choć
niełatwą drogę.
Mogli wspiąć się na wzgórze zamkowe tuż koło zamku
i podejść do Koryznówki od frontu główną drogą, prowadzącą z miasteczka koło zamku i wyżej w kierunku więzienia,
Łomnej, bo odległość od zamku do dworku nie była duża,
wynosiła zaledwie ok. 50 metrów, ale często pojawiały się na
niej kolumny żołnierzy i transporty więzienne. Wandasiewicz
wolał nie ryzykować.
Wandasiewicz poprowadził rotmistrza Pileckiego dołem,
od północnego wschodu omijając zamek z lewej strony i po
przejściu długiego, głębokiego wąwozu wędrowcy weszli na
łąkę, należącą do posesji państwa Serafińskich. Graniczyła
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ona z ich 2-hektarowym lasem, rozciągającym się w kierunku
wschodnim. Łąka na nierównym, pofalowanym terenie nieco
wyżej i bliżej domu zamieniała się w sad i ogród. Obok niewielkiego stawu stały dwa budynki gospodarcze (stodoła i stajnia),
a kilkadziesiąt metrów dalej - dom mieszkalny osłonięty od
ogrodu trzema wysokimi krzakami jaśminu9.
Wandasiewicz znał to wejście do gospodarstwa Serafińskich, bowiem wraz ze swoją siostrą, Urszulą Wińską, bywał
w tym domu. Obie panie, Urszula Wińska i Ludmiła Serafińska, żona Tomasza, znały się, lubiły i odwiedzały wzajemnie.
Przed wojną uczyły w Seminarium Żeńskim im. Klementyny z Tańskich Hoffmanowej
w Bochni10.
Spotkanie w Koryznówce
Znużeni energicznym marszem podeszli pod drzwi Koryznówki. Otworzyła Ludmiła
Serafińska, średniego wzrostu
szatynka. Znała Leona Wandasiewicza, była więc pewna, że
przyprowadził on przyjaciela.
Rotmistrz Pilecki przedstawił się:
Jestem Witold Pilecki, zbiegły
z Oświęcimia, gdzie przebywałem
pod nazwiskiem Tomasza Serafiń- Tomasz Serafiński
skiego i przyszedłem porozumieć
się z nim oraz zwrócić nazwisko, sądząc, że nie przyniosłem mu ujmy
w ciągu trzech lat więzienia11.

Tomasz Serafiński pełnił funkcję komendanta wiśnickiej
placówki ZWZ-AK „Sum”, nosił pseudonim konspiracyjny
„Lisola” i był w tym czasie w Łapczycy na odprawie u Juliana
Więcka „Topoli”12, dowódcy Obwodu ZWZ-AK „Wieloryb”
działającego na terenie powiatu bocheńskiego13.
Kiedy Tomasz Serafiński powrócił do Koryznówki, doszło
do powitania i prezentacji obu Serafińskich, tego prawdziwego
i tego, który w KL Auschwitz nosił jego nazwisko. Tomasz Serafiński musiał być zaskoczony przybyciem Pileckiego. Z pewnością wiedział od bocheńskiego proboszcza Władysława Kuca,
że w obozie koncentracyjnym
Auschwitz przebywa więzień,
który nosi jego nazwisko.
Nie przypuszczał jednak, że
tak szybko pojawi się u niego właśnie Pilecki. Nie znał
jeszcze okoliczności, w jakich
rotmistrz dostał się do oświęcimskiego „piekła”. Brawurowa ucieczka z tej, największej
w Europie, machiny śmierci
budziła respekt i szacunek.
Toteż obaj panowie padli sobie
w ramiona i tak rozpoczęła się
ich przyjaźń.
Nie bacząc na konsekwen- Urszula Wińska z synem Andrzejem
cje Tomasz Serafiński ugościł na balkonie przy ul. Gołębiej w
go jak najlepiej i zaofiarował Bochni, za nią Ludmiła Serafińska
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mu gościnę i wszelką pomoc, na jaką liczył uciekinier. Zapewnił
mu schronienie w stodole. W maju było już ciepło, a zgromadzone tam zeszłoroczne siano dla zwierząt, znajdujących się
w gospodarstwie, dawało możliwość ukrycia się. Serafiński,
powiadomiony o dwóch pozostałych uciekinierach, podjął
działania, aby zapewnić im bezpieczne ukrycie.
Nieuzasadnione podejrzenia
Liczył przede wszystkim na pomoc Stefana Sękowskiego,
właściciela majątku w Nieprześni, który był podporucznikiem
i działał w konspiracji ZWZ-AK pod pseudonimem „Włuka”.
Znał go od lat i był pewny, że znajdzie tam locum przynajmniej dla jednego z trójki uciekinierów. Tymczasem spotkał
się ze zdecydowaną odmową. Szwagier Sękowskiego, major
dyplomowany Zygmunt
S z y d e k p s . „ Wi a t r ” ,
„Teodor”, który był szefem Oddziału III (Operacyjnego) „H” Okręgu
Krakowskiego ZWZ-AK
i ukrywał się w majątku
Sękowskiego, nie uwierzył, że są to uciekinierzy
z Auschwitz, uznał ich za
prowokatorów i sprzeciwił się prośbie Serafińskiego. Bez żadnej próby sprawdzenia posądził
Pileckiego o współpracę
z gestapo 14 i taki melStodoła, w której ukrywali sie dunek złożył Okręgowi
uciekinierzy
ZWZ-AK w Krakowie,
a jednocześnie ostrzegł
komendanta Obwodu „Wieloryb” Juliana Więcka „Topolę”
przed rzekomymi prowokatorami.
Nie pomogły żadne tłumaczenia i wyjaśnienia, że Pilecki
zamierza opracować dla Komendy Głównej AK raport o zbrodniach popełnianych w obozie. Na prośbę Serafińskiego, Jana
Redzeja przyjął życzliwie u siebie Stanisław Sasak15, kierownik
2-klasowej szkoły powszechnej w Nieszkowicach Wielkich,
który mieszkał w budynku szkoły, wybudowanej w 1905 r.
Nie miał jednak możliwości zapewnienia uciekinierowi dłuższego pobytu. Być może Jan Redzej powrócił do domu Oborów w Bochni, a może pozostał w Koryznówce. Po pewnym
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czasie Tomasz Serafiński, za pośrednictwem swojego kolegi
szkolnego Leona Skumiela16, komendanta placówki „Karaś”
Obwodu ZWZ-AK „Wieloryb”, załatwił dla niego schronienie
w domu Jana i Katarzyny Holotów w Łąkcie Górnej. Leon
Skumiel wynajmował tam jeden pokój. Dom był obszerny,
a ponadto Holotowie mieli obok gospodarstwo. Jan Holota do
1930 r. pracował w USA w fabryce samochodów i za ciężko
zarobione tam oszczędności mógł unowocześnić i powiększyć
to gospodarstwo. Drewniany domek w kształcie litery „L”, po
wielu latach gruntownie przebudowany, stoi przed piekarnią
w Łąkcie Górnej.
Zygmunt Szydek czynił na własna rękę poszukiwania,
potwierdzające jego podejrzenia. Pisze o tym Rotmistrz w raporcie „W”17:
Lecz następny szczebel Wiatr – „Teodor” po paru dniach ze strachem
zjawił się u mego przyjaciela [Serafińskiego – przyp. S.K.] i oświadczył,
że on ma dokładny plan Oświęcimia, a na planie nie ma piekarni.
Dotychczas z Oświęcimia uciekło
w ogóle trzech...

Komenda Okręgu AK
w Krakowie poleciła Serafińskiemu zerwać z uciekinierami
wszelkie kontakty, zatrzeć ślady
i przekazać całą trójkę Radzie
Głównej Opiekuńczej (RGO)
lub PCK. Rozkazu tego Tomasz
Serafiński nie wykonał18.
Witold Pilecki w raporcie
z lipca 1945 r. pisanym we
Włoszech pominął milczeniem postawę Szydka w tej
sprawie. Napisał tylko: Różni
ludzie różnie mogliby na to
[ucieczkę |Pileckiego z KL Ppor. Leon Skumiel ps. ”Murzynek”
Auschwitz – przyp. S.K.]
zareagować. Ale we wcześniejszym raporcie „W” dał ocenę
postawy człowieka, który jako wysoki oficer Okręgu Krakowskiego ZWZ-AK miał pełne możliwości dokładnego zbadania
całej sprawy i łatwego jej wyjaśnienia, ale nic w tym zakresie
nie uczynił, a natomiast całą odpowiedzialność zrzucił na Serafińskiego. Pisze więc rotmistrz swoje krytyczne uwagi:
Tak więc: 1. To wszystko podejrzane. 2. Należy jak najszybciej
zatrzeć ślady (przyjaciel mój nie mógł do niego zatrzeć śladów, bo go
dobrze znał, ja do mego przyjaciela również, gdyż siedziałem w lagrze
przeszło dwa lata i pół roku pod jego nazwiskiem. 3. W ogóle niech
oni idą gdzieś dalej (przypuszczalnie na złamanie karku). Otóż i trafiłem na jednego z Napoleonów organizacyjnych, którzy jak mówiono
w lagrze, tak bardzo zajęci są (w myślach) braćmi w Oświęcimiu, zanim
tam sami nie trafią19.

Także Edward Ciesielski pisze, że komenda krakowskiego
Okręgu nie udzieliła im żadnej pomocy:

Dworek w Koryznówce od strony ogrodu

próbowała zawiesić w czynnościach porucznika Tomasza Serafińskiego za niewykonanie rozkazu, dotyczącego oddania nas do dyspozycji RGO. Zdaje się, że niektórzy panowie mieli dostateczną możliwość
sprawdzenia wiadomości dotyczących zbiegów z Oświęcimia prze organy swego wywiadu, nim zdecydowali się na wydanie tak hańbiącego
WB nr 2 (109)
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dla nich rozkazu. To postępowanie zostało potem napiętnowane przez
Komendę Główną AK po przybyciu Witolda Pileckiego do Warszawy20.

5

Pomoc granatowego policjanta
Ciekawą informację podaje Edward Ciesielski w swoich
wspomnieniach21. Pisze mianowicie, że

puszczać, że był to jego komendant Andrzej Ludwikowski22,
współpracujący z Obwodem ZWZ-AK „Wieloryb”, a tym
samym z komendantem wiśnickiej placówki „Sum”. Na tym
stanowisku oddawał liczne usługi konspiracji Armii Krajowej.
List gończy mógł przekazać Serafińskiemu osobiście albo przez
swojego podkomendnego Józefa Puchałę, którego brat Franci-

Jan i Katarzyna Holotowie z Łąkty Górnej

Dom Holotów w Łąkcie Górnej. Miejsce schronienia Jana Redzeja

W lipcu, a więc w parę tygodni po naszej ucieczce Tomasz Serafiński
dostał do swych rąk list gończy, wystosowany przez gestapo w Generalnej Guberni, poszukujący nas jako zbiegów z Oświęcimia. Z oryginału
listu sporządziłem odpis na maszynie. Potem został zwrócony do komendy policji w Wiśniczu. Ale i ten fakt, że gestapo nas ściga, nie zdołał
wpłynąć na zmianę stanowiska Komendy Krakowskiego Okręgu AK.

szek Puchała ps. „Ząbek” pracował w kontrwywiadzie Obwodu
ZWZ-AK „Wieloryb”. Charakterystyczne jego zapytanie przy
pożegnaniu, „czy owoce będą na jesieni”, było swoistą asekuracją na wypadek wpadki i przesłuchiwania każdego z nich
osobno na okoliczność odwiedzin Koryznówki23.

Nie było w zwyczaju niemieckich władz okupacyjnych
i polskiej policji granatowej, wykonującej polecenia hitlerowskiego okupanta uprzedzanie osób poszukiwanych o listach
gończych, a tym bardziej przekazywanie im tych listów w celu
wykonania ich maszynowych odpisów. A zatem list gończy trafił
do Serafińskiego w sposób nielegalny. Dzisiaj możemy łatwo
odpowiedzieć, kto z komendy policji w Wiśniczu odważył się
na ten krok. Za taki czyn, wbrew instrukcjom i interesom III
Rzeszy groziła kara śmierci. Nie mógł tego dokumentu wykraść
ktoś spoza posterunku, ale jego funkcjonariusz. Możemy przy-

Nowe kenkarty dla uciekinierów
Niezwłocznie po przybyciu do Wiśnicza rotmistrz Pilecki
przesłał wiadomości do bocheńskiego proboszcza ks. dr Władysława Kuca, aby w księdze chrztów (Acta Baptisatorum),
którą Pilecki nazywa księgą metrykalną.
...gumką wymazał napisane niegdyś ołóweczkiem koło nazwiska mego
imiennika dane tak wówczas potrzebne24.

Nie mogąc liczyć na pomoc Okręgu Krakowskiego ZWZ-AK, Pilecki za pośrednictwem swojej szwagierki Eleonory
Ostrowskiej nawiązał kontakt z Komendą Główną Armii Krakowie w Warszawie, gdzie pracowali zbiegli w maju 1942 r.
z KL Auschwitz Stefan Bielecki i Wincenty Gawron.
1 czerwca z Warszawy przyleciał jak na skrzydłach mój przyjaciel 25
[Bielecki] przywożąc mi cenne wiadomości, że pani E.O [Eleonora Ostrowska], do której pisałem listy z Oświęcimia, szczęśliwie mieszka nadal
w tym mieszkaniu. Gestapo straszyło odpowiedzialnością tylko rodzinę…25

Biograf rotmistrza Pileckiego dr Adam Cyra pisze, że Bielecki
potwierdził autentyczność uciekinierów, a także przywiózł z Warszawy podrobione dokumenty, pieniądze, instrukcje i truciznę26.

Andrzej Ludwikowski z synem Jerzym

Kto fotografował uciekinierów?
Sprawa przygotowania dla uciekinierów podrobionych dokumentów nie jest ostatecznie wyjaśniona. Niewątpliwie chodzi
o kenkarty27, a więc także fotografie, które winny na nich się
znajdować. Gdyby nawet w Komendzie Głównej AK znajdowaWB nr 2 (109)
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ły się jakieś fotografie rotmistrza Pileckiego, to z całą pewnością
nie mogło być tam fotografii legitymacyjnych Jana Redzeja
i Edwarda Ciesielskiego. Poza tym trudno sobie wyobrazić, aby
rotmistrz Pilecki zabiegał jedynie o nowe dokumenty wyłącznie
dla siebie. Płynie stąd logiczny wniosek, że po ucieczce, tu na
miejscu, wykonano fotografie do tych dokumentów, a następnie dostarczono je prawdopodobnie do szwagierki Pileckiego
w Warszawie, ona zaś, przekazała je do Komendy Głównej
AK. Bielecki przywiózł bowiem już gotowe podrobione
kenkarty z wklejonymi w nich
fotografiami. Nie wydaje się
prawdziwa informacja Edwarda Ciesielskiego, że wykonane
fotografie przeznaczone były
do nowej kenkarty, wystawionej przez Kraków, czyli przez
Okręg ZWZ-AK w Krakowie,
który przecież uznawał wtedy
uciekinierów za osoby współpracujące z gestapo.
Warto zastanowić się, kto
i kiedy wykonał fotografie
do tych kenkart. Ciesielski
ukrywał się u państwa OboStanisław Broszkiewicz z firmy rów w Bochni jeszcze przez
FotoGargul w Bochni
cały maj i czerwiec 1943 r.
Pilecki i Redzej kilkakrotnie
powracali do Bochni, co potwierdza Stanisław Obora28. Jest
więc bardzo prawdopodobne, że fotografie do kenkart wykonano w Bochni.
Zakłady fotograficzne były jednak pod szczególnym nadzorem okupanta i fotografowanie się w przypadkowym zakładzie mogło być bardzo ryzykowne. Uciekinierzy musieli mieć
świadomość, że władze obozu wysłały za nimi listy gończe, do
których mogły być dołączone fotografie wykonane w obozie.
Konieczny więc był kontakt z zaufanym fotografem, związanym z konspiracją ZWZ-AK.
Okazja nadarzyła się sama. Tomasz Serafiński, szukając noclegu dla Jana Redzeja u Stanisława Sasaka, musiał
powiedzieć mu o uciekinierach z KL Auschwitz. Szwagier
Sasaka, 23-letni Jan Stanisław Broszkiewicz29 pracował
w zakładzie fotograficznym „Foto-Gargul” w Bochni, przy
ulicy Kazimierza Wielkiego w okolicy Placu Turka. Wciągnięty do konspiracji przez Stanisława Sasaka, oddał duże
usługi Obwodowi ZWZ-AK „Wieloryb”. Przekazywał odbitki
fotografii, wykonywanych przez Niemców, obrazujących
terror i okrucieństwo, zdjęcia Niemców fotografujących się
w tym zakładzie. Dzięki niemu Obwód ZWZ-AK „Wieloryb”
otrzymał odbitkę zdjęcia największego zbrodniarza w Bochni
żandarma Roberta Boguscha, a później w 1944 r. wykonywał
w terenie zdjęcia bocheńskich oddziałów partyzanckich.
Pilecki (nowy ps.”Romek”) dostał nowe kenkarty na
nazwiska Leona Bryjaka i Jana Uznańskiego. Redzej (nowy
ps. „Adam”) kenkartę na nazwisko Adama Gałązki, a Ciesielski posługiwał się kenkartami na nazwiska Adama Wiśniewskiego, później Stefana Kucharskiego. Dla odmiany od
nowego imienia – jak pisze – nosił od tego czasu pseudonim
konspiracyjny „Ewa” (Możdżeń podaje błędnie pseudonim
Ciesielskiego „Mewa”).
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Pomysł odbicia więźniów KL Auschwitz
Stefan Bielecki namawiał Pileckiego, aby udał się z nim do
Warszawy, ale rotmistrz odmówił, twierdząc, że planuje akcję
uwolnienia więźniów KL Auschwitz. Na początku lipca 1943
r. Witold Pilecki nawiązał kontakt z Andrzejem Możdżeniem30
ps.”Sybirak”, który był szefem dywersji i uzbrojenia Obwodu
ZWZ-AK „Wieloryb”, w celu zorganizowania ryzykownej próby ataku na KL Auschwitz” i odbicia więźniów. Do spotkania
doszło w Koryznówce. Pisał o tym w swoich wspomnieniach
w latach 60 XX wieku Andrzej Możdżeń:
W lipcu 1943 r. w domu Tomasza Serafińskiego miałem rozmowę
bez świadków z „Witoldem” z Oświęcimia. Wymieniony „Witold”
zwrócił się do mnie z pytaniem czy może liczyć na pomoc w formie
zorganizowania ochotniczego
oddziału, celem podjęcia akcji
odbicia więźniów Oświęcimia.
Oddział ten miał być uzupełnieniem akcji zorganizowanej przez
niego na terenie Kielecczyzny.
Przyrzekłam wówczas przygotować taki oddział i opracowałem
plan domarszu do Oświęcimia.

Z Możdżeniem Pilecki spotkał się dwukrotnie. W czasie
drugiego spotkania Możdżeń
zapewnił go, że przygotuje
kompanię w zmniejszonym
składzie 150 ludzi, ale byli
to ludzie, na których można
było w każdej chwili polegać. Andrzej Możdżeń ps. „Sybirak”Pilecki nawiązał również kon- szef dywersji Obwodu ZWZ AK
takt z komendantem głównym „Wieloryb” w Bochni
Batalionów Chłopskich płk
Kamińskim i zgrupowaniem „Ośka” na Kielecczyźnie, ale
dopiero w połowie listopada 1943 r.31
Kontakt z konspiracją obozową
Rotmistrz, pełen optymizmu, powiadomił swoich kolegów
więzionych w obozie. Wiadomość tę zaszyfrował w paczce wysłanej do Edmunda Zabawskiego. Paczka była (rzekomo) wysłana od żony Zabawskiego Heleny. Oddajmy głos Zabawskiemu32:
SS-man Leister rozciął ją nożem ogrodniczym, zawołał mnie do
kartoteki i pokazał jak pięknie i higienicznie żona opakowała mi żywność. Skamieniałem na widok rozciętej paczki. Kilka jabłek, cebul,
czosnek i sucharki były dokładnie owinięte w białe papierowe serwetki. Wziąłem paczuszkę do ręki, poznałem pismo – adresował Tomek
[Pilecki] i nie mogłem zajść na swoje miejsce...Dopiero po przyjściu
na blok usiadłem na łóżku i papierek po papierku, całe opakowanie
oglądałem dokładnie. I kiedy rozwijałem sucharki spostrzegłem na
jednej serwetce jakieś luźne ołówkiem czarnym napisane sylaby. Delikatnie rozwinąłem wszystkie serwetki i na rogach zauważyłem takie
same półsłówka pisane lekko czarnym ołówkiem. Zebrałem wszystkie
serwetki i pobiegłem na blok do Zygmunta Bończy. Rozłożyliśmy je na
łóżku u niego i zaczęliśmy układać zdanie: Możemy przyjechać trzema
samochodami i rozbić obóz – dajcie znać”.

Organizacja obozowa Pileckiego TOW, kierowana po jego
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ucieczce przez majora Zygmunta Bończę-Bohdanowskiego,
uznała, że gdyby nawet udało się opanować obóz, to nie ma
żadnej możliwości zapewnienia pomocy dla kilkudziesięciu
tysięcy skrajnie wyniszczonych więźniów, wyprowadzenia ich z obozu
i bezpiecznego ich
ukrycia. Konieczne
było jak najszybsze
powiadomienie o tej
decyzji Pileckiego.
Zadanie to zlecono Zabawskiemu.
Adam Cyra pisze,
że Zabawski pierwszy list wysłał za
pośrednictwem
więźnia Kazimierza Nadybała (nr
obozowy 20024),
który przekazał go
następnie znajoAndrzej Możdżeń - pierwszy z lewej
memu maszyniście
kolejowemu. Drugi
list oficjalny wysłał do swojej żony Heleny. Zakończył go
kategoryczną prośbą33:

7

zapalnych i wybuchowych i transporcie ich z Nowego Wiśnicza do
Starego Wiśnicza, uczestniczył w wydawaniu Biuletynu Informacyjnego
i zajmował się nasłuchem audycji radiowych.

W lipcu dotarł do Wiśnicza
Edward Ciesielski i ukrywał
się – jak pisze we wspomnieniach – u pana Romana. W placówce „Sum” pod komendą
Serafińskiego działał aktywnie
Adolf Roman ps.”Kosa”. Pełnił rolę wywiadowcy Obwodu
ZWZ-AK „Wieloryb” i walnie
przyczynił się do sukcesu akcji
uwolnienia z więzienia 120
więźniów politycznych36. Można więc przyjąć, że właśnie to on
dał schronienie Ciesielskiemu.

brał udział w akcjach sabotażowych na mleczarnie w Rzezawie
i Królówce i na magazyn z bronią, w przygotowywaniu materiałów

W kręgu przyjaciół
Witold Pilecki bardzo do- Adolf Roman ps. „Kosa”.
brze czuł się w starym dworku
Koryznówka. Wpłynął na to nie tylko serdeczny stosunek
i kultura osobista właścicieli, ale patriotyczna atmosfera, panująca w tym miejscu. Stary krzyż powstańczy, na który składali
przysięgę członkowie Bocheńskiej Ławy Powstańczej w 1862
i 1863 r. i kultywowana w tym domu historia Stefana Giebułtowskiego, poległego w bitwie miechowskiej 17 lutego 1863
roku, przypominały mu majątek w Sukurczach, jego historię,
a zwłaszcza tradycje powstańcze. Tam w tajemnym pokoju
ukrywali się powstańcy, gdy w dworze stacjonował oficer
rosyjski z całą sotnią Kozaków. Polska była zawsze obecna
w jego dworze, na ścianach wisiały reprodukcje pełne patosu
obrazy walk powstańczych z cyklów „Polonia” i „Lithuania”
Artura Grottgera.
W Koryznówce panował kult Jana Matejki, który przyjeżdżał tutaj często i chętnie do domu swojego szwagra, Leonarda
Serafińskiego. Tutaj każdy szczegół przypominał mistrza, nawet
fortepian, na którym czasem grywał autor „Bitwy pod Grunwaldem”37. Serafiński i Pilecki służyli w kawalerii, a ponadto
znali się na rolnictwie i studiowali agronomię na tym samym
Uniwersytecie Poznańskim. Mieli za sobą nie tylko wojnę
obronną we wrześniu 1939 r., ale Pilecki walczył w wojnie
polsko-bolszewickiej, a Serafiński w III Powstaniu Śląskim.

Koryznówka - salonik

Rtm Pilecki na obrazie olejnym namalowanym w Wiśniczu przez Jana
Stasiniewicza - obok autor obrazu

...aby koleżanki Elżuni nigdzie samochodami nie jeździły i zostały do
pracy w domu.

Z Bochni przyszła do obozu odpowiedź, że akcji nie będzie,
a uciekinierzy wyjeżdżają do Warszawy34.
W oddziale dywersyjnym „Sybiraka”
Pilecki i jego koledzy podczas pobytu na terenie Wiśnicza
brali czynny udział w pracy konspiracyjnej i akcjach dywersyjnych prowadzonych przez Andrzeja Możdżenia „Sybiraka”.
W lipcu 1943 r. wstąpił do Obwodu ZWZ-AK także Edward
Ciesielski, a przysięgę na wierność złożył w Koryznówce.
Ciesielski pisze, że35
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Nawet w udostępnionej gościowi bibliotece Serafińskiego
odnalazł Pilecki Pisma Ignacego Chodźki (wydanie z 1894 r.)
o codziennym życiu szlachty litewskiej.
Wąska dróżka wśród lasu łączyła Koryznówkę z uroczym
domkiem, w którym mieszkał Jan Stasiniewicz38, artysta malarz
i jego rodzina. Obie rodziny Serafińskich i Stasiniewiczów były
od lat zaprzyjaźnione. Stasiniewicz studiował przed wojną malarstwo na ASP w Krakowie u prof. Wojciecha Weissa i historię
sztuki na UJ. Posiadał rozległą wiedzę na temat sztuk pięknych,
estetyki, a szczególnie malarstwa i chętnie o tych sprawach
mówił. W Witoldzie Pileckim znalazł chętnego słuchacza, bo
przecież od dzieciństwa Pilecki przejawiał duże zdolności do rysunku i malarstwa. Pamiętał o romantycznej legendzie, według
której na obrazie Artura Grottgera Ucieczka utrwalony został
Hipolit Osiecimski, jeden z braci matki rotmistrza. W tej scenie
z obrazu zamierza uderzyć kolbą karabinu w carskiego strażnika
i w ten sposób utorować sobie drogę ucieczki. Rotmistrz Pilecki
przez krótki czas był wolnym słuchaczem na Wydziale Sztuk
Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.
Prowadzili więc rozmowy o sztuce. Może nawet Pilecki pod
okiem mistrza coś rysował a może nawet podejmował jakieś
próby malarskie. Zachował się jeden jego rysunek Ułan na koniu
z tego właśnie okresu. W lecie 1943 r. Stasiniewicz namalował
świetny portret olejny Witolda Pileckiego, który pozostał u państwa Serafińskich. Jan Stasiniewicz działał w placówce „Sum”
Obwodu ZWZ-AK „Wieloryb”. Pisze o nim Jacenty Chodur
we wspomnieniach zatytułowanych Pocztowcy 39:
Na terenie Nowego Wiśnicza dowództwo AK wydawało prasę konspiracyjną pt. Sygnały… składający się z 2-6 stron, na tytułowej stronie
herb polski „Orzeł”…Było to jedyne wydawnictwo konspiracyjne przez
jakiś czas okupacji na terenie Bocheńszczyzny, podawane z rąk do rąk
przy zachowaniu jak największej ostrożności. Początkowo miejscem
wydawnictwa była Leksandrowa, gdzie pan Wyrwa Adolf przepisywał
komunikaty na maszynie. Ze względów bezpieczeństwa przeniesiono
na Zagrody do państwa Zagrodzkich- Stasiniewiczów…a następnie do
mieszkania służbowego pracowniczki pocztowej koleżanki Wiktorii
w budynku są sądowym.

Przed dworkiem w Koryznówce - od lewej: Jan
Redzej, Witold Pilecki, Edward Ciesielski fot. S. Sasak

Działalność
tę prowadził
Jan Stasiniewicz dopiero od stycznia 1944 r.
Pierwsze
tajne pisma
i ulotki wydawali na
przełomie
1939/1940
Ta d e u s z
Lech, Antoni Kmiecik
i Włodzimierz Podgórzec. Po
fali aresztowań w 1940
r. zaprzesta-
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no działalności wydawniczej. Ziemia Bocheńska była nasycona
wystarczająco tajną prasą z Krakowa. Pierwsze numery „Sygnału” zaczęły ukazywać się w styczniu 1944 r. a od numeru 27
wychodził „Sygnał Podziemny”. Być może, nazwa nawiązywała
do niemieckiej gazety propagandowej „Signal”40.
Wspólna fotografia
W publikacjach poświęconych rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu często pojawiają się
dwie fotografie. Na pierwszej
widać trójkę mężczyzn na tle
frontowej ściany Koryznówki.
To uciekinierzy z KL Auschwitz: Jan Redzej, Witold
Pilecki i Edward Ciesielski.
Druga przedstawia Witolda
Pileckiego, stojącego przy
ganku dworku. Do tej pory nie
udało się ustalić autora tych
fotografii. Warto zastanowić
się, kto mógł być ich autorem.
Obie wykonane zostały przez
amatora, a nie profesjonalnego
fotografa. Świadczy o tym ich
kompozycja i słaba ostrość.
Kpt. Stanisław Sasak Stanisław Sasak
„Wir”, żołnierz Obwodu
ZWZ-AK „Wieloryb”, d-ca plutonu a później kompanii 12 pp
AK im. Ziemi Bocheńskiej, kierownik szkoły powszechnej
w Nieszkowicach Wielkich, należał do elity miejscowej inteligencji. W szkole, w której dzisiaj mieści się przedszkole, nie
tylko pełnił funkcje kierownicze, ale także uczył wszystkich
przedmiotów, jakie były w programie nauczania, w tym historii
i języka polskiego. Miał świadomość, że uczestniczy w ważnych historycznych wydarzeniach, rozgrywających się na jego
rodzinnej ziemi. Uznał, że mimo istniejącego ryzyka, konieczne
jest ich zarejestrowanie.
Posiadał aparat fotograficzny małoobrazkowy „Leica”
i filmy, które zdobywał za pośrednictwem swojego
szwagra Józefa Stanisława Broszkiewicza, zatrudnionego w „Foto-Studio”
Gargula w Bochni.
Po zestrzeleniu,
wracającego znad
powstańczej Warszawy, Liberatora KG890 w nocy
14/15 sierpnia 1944
r. sfotografował 15
sierpnia rano zwłoki
lotników, leżące na
miejscu katastrofy
samolotu w Nieszkowicach Wielkich.
Kolejne zdjęcia wy- Witold Pilecki przed dworkiem w
konał około godz. Koryznówce fot. S. Sasak
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11.00 leżące na noszach, a następne w czasie ceremonii pogrzebowej w Pogwizdowie 17 sierpnia 1944 r. chociaż wiedział,
że w pogrzebie uczestniczą tajniacy z gestapo, m.in. niejaki
Frank. W czasie tego pogrzebu, w obawie przed denuncjacją,
Sasak robił zdjęcia „spod płaszcza”. Łącznie wykonał ponad
50 fotografii i są to jedyne fotografie pokazujące tę katastrofę.
Przekazane przez Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników
Ziemi Bocheńskiej do Muzeum Powstania Warszawskiego,
znajdują się w ekspozycji tego muzeum. Opublikowane zostały
także w wydanej staraniem Stowarzyszenia książce Wojciecha
Krajewski pt. Powietrzna walka nad Bochnia. Zestrzelenie
Liberatora KG890 w Nieszkowicach Wielkich w nocy 14/15
sierpnia 1944 r.40 Bochnia 2006 r., w której Autor książki sporo
miejsca poświęcił postaci Stanisława Sasaka.
Jako znajomy Tomasza Serafińskiego, mógł więc zrobić
zdjęcia uciekinierom w Koryznówce. Nie ma bowiem żadnych
śladów przemawiających za tym, że ktoś inny z konspiracji
AK wykonywał w tej okolicy w czasie okupacji jakiekolwiek
fotografie. Już w lipcu Witold Pilecki przystąpił do pisania
w Koryznówce raportów na temat skali zbrodni ludobójstwa
popełnianych w KL Auschwitz. Czynnie pomagali mu w tym
jego współtowarzysze Jan Redzej i Edward Ciesielski.
Stanisław Kobiela
c.d.n
Przypisy:
Raport W. Pileckiego z 1945 r., s. 397 (numery stron podaję
wg książki Adama Cyry pt. Rotmistrz Pilecki. Ochotnik do
Auschwitz. Warszawa 2004, zawierający raport Pileckiego
z 1945 r., Pilecki zaszyfrował w raporcie nazwiska i nazwy
miejscowości. Odszyfrował je po latach Adam Cyra. Dlatego
podane są one w nawiasach.
2
Uzbornia (zwana w średniowieczu Rozbornią, a także Husbornią) jedno z siedmiu wzgórz Bochni, górujące nad miastem
od strony południowej (245 m n.p.m). 18 grudnia 1939 r.
pod tym wzgórzem Niemcy rozstrzelali 52 zakładników. Był
to odwet za rzekomą próbę ataku na posterunek niemieckiej
żandarmerii przy bocheńskim rynku, zob. S. Kobiela. Krwawy
Adwent 39. Polemika [w: „Wiadomości Bocheńskie” nr 4/2009
]. Była to pierwsza zbiorowa egzekucja Polaków w Generalnym
Gubernatorstwie.
3
Na szlaku tym znaleziono w latach 60. XX w. monety rzymskie
z czasów cesarza Trajana. Trakt węgierski biegł kiedyś przez
Budę, Sącz, Czchów, Lipnicę i Wiśnicz do Bochni. Koło karczmy Zbójeckiej skręcał w kierunku zachodnim i południowymi
stokami Uzborni docierał do karczmy „Zerwaniec” (Czerwieniec), dalej piął się łagodnie na wzgórze łapczyckie, przez posiadłości Bożogrobców w Moszczenicy, Chełmie i Targowisku
i poprzez most na Rabie, Bieżanów i Kazimierz dochodził do
Krakowa i tutaj kończył swój bieg. Ulica Sądecka, wymieniona
już w 1487 r., w aktach sądu ławniczego (Acta Scabinalia Bochnensis (ASB 10.1487) łączyła ten trakt z bocheńskim rynkiem,
ponieważ Bochnia w czasach kazimierzowskich posiadała
prawo składu i wiezione przez kuców węgierskich towary (żelazo, miedź, oliwa, wina i małmazja) musiały być wystawione
w Bochni na sprzedaż. Był to nie tylko szlak handlowy. Tędy
ciągnęły orszaki królewskie na Węgry i do Polski w czasach
ostatniego Piasta, Jagiellonów i królów elekcyjnych. Tym także
szlakiem szły wyprawy wojenne Władysława Warneńczyka
i Jana Olbrachta.
1
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Raport z 1945 r., s. 397.
tamże.
6
Zamek w Wiśniczu to jedna z najwspanialszych rezydencji
magnackich w Europie, a jednocześnie potężna twierdza. Zbudowany w 2 poł. XIV w. na zalesionym wzgórzu, na planie
czworoboku, z wewnętrznym dziedzińcem, zwieńczony czterema basztami, przebudowany został w latach 1615-1621 przez
Stanisława Lubomirskiego wg projektu włoskiego architekta
Macieja Trapoli.
7
Więzienie w Wiśniczu powstało w 1786 roku w zabudowaniach klasztoru Karmelitów Bosych, zniesionego reformą
józefińską w 1783 roku. Istnieje nadal jako jeden z najcięższych
w Polsce obiektów penitencjarnych. W lipcu 1944 r. oddział
partyzancki Józefa Wieciecha „Tamarowa” z Obwodu ZWZ-AK „Wieloryb” dokonał brawurowego, udanego odbicia 120
więźniów politycznych tuż przed wywiezieniem ich do KL
Auschwitz i nie poniósł w czasie akcji żadnych strat.
8
Por. Ludwik Ferenstein. 6 września 1939 roku w Bochni,
Nowym Wiśniczu i Leszczynie, cz.2. Fragmenty wspomnień [w:
„Wiadomości Bocheńskie” nr 1/2015, s. 4-5, www.bochniacy.pl].
9
Kazał je posadzić właściciel Koryznówki Tomasz Serafiński
(od grudnia 1939 r. był komendantem placówki ZWZ w Nowym Wiśniczu) na wiosnę 1940 r., aby osłaniały ganek domu
od strony ogrodu przed penetracją i obserwacją nieznanych
osób. W1943 r. były to już wysokie krzaki i chociaż w maju
jeszcze nie kwitły, ale i tak zasłaniały ganek, uniemożliwiając
obserwowanie osób wchodzących i wychodzących.
10
Prywatne Seminarium Żeńskie im. Klementyny z Tańskich
Hoffmanowej powstało w Bochni w 1907 r. W latach 30.XX w.
dr Urszula Wińska uczyła w nim języka polskiego, a Ludmiła
Serafińska robót ręcznych. W 1938 r. Ludmiła Serafińska wyjechała do Pszczyny, ale po zakończeniu działań wojennych w jesieni 1939 r. musiała zlikwidować tam mieszkanie i przywrócić
Koryznówce funkcję mieszkalną. Tomasz Serafiński powrócił
z wojny w grudniu 1939 r. i od razu związał się z konspiracją
ZWZ. Urszula Wińska aresztowana 21 czerwca 1941 r., trafiła
do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. W mieszkaniu przy
ul. Gołębiej 3 pozostało jej młodsze rodzeństwo, brat Leon,
siostra Zofia i siostra przyrodnia Rysia. Po wojnie Ludmiła
Serafińska odwiedzała Urszulę Wińską w jej nowym mieszkaniu
w Sopocie, ul. Morska 7.
11
Relacja Tomasza Serafińskiego zb.SBiMZB
12
Julian Więcek ps. „Topola” ur. w Łapczycy 1 lipca 1895 r.
w rolniczej rodzinie. Od 1914 r. walczył w legionach polskich.
Przeszedł jako żołnierz 10 kompanii „bocheńskiej” 2 pp LP
kampanię karpacką, bukowińską i besarabską. W 4 pp LP
dowodzonym przez płk Bolesława Roję w III Brygadzie L.P.
walczył pod Jastkowem i Józefowem, a następnie w kampanii
wołyńskiej pod Kostiuchnówką. Po kryzysie przysięgowym
wcielony do 16 pp armii austro-węgierskiej walczył na froncie
rumuńskim, od jesieni 1918 r. na Kubaniu w armii gen. Żeligowskiego. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Od 1931
r. po kursie oficerów sztabowych w Rembertowie był d-cą
kompanii w Korpusie Ochrony Pogranicza. Walczył w wojnie
obronnej 1939 r. Od lutego 1940 r. w ZWZ. Od maja 1940 r. był
szefem sztabu Obwodu ZWZ w Bochni i dowodził batalionem
zapasowym ZWZ. W 1943 r. został komendantem Obwodu
ZWZ-AK „Wieloryb” po Józefie Kaczmarczyku ps. Turoń”
i jednocześnie był dowódcą 12 pułku piechoty ZWZ-AK Ziemi
Bocheńskiej, i pełnił te funkcje do 15 lutego 1945 r. W lipcu
4
5
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1944 r. wydał rozkaz uwolnienia z wiśnickiego więzienia 120
więźniów politycznych, w przeddzień wywiezienia ich do KL
Auschwitz. Z rozkazu Komendanta Sił Zbrojnych w Kraju
nr 113/BP otrzymał stopień majora, a z rozkazu Komendanta
Okręgu AK w Krakowie z 11 listopada 1944 r. stopień podpułkownika. Odznaczony Krzyżem Walecznych 2 kl. W 1921
r. Srebrnym (1934 r.), a następnie Złotym Krzyżem Zasługi
z mieczami w 1944 r. W 1944 r. otrzymał Krzyż Walecznych
1,2,3 kl. Rozkazem dowódcy 6 DP płk. Stanisława Wajdy ps.
"Odwet" i komendanta Okręgu Krakowskiego AK płk Edwarda
Godlewskiego "Gardy" z 19 marca 1944 r. otrzymał krzyż Virtuti
Militari V klasy. Po wojnie ujawnił się 12 lutego 1945 w RKU
w Krakowie. W lutym albo marcu 1945 r. aresztowany przez
NKWD w Krakowie, przesłuchiwany i torturowany. Wyszedł
z więzienia ze zrujnowanym ze zniszczonym zdrowiem. Zmarł
w styczniu 1948 r. Pochowany na cmentarzu w Łapczycy.
13
Obwód ZWZ „Wieloryb” obejmujący powiat bocheński
powstał w maju 1940 r. ale po fali trzech aresztowań członków
tzw. „młodzieżówki” Związku Walki o Wolność Polski w lipcu, sierpniu i wrześniu 1940 r. (łącznie 91 osób) budowanie
Obwodu przeciągnęło się o kilka miesięcy. Organizowane
systemem piątkowym grupy partyzantów tworzyły większe
rejony, a te z kolei przekształciły się w placówki. Pierwotną
nazwę Obwodu „Kruk” zmieniono na „Wieloryb”, a działające
na terenie powiatu rejony stały się placówkami pod nazwami
ryb. Komendantem Obwodu został ppor. Józef Kaczmarczyk
ps. „Turoń”, jego zastępcą ppor. Emil Seruga ps. „Wanda”,
„Bystry”, adjutantem ppor. Jan Kufta „Wiśka”, oficerem broni
ppor. Andrzej Możdżeń „Sybirak”, „Lawina”, szefem wywiadu
ppor. Julian Migdał „Dąb”, jego zastępcą Józef Strzałka „Kora”,
szefem KiP-u Józef Laska „Dąbrowiecki”, a jego zastępcą
Stanisław Wójcik „Kasiarz”. W 1943 r. komendantem Obwodu
ZWZ-AK „Wieloryb” został kpt. Julian Więcek „Topola”. Najpierw powstało 6 a później 8 placówek Obwodu: 1. „Szczupak”
(miasto i gmina Bochnia) – kom. Filip Szewczyk „Powała”, 2.
„Sum” (gm.Wiśnicz) – kom. Tomasz Serafiński „Lisola”. 3.
„Karp” (gm. Łapanów) – kom. Antoni Zdebski „Żbik”, „Ryś”,
4. „Węgorz” (Targowisko i Niegowić) – kom. Józef Holarz
„Gołąb”, 5. „Pstrąg” (miasto i gm. Niepołomice) – kom. Tadeusz
Kępa „Miles”, a po jego aresztowaniu Józef Jakiel „Chmurowicz”, „Zych”, 6. „Lin” (gm. Uście Solne i Bogucice) – kom.
Stanisław Grela „Stańczyk”, 7. „Łosoś” (gm. Lipnica) – kom.
Jan Szymański „Twardowski”, a od X.1943 r. Józef Wieciech
„Tamarow”, 8 „Kiełbik” „Karaś” (gm. Trzciana) – kom. Józef
Mróz, II kom. Leon Skumiel „Murzynek”, zob. Kazimierz
Kostański. Wspomnienia zb. SBiMZB, Zbigniew Siudak, Powstań Polsko! Skrusz kajdany. Z dziejów bocheńskiej konspiracji
niepodległościowej 1939-1945, Bochnia 2008 r., s. 10-13. Z.
Siudak błędnie podaje imię Zenon zamiast Leon Skumiel.
14
Adama Cyry pt. Rotmistrz Pilecki. Ochotnik do Auschwitz.
Warszawa 2004 r., s. 117.
15
Stanisław Sasak ps. „Wir” (04.04.1909 - 24.06.1990), s. Piotra
i Stanisławy, nauczyciel, ppor. rez. Przed 1939 r. (a także po
wojnie) był kierownikiem Szkoły Powszechnej w Nieszkowicach Wielkich. Ucz. Wojny obronnej 1939 r., a nast. żołnierz
ZWZ-AK Obwodu „Wieloryb”. Był dowódcą plutonu, później
kompanii w 1 batalionie 12 pp AK Ziemi Bocheńskiej. W 1944
r. był jednym z wykładowców kursu podchorążych Obwodu „Wieloryb” ZWZ-AK. Prowadził także tajne nauczanie
w zakresie szkoły powszechnej i średniej w l. 1939-1945 jako
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kierownik ośrodków tajnego nauczania w Nieszkowicach Wielkich, Woli Nieszkowskiej oraz Buczynie i prowadził tam tajne
czytelnictwo. Był członkiem konspiracyjnej Komisji Oświaty
i Kultury w Nowym Wiśniczu. Ujawnił się w 1945 r. Uzyskał
stopień kapitana rezerwy. Odznaczony Krzyżem Walecznych
i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, a także Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,.
16
Leon Skumiel ps. Murzynek” urodził się w 1901 roku. Był
synem Antoniego i Marii. Pochodził z Trzciany. W 1920 r.
w wieku 19 lat walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Egzamin
dojrzałości złożył w gimnazjum w Bochni w 1923 r. Przed 1939
r. był nauczycielem na kresach wschodnich w Zaturii, Mikulicach, Sławkowie, Iwanowie i Lani w powiecie Nieśwież, potem
w Atalezji w pow. stolpeckim, a następnie w Hurynowszczyźnie.
W 1931 r. ukończył Szkołę Podchorążych w Krakowie jako
podporucznik rezerwy. W 1939 r. walczył w 92 komp. P/lotn.
W Białej Podlaskiej jako d-ca plutonu ckm. Podczas okupacji
mieszkał w Łąkcie Górnej i Trzcianie. Uczył w szkole elementarnej w tych miejscowościach, a jednocześnie zaangażowany
był w tajnym nauczaniu od 01.01.1943 do 20.01.1945 r (program szkoły powszechnej i jęz. niemiecki). Utworzył placówkę
„Karaś” Obwodu „Wieloryb” ZWZ-AK i był jej komendantem
pod ps. „Murzynek”. Dowodził 3 komp. 1 baonu 12 pp AK
Ziemi Bocheńskiej w Trzcianie. W 1944 r. po zestrzeleniu
w nocy z 16/17 sierpnia 1944 r. samolotu „Halifax” nad Łąktą
Górną urządził manifestacyjny pogrzeb zastrzelonego w czasie
lądowania na spadochronie radiotelegrafisty plut. St. Bohanesa
w Żegocinie 18 sierpnia z udziałem oddz. „Rysia” i „Odwetu”.
Zorganizował schronienie dla jego kolegów, którzy wylądowali
szczęśliwie st.sierż. G. Denisienko, kpt. Wł. Schöffera i por.
Łopuszańskiego, sierż. L. Kretowicza i por. Barnharta (chor.
Lech Owsiany i chor. Jan Lück na uszkodzonym samolocie
dolecieli do Buczkowa i tam lądowali). Leon Skumiel dla
bezpieczeństwa często zmieniał miejsca schronienia: w Łąkcie
Górnej u rodziny Holotów, w Rdzawie w dworze p. Wesołowskiej, w Trzcianie u Jana Ryby, Wł. Kity, Albiny Kaja i w
Żegocinie u Jana Zatorskiego i Wierzbickiego. Nawiązał kontakt
z rodziną plut. Bochanesa w Tarnowie. Po wojnie przeniósł się
do Poznania i pracował w Szkole Podstawowej nr 63 w Poznaniu. Mieszkał w Poznaniu, ul. Starołęcka 66. Zbigniew Siudak
błędnie nazywa go Zenonem Skumielem, a Edward Ciesielski
Franciszkiem Skumielem por. Z. Siudak – przypis nr 10, E.
Ciesielski, Wspomnienia oświęcimskie. Kraków 1968, s. 156. .
Tomasz Serafiński i Leon Skumiel byli kolegami z Gimnazjum
w Bochni. Skumiel był młodszy od Serafińskiego o 2 lata. zob.
Sprawozdania Dyrekcji Państwowego Gimnazjum w Bochni za
rok szkolny 1919-1920.
17
Raport „W” zamieszczony w Biuletynie Towarzystwa Opieki
nad Oświęcimiem nr 12 Raport Witolda, Warszawa 1991 r., s.112.
18
Relacja Tomasza Serafińskiego – zb. SBiMZB, zob. APMO-B.
Zespół Materiały t.220 k.46, Cyra, s. 130
19
por. Raport z 1945 s. 398 i raport „W” (Biuletyn nr 12), s. 112.
20
Ciesielski, s. 157.
21
Tamże, s. 157-158.
22
Andrzej Ludwikowski (....-1950) był przed 1939 r. komendantem posterunku w Wiśniczu. Po wkroczeniu Niemców został
aresztowany, a następnie zwolniony pod warunkiem utworzenia
posterunku Policji Granatowej w Wiśniczu. Szybko związał się
ze strukturami ZWZ, a następnie AK. Kontakty z kontrwywiadem ZWZ-AK utrzymywał przez Franciszka Puchałę „Ząbek” i
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jego brata Józefa, który był podkomendnym Ludwikowskiego
na posterunku. Po zakończeniu wojny został aresztowany przez
NKWD i wywieziony do Krasnokamska na Syberii razem z jeńcami niemieckimi i Ślązakami. Następnie został przeniesiony
karnie do Mołotowa, a później do Charkowa, gdzie odmroził
nos i uszy. Dzięki interwencji Szwajcarskiego Czerwonego
Krzyża został zwolniony i przez Biała Podlaską dostał się do
Polski. Aby uniknąć kolejnego aresztowania zdążył wyjechać
z Wiśnicza do Nowej Rudy koło Kłodzka, gdzie pracował jako
robotnik w miejscowej kopalni pod przybranym nazwiskiem
Józef Ludwik. Zmarł w 1950 r. w wieku 50 lat na zawał serca
i został pochowany w Nowej Rudzie. Zob. Stanisław Kobiela.
Tajemnice lekarza. Wywiad z Jerzym Ludwikowskim [w: „Wiadomości Bocheńskie” nr 4/1996, s.11-13.
23
Pytanie to powtarza Pilecki w raporcie z 1945 r. s. 399.
Pytającym był policjant granatowy. Mało prawdopodobna jest
relacja o obecności esesmana z Oświęcimia. Jacenty Chodur ps.
„Ptaszek” działający w placówce „Sum” ZWZ-AK od czerwca
1940 r. po każdej wizycie u Serafińskiego zadawał jakieś pytania
dot. spraw gospodarczych, np. czy Serafiński będzie miał siano
do sprzedania, aby w razie wpadki przesłuchiwani o cel wizyty
podawali tę samą przyczynę.
24
Raport z 1945 r. s. 398, por. także cz. I artykułu [w: „Wiadomości Bocheńskie” nr 4/2015 s. 13-14].
25
Raport Pileckiego z 1945 r., s.399.
26
Cyra, s. 117. Ciesielski, s. 158.
27
Kenkarty (niem: kennkarten) były dowodami tożsamości,
wydawanymi od 26.10.1939 r. przez okupanta mieszkańcom
Generalnej Guberni, którzy ukończyli piętnasty rok życia.
Kenkarty dla Polaków miały kolor szary, dla Żydów i Cyganów – żółty, a dla Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, Gruzinów
i górali – niebieski.
28
Wywiad Wandy Janta ze Stanisławem Oborą w formie DVD
Bochnia, 2013 r. zb. SBiMZB.
29
Józef Stanisław Broszkiewicz (1920-1977) urodził się
w Bochni, gdzie ukończył Gimnazjum im. Króla Kazimierza
Wielkiego. Już w latach młodzieńczych, urzeczony twórczością
malarską Marcina Samlickiego podejmował pierwsze próby malarskie. W czasie okupacji pracował w zakładzie fotograficznym
„Foto-Gargul” jako fotograf, później był współwłaścicielem
zakładu. Wciągnięty do konspiracji przez swojego szwagra
(męża starszej jego siostry Adeli), oddał nieocenione usługi
Obwodowi ZWZ-AK „Wieloryb”, sprawując obsługę fotograficzną oddziałów partyzanckich. Przekazywał także dowództwu
Obwodu dodatkowo wykonane odbitki fotografii niemieckich
z tego zakładu, obrazujących hitlerowski terror w Bochni i okolicy, a także fotografie funkcjonariuszy aparatu terroru.
Od 1945 r. studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u prof. Eugeniusza Eibischa, a następnie, po kilku latach
przerwy, w ASP w Warszawie u prof. Eibischa. Studia ukończył
w 1956 r. Następnie poświęcił się pracy pedagogicznej w Warszawie. Utrzymywał stałe kontakty z Bochnią. Zmarł 21 czerwca
1977 r. w Warszawie.
30
Andrzej Możdżeń ps. „Sybirak, „Lawina” (1914-1973) s.
Jakuba, pochodzący z Małego Wiśnicza, ukończył gimnazjum
wyższe w Bochni w 1935 r. W czasie wojny obronnej 1939 r.
dostał się do niewoli sowieckiej w rejonie Równego, z której
zbiegł. W rejonie Żurawicy wpadł w ręce Niemców. Dołączony
do transportu więźniów wywożonych do Niemiec, zbiegł i dostał
się do Wiśnicza. Włączył się w szeregi bocheńskiego Związku
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Walki o Wolność Polski, a następnie ZWZ. Po aresztowaniu
Tadeusza Lecha ps.”Sowa” zastąpił go na stanowisku oficera
broni Obwodu ZWZ-AK „Wieloryb” i dowódcą 5 kompanii
Obwodu. Kontynuował prace Tadeusza Lecha i wybudował
podziemny centralny magazyn broni dla Obwodu ZWZ-AK
„Wieloryb” w lesie Słączka w Brzeźnicy. Utrzymywał stały
kontakt z komendantem pl. „Sum” T. Serafińskim. Na przełomie 1942/1943 za zgodą kierownictwa Obwodu zorganizował
20. osobowy oddział dywersyjno-sabotażowy i wykonał wiele
akcji. Uczestniczył w brawurowej akcji zdobycia więzienia
w Wiśniczu w lipcu 1944 r. zorganizowanej przez oddział Józefa Wieciecha „Tamarowa”, w wyniku której uwolniony 120
więźniów politycznych w przeddzień wywiezienia ich do KL
Auschwitz. Jego zadnie polegało na przecięciu połączeń telekomunikacyjnych z więzieniem. Aresztowany 17 grudnia 1948
r. w Rzeszowie skazany został wyrokiem Wojskowego Sądu
Rejonowego w Rzeszowie sygn. akt Sr. 248/49 na karę śmierci, za rzekome wydanie wyroku śmierci na ppor KBW Jana
Ziółkowskiego. Na podstawie amnestii wyrok zamieniony na
karę 15 lat więzienia odbywał w więzieniu w Krakowie przy ul.
Montelupich, a następnie we Wronkach. Zwolniony w 1955 r. ze
zniszczonym zdrowiem wrócił do Wiśnicza. W 1972 r. rozpoczął
pisanie wspomnień (w zb. SBiMZB). Zmarł w szpitalu w Bochni
w 1973 r. Pochowany na cmentarzu w Brzeźnicy. Zob. Tomasz
Bereza i Piotr Chmielowiec. Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie (1946-1954). Rzeszów 2004.
Stanisław Kobiela. Akcje dywersyjne „Sybiraka” (Wiadomości
Bocheńskie nr 2/3 2004), Józef Wieciech „Tamarow” Akcja na
więzienie (Wiadomości Bocheńskie nr 2/3 1990 ), Stanisław Kobiela. Tajemnica magazynu broni (Wiadomości Bocheńskie nr
1/2005), Stanisław Kobiela. W jednej celi. Wywiad z Edwardem
Kurtyką (Wiadomości Bocheńskie nr 4/5 2004.
31
Czyt. więcej: W. Gołąbek „Boryna”, Bez rozkazu, Warszawa
1966, s. 206-209, zob. Cyra, s. 130
32
Zabawski, Wspomnienia, (zb. SBiMZB).
33
Tamże, zob. Cyra, s. 118
34
Raport Pileckiego z 1945 r., s. 399
35
Ciesielski, s. 157-158. Alina Fitowa podaje, że na podstawie
rozkazu Komendy Głównej Armii Krajowej ze stycznia 1943
r. rozpoczęło się tworzenie wyspecjalizowanych oddziałów
do prowadzenia dywersji i sabotażu. We wszystkich placówkach Obwodu „Wieloryb” powstały takie oddziały wielkości
drużyny (od 10 do 12 osób) ale do najruchliwszych należały
oddziały przy placówce „Sum” w Wiśniczu dowodzony przez
Andrzeja Możdżenia „Sybiraka” i placówki „Karaś” w Lipnicy
Murowanej pod dowództwem Józefa Wieciecha „Tamarowa”
„Boruty”. Oddział „Sybiraka” przeprowadził akcję na wszystkie
większe mleczarnie w Bochni, Rzezawie, Targowisku, Rajbrocie
i Królówce w sierpniu 1943 r. zob. Alina Fitowa, Ruch oporu,
[w: monografii Feliks Kiryk, Zygmunt Ruta. Bochnia. Dzieje
miasta i regionu, Bochnia 1980, s455-456]. W w/w monografii
Bochni nie ma informacji o podanej przez Ciesielskiego akcji
na magazyn broni. Informację o zabraniu broni, mundurów
i tornistrów 30 Niemcom, kąpiącym się w tzw. „odwszalni”
w Bochni i zmagazynowaniu zdobytej broni w Nieszkowicach
Małych podaje Jerzy Ludwikowski, bez wskazania daty tej akcji.
36
Adolf Roman „Kosa” był dowódcą 1 plutonu 1 kompanii
placówce „Sum” Obwodu ZWZ-AK „Wieloryb”. Przed akcją
na wiśnickie więzienie w lipcu 1944 r. jako wywiadowca przeprowadził pełne rozpoznanie więzienia, ustalił liczebność załogi
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niemieckiej, stacjonującej w więzieniu i strażników polskich
dochodzących do pracy. Dowiedział się, ilu jest więźniów politycznych i w których celach są zamknięci. Rozpoznał liczebność
i usytuowanie posterunków zewnętrznych i wewnętrznych,
zlokalizował elektrownię, centralę telefoniczną, a także godziny
zmiany warty.
37
Od 1981 r. działa tutaj Muzeum Pamiątek po Janie Matejce,
kierowane przez p. Marię Serafińską-Domańską.
38
Jan Stasiniewicz (1907–1966), polski malarz i historyk sztuki. Od 8 roku życia był sierotą, wychowywany przez ciotkę,
Wandę Sosnowską. Po maturze w gimnazjum w Rzeszowie
(1925) studiował w l. 1925-27 historię sztuki na UJ i malarstwo
u J. Fedkowicza. W l. 1927-1933 studiował malarstwo na ASP
w Krakowie (u prof. Wojciecha Weissa i Jana Hoplińskiego. Po
studiach w 1933 r. ożenił się z Jadwigą Zagrodzką i przeniósł, do
jej rodzinnego domu w Wiśniczu. Nie przyjął posady asystenta
prof. Weissa na ASP. Żył skromnie. Prace malarskie wystawiał
min. w Pałacu Sztuki w Krakowie, warszawskiej „Zachęcie”
Wraz z żoną wykonywali kukiełki do szopki krakowskiej
„Kukiełki u Hawełki”. Z powodu wybuchu wojny nie wykorzystał stypendium na studia malarskie za granicą. Od 1941 r.
w konspiracji ZWZ, potem AK (w placówce „Sum”). W 1943
r. jego brat Andrzej (literat) zginął w KL Auschwitz. Drugi brat,
Aleksander (prawnik) zamordowany został w Katyniu w 1940 r.
W 1943 r. namalował świetny portret rtm. Witolda Pileckiego,
który często do niego przychodził z sąsiedniej Koryznówki,
gdzie się ukrywał. Od jesieni 1944 r. drukował konspiracyjne
pismo Obwodu ZWZ-AK „Wieloryb” Sygnał, później Sygnał
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Podziemny. Po wojnie wyjechał z żoną do Katowic. Był kierownikiem tamt. Teatru Lalek, nast. w Sławęcicach. Mimo
protekcji Hoplińskiego nie otrzymał zatrudnienia na ASP
w Krakowie, ani na ASP we Wrocławiu. Organizował Ogniska Plastyczne w Raciborzu (1950) i Opolu (1950-51), skąd
został wyrzucony za odmowę prowadzenia nauki rysunków
z modelu gipsowego Józefa Stalina. Działał w ZPAP. Po Październiku 1956 r. miał tylko dwie wystawy malarskie. Nie był
hołubiony przez władze – pisał o nim Alfred Ligocki. Obok
malarstwa sztalugowego zajmował się malarstwem ściennym i mozaiką. W 1958 r. wykonał polichromię w kościele,
Siemianowicach Śląskich, a w 1963 r. mozaikę pod rondem
w Katowicach i na elewacji Szkoły Muzycznej w Katowicach
1966). Był artystą o wielkiej wrażliwości i delikatności oraz
wysokiej kulturze osobistej. Pisał rozważania teoretyczne nt.
estetyki i społecznej funkcji sztuki. Jego kompozycje pejzażowe urzekają nowoczesnością. Zgrzebny, zielono-szary
koloryt obrazów przechodzi z czasem w subtelne harmonie
kolorystyczne – pisze o jego twórczości Alfred Ligocki. Zob.
www.ipsb.nina.gov.pl, www.dziennikpolski23.pl, (art. Jana
Kurka. Smutny pan z portretu), „Wiadomości Wiśnickie” nr
105 maj 2004 s. 29.
39
Jacenty Chodur, Pocztowcy [w: Maria Serafińska-Domańska.
Kartki z dziejów Nowego Wiśnicza, Nowy Wiśnicz 2016, s. 221-233]
40
Jan Kaczmarczyk, Prasa podziemna w okresie okupacji, zb. SBiMZB].
41
Wojciech Krajewski, Powietrzna walka nad Bochnią. Zestrzelenie Liberatora KG890 w Nieszkowicach Wielkich, w nocy
14/15 sierpnia 1944 r., Bochnia 2006 r.

XXV Walny Zjazd Delegatów

Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej
Powitanie uczestników
2 kwietnia 2016 r. w Domu Bochniaków odbył się XXV
Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej w jubileuszowym 80 roku działalności Stowarzyszenia. Stowarzyszenie Bochniaków powstało
w Warszawie w 1936 r. Założone w Warszawie, już w pierwszym roku działalności utworzyło 8 oddziałów obejmujących

obszar II RP (m.in. we Lwowie i Wilnie) i 11 placówek na
kresach wschodnich. Na przestrzeni tych lat wykazywało
aktywność na polu rozwoju gospodarczego Bochni i Ziemi
Bocheńskiej (m.in. inicjatywa budowy w Bochni Fabryki
Blach Transformatorowych – obecnie Stalprodukt S.A., udział
w tworzeniu planów perspektywicznych), kultury (inicjatywy
w powołaniu muzeum regionalnego i stała z nim współpraca),
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turystyki (tworzenie szlaków historycznych), ochrony zabytków (m.in. odrestaurowanie pomników i tablic zniszczonych
w latach okupacji i PRL-u, opieka nad cmentarzem komunalnym, wpisania kopalni na listę pomników historii w 1999 r.)
zachowania i utrwalania bocheńskiej tradycji patriotycznej
(m.in. przywrócenie historycznego nazewnictwa bocheńskich
ulic, walka o plac gen. L. Okulickiego, bocheńskie planty),
walka z zakorzenionymi w Bochni mitami z lat PRL-u i usuwanie tzw. „białych plam” z historii Bochni oraz regionu (rolę
tę spełnia kwartalnik „Wiadomości Bocheńskie”). Genezie
i historii Stowarzyszenia poświęcone są specjalne numery
”Wiadomości Bocheńskich”, które ukazały się z okazji 60-lecia w 1996 r. i w 2006 r. z okazji 70-lecia Stowarzyszenia.
Walny Zjazd Delegatów otworzył prezes Stanisław Kobiela, który powitał władze miasta Bochni z burmistrzem
Stefanem Kolawińskim na czele, proboszcza bocheńskiego
ks. dr. Wojciecha Gałdę, członka honorowego Stowarzyszenia dr. hab. Teofila Wojciechowskiego, prezesów i delegatów
z oddziałów Stowarzyszenia z Gdyni, Warszawy, Wrocławia,
Katowic, Krakowa, Wiśnicza i Bochni, wiceprezesa Związku
Piłsudczyków prof. dr. hab. Daniela Dudę, dyrektora Muzeum
Niepodległości dr. Tadeusza Skoczka, delegacje ze Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako-
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wie, Klubu Przyjaciół Wieliczki, Civitas Christiana w Bochni,
Rodziny Kolpinga.
Po odśpiewaniu hymnu Stowarzyszenia „Kantaty Bochniaków”, napisanej na I Walny Zjazd w 1938 r. przez legionistę
I Brygady prof. gimn. Edmunda Biedera do muzyki skomponowanej przez kapelmistrza orkiestry salinarnej, czł. Stowarzyszenia Jana Krudowskiego (zamordowanego w Katyniu
w1940 r.), kol. Bogdan Dźwigaj odczytał listę członków Stowarzyszenia zmarłych w ostatniej kadencji, a zebrani minutą
cieszy uczcili ich pamięć. Prowadzenie Zjazdu objął kol. Jan
Paluch, a sekretarzem została kol. Grażyna Adamiec.
Najwyższe odznaczenie Związku Piłsudczyków dla Bochni
Wiceprezes Związku Piłsudczyków prof. dr hab. Daniel
Duda kpt. ż.w. poinformował zebranych, że Kapituła Związku Piłsudczyków, doceniając zaangażowanie mieszkańców
Bochni w pielęgnowanie idei piłsudczykowskiej, nadała Miastu Bochni Złoty Krzyż Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Prof. Duda podkreślił, że duże uznanie Związku
Piłsudczyków zyskała sprawa konsekwentnej obrony placu
i pomnika gen. Leopolda Okulickiego, jednego z najmłodszych i zasłużonych w bitwie o Polską Górę legionistów, odznaczonego Krzyżem Virtuti Militari. Postawa mieszkańców
Bochni w tej sprawie budzi ogromny
szacunek. Niezmiernie cieszy fakt
włączenia się do tej obrony młodych
ludzi na portalach internetowych.
Kapituła doceniła także wystawę
„Bochniacy na szlaku legionowym”,
opracowaną przez Stowarzyszenie
i cykl artykułów pod tym samym tytułem w kilku numerach „Wiadomościach Bocheńskich”, które wydobyły
na światło dzienne wiele nieznanych
epizodów legionowych i przypomniały postacie z Bochni i Ziemi
Bocheńskiej, które oddały życie, trud
i rany w walce o wolną Polskę. Przekazała podziękowanie Stanisławowi
Kobieli za krzewienie idei i czynów
Pierwszego Marszałka Polski Józefa
Piłsudskiego. Złote odznaki Związku
otrzymali: Anna Rakoczy i Jan Paluch. Podziękowanie od samorządu
złożył burmistrz Bochni pan Stefan
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Kolawiński. Wręczenie odznaczeń odbyło się przy hucznych
brawach zgromadzonych.
Członkowie honorowi Stowarzyszenia
XXV Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia na wniosek
Zarządu Głownego przyznał członkostwo honorowe następu-

jącym osobom: Marii Serafińskiej-Domańskiej, dyrektorowi
Muzeum Pamiątek po Janie Matejce na Koryznówce w Nowym Wiśniczu, prof. dr hab. Władysławowi Kupiszewskiemu
z Oddziału Warszawskiego naszego Stowarzyszenia, profesorowi Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. k.ż.w. Danielowi Dudzie, b. rektorowi Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni i prezesowi Towarzystwa Nautologicznego, prof. dr hab.
Krzysztofowi Kwaśniewskiemu z Uniwersytetu Poznańskiego, dr Tadeuszowi Skoczkowi, dyrektorowi Muzeum Niepodległości w Warszawie, prof. dr hab.Janowi Pinowskiemu, polskiemu ekologowi i ornitologowi z PAN, Józefowi Szelidze,
prezesowi Oddziału Warszawskiego, Andrzejowi Migdałowi
prezesowi Oddziału Wrocławskiego naszego Stowarzyszenia, Józefowi Korcie z Towarzystwa Miłośników Wiśnicza.
Przemówienia wygłosili Daniel Duda, Józef Szeliga i Tadeusz Skoczek. Nawiązali oni do bocheńskich tradycji i pięknych form budowania wspólnoty Stowarzyszenia Bochniaków
przypomnieli te wszystkie wartości, którym zawsze Stowarzyszenie nasze było wierne.
Fotografie i noty biograficzne odznaczonych tą godnością
zamieszczone zostały na portalu www.bochniacy.pl, dlatego
poniżej przedstawimy jedynie ich wersje skrócone.
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Tytuły nestorów Stowarzyszenia otrzymali: Wanda Liguzińska, Klementyna Ilcewicz, Wanda Sumara, Barbara Topolska, Bolesław Wnęk i Józef Mączka.
Prezes Stowarzyszenia przedstawił w skrócie sprawozdanie, które delegaci otrzymali przy podpisywaniu listy obecności. Można je w całości przeczytać na tym samym portalu.
Ustne lub pisemne sprawozdania złożyli także prezesi Oddziałów: Józef Szeliga w imieniu Oddziału Warszawskiego, prof.
Daniel Duda w imieniu oddziału w Gdyni, Andrzej Migdał
w imieniu Oddziału Wrocławskiego, Irena Bieniek w imieniu
Oddziału w Krakowie, Stanisław Domański w imieniu Towarzystwa Miłośników Wiśnicza, Dorota Korta w imieniu Oddziału w Bochni. Po udzieleniu absolutorium wybrane zostały
nowe władze naczelne.
Nowe władze naczelne Stowarzyszenia
Zarząd Główny
W jego skład weszli: Stanisław Kobiela (prezes), Jan Paluch (wiceprezes), Ewelina Mroczek (wiceprezes), Jarosław
Przybyło (skarbnik), Grażyna Adamiec (sekretarz), Stanisław
Broszkiewicz, Józef Mączka, Marek Chmiel, Dorota Korta,
Stanisław Mróz, Mariusz Rudnik, Danuta Dąbrowska, Stanisław Domański, Zofia Sitko, Felicja Wieczorek.
Główna Komisja Rewizyjna
Anna Rakoczy (przewodnicząca), Grażyna Misiaszek,
Waldemar Krakowski, Anna Londo, Danuta Wrześniak.
Główny Sąd Koleżeński
Irena Bieniek, Andrzej Migdał, Maria Kiełbińska.
Przyjęto także uchwały zjazdowe. Po wyczerpaniu porządku dziennego zakończyły się obrady, a uczestnicy Zjazdu udali
się na obiad do restauracji „Jubilatka”.
Noty biograficzne członków honoris causa Stowarzyszenia
Prof. zw. dr hab. kapitan żeglugi wielkiej Daniel Duda
Ur. w Bochni w 1933 r., prof. zw. Akademii Marynarki
Wojennej w Gdyni od 1999 r., autor ponad 500 prac naukowych dot. gospodarki
morskiej, bezpieczeństwa żeglugi, ratownictwa i transportu morskiego i biografistyki, czł. h.c. Akademii Wojennej im.
Bohaterów Westerplatte, kawaler Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Polonia
Restituta i wieloma innymi wysokimi
odznaczeniami państwowymi, wieloletni prezes Towarzystwa Nautologicznego
i wiceprezes Związku Piłsudczyków, czł. Kapituły Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie. Czynnie działa w Lidze Morskiej i Rzecznej. Od lat związany ze Stoarzyszeniem Bochniaków i MZB, utworzył Oddział Gdyński Stowarzyszenia.
Jest ambasadorem król. Górn. Miasta Bochni i autorem wielu
artykułów w „Wiadomościach Bocheńskich”.
Prof. zw. dr hab. Krzysztof Kwaśniewski
Polski socjolog kultury ur. w Gnieźnie w 1927 r., lata okupacji i pierwsze lata powojenne spędził w Bochni. Od 1986 r.
jest prof. zw. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
(wcześniej w Inst. Hist. Kult. Materialnej PAN), autor wielu
prac naukowych i popularno-naukowych (m.in. Podania i legendy dawnego Wrocławia, Podania dolnośląskie, Legendy
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poznańskie, Zderzenie kultur, Tożsamość
a aspekty konfliktów i tolerancji, Polacy
w historii i kulturze Europy Zachodniej),
haseł do Słownika etnologicznego. Odzn.
Krzyżem Kawalerskim OOP, w 1977
r. Medaille de l’Universite de Liege,
w 1979 – Medalem KEN i Medalem Rodła. W książce Smutek anegdot opisał lata
okupacji w Bochni i naukę w Offentlisches Handelsschule, a po wojnie w Liceum Ogólnokształcącym w Bochni. Jest autorem wielu artykułów w „Wiadomościach Bocheńskich”.
Prof. zw. dr hab. Jan Pinowski.
Polski ornitolog i ekolog, ur. w 1930 w Krakowie, po wojnie mieszkał w Bochni, gdzie zdawał maturę, em. prof. Instytutu Ekologii PAN,
autor ponad 240 publikacji naukowych
i 13 książek w jęz. angielskim, 172 prac
naukowych w językach kongresowych
i 168 publikacji w jęz. polskim. Wieloletni przew. Sekcji Ornitologicznej Polskiego Tow. Zoologicznego. Był wiceprezydentem XX Międzynarodowego Kongresu Ornitologicznego w Nowej Zelandii.
Działa w zarządzie Międzynarodowego Towarzystwa Ekologicznego INTERCOL, Amerykańskiego Tow. Ornitologicznego, jest czł. h.c. Słowackiego Towarzystwa Zoologicznego,
a także członkiem kapituły nagrody miasta Kyoto, japońskiej
nagrody Blue Planet, nagrody Światowej Rady Kultury im.
Alberta Einsteina. Organizował 13 sympozjów naukowych
w świecie (4 w Polsce). Od lat związany ze Stowarzyszeniem
Bochniaków i MZB działa w oddziale warszawskim, publikuje artykuły w „Wiadomościach Bocheńskich”. Współpracuje
z ZG w sprawach ochrony ekologicznej (gawronów, powietrza, negatywne skutki działania tężni solankowych) etc.
Prof. dr hab. Władysław Maciej Kupiszewski
Polski językoznawca, polonista, profesor Uniwersytetu
Warszawskiego od 1974 r. Urodził się
w 1930 r., w Książnicach Wielkich. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego
w Bochni. Od 1982 r. jest członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
Zajmuje się głównie dialektologią i historią języka polskiego, językiem artystycznym i onomastyką. Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Prace
Filologiczne”. Autor prac naukowych:
Język "Dzienników" Stefana Żeromskiego (1990), Słownictwo z zakresu astronomii i miar czasu, Stan obecny, historia
i związki słowiańskie (1974), Słownictwo meteorologiczne
w gwarach i historii języka polskiego (1990). Jest działaczem
Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, pełniąc funkcję skarbnika. Od
wielu lat pisze artykuły do „Wiadomości Bocheńskich”.
Dr Tadeusz Skoczek
Wydawca, publicysta, medioznawca, krytyk literacki, debiutował w 1976 roku w „Życiu Literackim” oraz w jedno-
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dniówce „Żaczek”. Abs. filologii polskiej na UJ, doktor nauk
humanistycznych związany z kulturą
studencką i pismami akademickimi, był
współorganizatorem reaktywacji legendarnego dwutygodnika „Student” i jego
redaktorem naczelnym (do 1990), założycielem i redaktorem „Notesu Jazzowego”,
magazynu filmowego „Powiększenie”,
kwartalników „Obrzeża”, „Matecznik,
Regiony”, red. nacz. tygodnika „Wieści”,
wielu prestiżowych wydawnictw, m.in.
„Suplementu’ i kwartalnika „Piosenka”.
W 1991 r. stworzył miesięcznik „Ziemia Bocheńska”
(1991) i Prowincjonalną Oficynę Wydawniczą w Proszówkach, „Cracovia” (1993-1996), „Exartim” (1991-1993).
Jest dyrektorem wydawnictw encyklopedycznych (19951998), redaktorem dziesięciotomowej „Historii Literatury
Światowej”, współredaktorem prestiżowej serii „Poeci Krakowa”, serii „Bocheńska Biblioteka Poetów”, redaktorem
„Dzieł wybranych” Adama Zielińskiego, serii wydawniczej
„Ex Oriente Lux”. Od 1995 r. związany z mediami elektronicznymi, Radiem Kraków i Telewizją Polską. Stworzył nagrodę Orkana, Instytut Władysława Orkana, Instytut Władysława Hasiora, Instytut Mediów Regionalnych
i Lokalnych. W latach 2007-2009 wicedyrektor Muzeum
Narodowego w Warszawie, od 2010 dyrektor Muzeum Niepodległości.
W latach 70. i 80. XX w. był prezesem Oddz. Krakowskiego Stowarzyszenia Bochniaków. Pod auspicjami
Oddziału wydał kilka książek. W latach 90. XX w. organizował w Domu Bochniaków Salony Literackie z Janem
Poprawą, Adamem Zielińskim i Leszkiem Żulińskim. Jest
ambasadorem król. górn. M. Bochni.
Andrzej Migdał
Wieloletni prezes Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Bochniaków i MZB, ur. w 1932
r., inż. elektryk specjaliz. Prawo inwestycyjne, realizował budowy CA
i SMM Wrocław, CA i SMM Legnica,
CA i CMM Kluczbork, a także budowę
Zgorzeleckiego i Jeleniogórskiego Węzła
Telekomunikacyjnego. Pracował w Stanach Zjednoczonych w firmie OCC Construction Corp oraz GEM Steel Electors.
Do końca 1998 r. był prezesem ds. techn.
Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych TELWRO
we Włocławiu, nast. na emeryturze. Jako prezes Oddziału
Wrocławskiego SBiMZB nawiązał konkaty z Prezydentem
m. Wrocławia w sprawie odrestaurowania na wrocławskim
cmentarzu grobowca Franciszki Rotter-Plata, pochodzącej
z Łapczycy, znakomitej primadonny polskiej, odtwórczyni
wagnerowskich ról scenicznych z „Pierściena Nibelunga”,
która zasłynęła w Polsce rolą tytułowej Halki w operze Moniuszki, po raz pierwszy wystawionej w wolnej od zaborów
Polsce – we Lwowie w 1919 r. Własnym sumptem A. Migdał
wybudował na cmentarzu w Łapczycy pomnik Sybiraków,
poświęcony rodzinom z Bochni, Łapczycy i Krakowa, które przeszły łagry sowieckie i gehennę na Syberii w latach II
wojny światowej.
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Maria Serafińska-Domańska
Urodziła się w Koryznówce w Wiśniczu. Po studiach polonistycznych w Krakowie uczyła języka
polskiego (1965-1970), następnie była
redaktorem Słownika Artystów Plastyków przy ZASP w Warszawie i redaktorem Krajowej Agencji Wydawniczej.
Od 1975 r. wraz z mężem Stanisławem
mieszka w Nowym Wiśniczu. Po remoncie „Koryznówki” i podpisaniu umowy
z Muzeum Okręgowym w Tarnowie
stworzyła tam Muzeum Pamiątek po Janie Matejce (Jan Matejko często przyjeżdżał do Koryznówki do spowinowaconej z nim rodziny Serafińskich i na
plenery malarskie), organizując w Polsce wystawy i sesje
naukowe poświęcone twórczości Jana Matejki. Jest autorką
książek popularno-naukowych o Wiśniczu : Nowy Wiśnicz
w pobliżu zamku Kmitów i Lubomirskich, albumu Koryznówka (2006 r.) i wydanej w br. książki Kartki z dziejów
Nowego Wiśnicza (2016).
Na początku lat 90. XX wieku zainicjowała wydawanie
miesięcznika „Wiadomości Wiśnickie” i była jego redaktorem
naczelnym. Zorganizowała wówczas komitet do turystycznego wykorzystania zamku w Wiśniczu, mimo trwającego remontu. Wyróżniona została przez Towarzystwo Miłośników
Wiśnicza statuetką „Herkulesa Wiśnickiego”, Rada Miasta
Wiśnicza nadała jej honorowe obywatelstwo Wiśnicza, a Minister Kultury odznaczył ją odznaką „Zasłużony dla kultury
polskiej”. Otrzymała także nagrodę Australijskiej Fundacji
POLCUL im. Jerzego Bonieckiego za budowę społeczeństwa
obywatelskiego, krzewienie tolerancji, promowanie inicjatyw
obywatelskich.
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Józef Korta
Nauczyciel, wychowawca dzieci i młodzieży w Muchówce
i Kobylu, ur. w 1934 roku, abs. Liceum
w Bochni w 1952 r., studia odbył na AWF
w Krakowie. Zaangażowany bezinteresownie w tworzenie podstaw organizacji sportu i rekreacji, doprowadził do zbudowania
boiska sportowego w Kobylu. Był dyrektorem szkoły w Trzcianie. W sporcie widział
kształtowanie charakterów młodych ludzi
i uczciwej rywalizacji sportowej. Jest wieloletnim działaczem Towarzystwa Miłośników Wiśnicza i animatorem wielu ważnych przedsięwzięć kulturalnych, turystycznych i sportowych. Zainicjował słynny „Bieg
Kmitów” w Wiśniczu, masową imprezę sportową dla młodzieży,
utworzył sekcję brydżową i organizuje coroczne turnieje brydżowe na zamku wiśnickim.
Józef Szeliga
Wieloletni prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, sprawny organizator, działacz
społeczny i animator wielu inicjatyw społecznych. Pracował także w spółdzielczości warszawskiej. Nawiązał bardzo dobrą
współpracę z dyrekcją Centralnej Biblioteki
Wojskowej im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w której mieści się siedziba Oddziału Warszawskiego SBiMZB. Stworzył interesujące formy współpracy z Bochniakami
starszego pokolenia, którzy ze względu na wiek i choroby nie
mogą czynnie uczestniczyć w spotkaniach działaczy Oddziału.

Gratulacje z Wrocławia
W całym świecie obserwujemy ożywione zainteresowanie regionalizmem,
a w słowach „region”, „mała ojczyzna”,
„dziedzictwo”, „tradycja”, „tożsamość”,
„ojcowizna” politycy, ekonomiści, wychowawcy i myśliciele szukają szans na takie
ukierunkowanie przemian cywilizacyjnych,
by przyniosły pożądany rozwój w różnych dziedzinach życia i przyczyniły się do urzeczywistnienia najwyższych wartości humanistycznych.
Regionaliści polscy, dla których „ojczyzna”, „polskość” to ważne symbole, w ruchu regionalistycznym odnajdują warunki realizacji
najszczytniejszych celów: ugruntowania tożsamości narodowej i zachowania jedności narodu. W odrębnościach regionalnych odnajdują
emocjonalną więź z przestrzenią „ojczyzny prywatnej” jako części kraju, w którym społeczeństwo nasze jest zadomowione. Bo tylko ludzie
zakorzenieni w przestrzeni lokalnej mają poczucie upodmiotowienia,
gotowości do działań kreatywnych i służby dla dobra wspólnego.
Ruch regionalistyczny w III Rzeczypospolitej przyczynił się do
budowy społeczeństwa obywatelskiego, obudził odpowiedzialność
zbiorowości ludzkich za przyszłość swych ojczyzn regionalnych. Regionalizm pomógł współczesnemu człowiekowi czuć się „ u siebie”
i znaleźć swoje miejsce we współczesnej przestrzeni kraju i Europy.

Wasze Stowarzyszenie swoją działalnością w ciągu osiemdziesięciu lat istnienia dokonało wielkich przeobrażeń w świadomości i sposobie życia oraz aktywności społecznej i kulturalnej Waszego miasta i ziemi. Organizowane przez Was konferencje naukowe, różne formy edukacji kulturalnej, wydawnictwa,
akcje ochrony zbytków architektury i przyrody, pielęgnowanie
obrzędów i zwyczajów, ożywienie tradycji patriotycznych –
wszystkie te działania dobrze służyły mieszkańcom Waszej „regionalnej ojczyzny”.
Za całokształt Waszej działalności składamy słowa koleżeńskiego podziękowania i wyrazy uznania za długoletnią aktywność
i wielki dorobek. Wszystkim członkom, całym sercem oddanym
służbie da dobra wspólnego gorąco, dziękujemy.
W roku jubileuszowym życzymy dużo energii i niezłomnej
woli w kontynuowaniu działań, życzymy też zadowolenia ze spełnianej społecznikowskiej misji zachowania i rozwoju najcenniejszych wartości ziemi najbliższej Waszym sercom.
Stefan Bednarek

Anatol Jan Omelaniuk

Prezes Dolnośląskiego
Prezes Honorowy
Towarzystwa Regionalnego
Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP
Członek Rady Krajowej RSR RP
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Władysław Kupiszewski (Warszawa)

Z zagadnień astronomii ludowej cz. III
III. Nazwy Plejad (mapa)1
Plejady – to grupa drobnych gwiazd znajdujących się
w pobliżu gwiazdozbioru Byka. Normalnym wzrokiem można
dostrzec siedem gwiazd, z których jedna jest najjaśniejsza. Jak
podają informatorzy – kfoka taka, jasna gwiazda a dołokoła

ma małe gwiazdy, drobne, to nazywajo kurczenta, te drobne
gwiazdy (okol. Radymna), kfoczka to jest skupisko drobnych
gwiazd, taka kupka, jedna między nimi jaśniejsza jest (ZZ,
Tarnopol), albo kfoka z kurcentami, jedna duzo, a te pod niom
takie małe (w. Kornatka, okol. Myślenic).
W konstelacji Plejad mieszkańcy wsi podają różną liczbę
gwiazd, od pięciu do piętnastu, co potwierdzają zapisy: pieńdź
gwiazd w kupie to nazywajo bapki ‘Plejady’ (okol. Garwolina), bapki f taki grumatce, z dziesięć w jedny grumatce (okol.
Rypina), informator spod Cieszyna podał nazwę kurka z kurczętami i dodał, że jest ich 15.
Nazwy odnoszące się do Plejad są różnorodne, na terenie
Polski tworzą większe zasięgi (por. mapę), pokrywające się
na ogół z wynikami badań K. Moszyńskiego2. Najbardziej powszechną nazwą są baby i babki, obejmują one całą Polskę
z wyjątkiem obszarów pogranicznych wschodnich, południowych, południowo-zachodnich i województw zachodnich,
a więc obszarów peryferyjnych. Przy tym należy zaznaczyć
(na co nie zwracał uwagi K. Moszyński), że nazwa baby przeważa w części zachodniej, natomiast babki w części wschodniej Polski. Sporadycznie wystąpiły nazwy oboczne - babskie
gwiazdy – baby świcą, albo babskie gwiozdy, ich tak duzo,

tako kupecka (okol. Olkusza), babskie bajki (okol. Wadowic)3
i forma zdrobniała babeczki – babki, babecki takie malutkie.
Jag duza gwiazda to młoda, a jak mała to stara babka (okol.
Sokołowa Podlaskiego).
Konstelacja Plejad bardzo często wymieniana jest w związku z Orionem, a więc
baby, babki i kosiarze,
kośniki ‘Pas Oriona’
wraz z odbieraczkami
i grabiarzami ‘Miecz
Oriona’, co znajduje
odbicie we fragmentarycznych wierzeniach
i podaniach ludowych,
np.: kosiarze świeco
jasno i rzędem jeden
za drugim, wyśnurowane, jak kosiarze tak
i odbieracki, to już razem ido, a babki, ino
bapków to mnij jes, ido
i niesom jem śniadanie (okol. Kielc), kosy
za wielgim wozem,
tak z pół kilometra.
Na kosy kusiarze mówio. Kusiarze mówio,
kusili trawe, a kubity
poniosły im obiat. Jag
zaniosły obiat, kusiarze zjedli i siedzieli
jesce a kobity posły do
domu. Sły pomału i bajki łopowiadały, a kusiarze skosili i dogonili je jesce do domu (okol. Miechowa), kosy to ich pięć,
a baby im nieso śniadanie na ranne powitanie (Wyżyce, pow.
Bochnia). Związki różnych gwiazd (jednych z drugimi) znajdują wyraz także w literaturze, np. w poezji T. Lenartowicza4:
Kiedy na całej nieba przestrzeni
W krąg się zaciemni i zazieleni,
Święci kosarze złotemi kosy
Jeden za drugim sieką niebiosy,
…………………………………
A jak posieką, potrzęsą siano,
To nieba jasne, jeżeli rano,
A jeśli wieczór, to wóz gwiaździsty,
Wjeżdża na jasny błękit przeczysty,
I babki za nim wychodzą złote;
A kiedy wszystką skończą robotę,
Zostawią czasem sierp srebrny, biały,
Który na niebie wisi dzień cały.
Owe związki Plejad i Oriona, uwidoczniona w interpretacjach ludowych, wpłynęły z jednej strony na przerzucenie
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nazw odnoszących się do gwiazd Miecza Oriona na Plejady
(np. nazwy grabiarki – kośniki to trzi, a ta kupka takich drobnich to so grabiarki (okol. Starogardu), podobnie grabiarze,
zbieracze występują w znaczeniu ‘Plejad’, a z drugiej (strony) nazwy baby, babki są odnoszone niekiedy do niektórych
gwiazd orionowych.
Poza terenem Polski nazwy baby, babki znane są na Łużycach, w Czechach, na Wielkorusi i Ukrainie.
W języku polskim omawiane nazwy poświadczone są już
od wieku XV. Notują je m. in. najstarsze słowniki i stare kalendarze, ale już w XVIII w. stają się nazwami rzadziej używanymi w języku ogólnym, by z czasem spaść do roli wyrazów gwarowych.
Do nazw wyjątkowo polskich, nawiązujących do postaci
ludzkich należą: panny (w. Niesiołowice, Kasz.)5, młodziki (okol. Żywca)6 i siedem braci (okol. Ostródy i Gi-życka).
Dwie ostatnie nazwy są o tyle ciekawe, że ludy nie tylko słowiańskie skłonne są kojarzyć obraz Plejad z kobietami7.
Znaczną grupę stanowią nazwy zoomorficzne, nawiązujące do ptactwa i mają charakter peryferyczny, występują bowiem na wschodnich i południowych terenach Polski i w woj.
zachodnim (por. mapa). Najczęstszą nazwą jest kwoka, która
może występować z określeniem rzeczownikowym lub w postaci zdrobniałej, np.: kwoka z kurczętami, kwoczka i kwoczka
z kurczętami.
Geneza tej nazwy – według wierzeń ludowych – jest następująca: „Powszechnie też znaną jest pomiędzy wieśniakami gromada gwiazd, które nazywają Kwoczka z kurczętami.
U Rusinów nazywa się Kuryczka. Ma to być podarunek od
pastuszka ofiarowany przy Narodzeniu Pańskim – następnie
kwoczkę umieszczono pomiędzy gwiazdami na pamiątkę”8.
Rzadziej występującymi nazwami są: kura lub w l. mn.
kury, następnie kura z kurczętami, kura z kurzętami, kurka,
kureczka lub w l. mn. kureczki. Grupują się one głównie na
Śląsku i na terenach wschodnich, na północ od Lublina. Na
terenie objętym powyższymi nazwami sporadycznie wystąpiły: kokoszka, kokoszeczka – kokosecka nazywajo te w kupce
malutkie gwiazdy (okol. Moniek), kurczęta i nazwy wschodniosłowiańskie kuroczka i kuoczka z kurjatami.
Poza terenem Polski takie nazwy nawiązujące do ptaków
występują w całej słowiańszczyźnie. Wschodnie zasięgi nazw
kura, kwoczka (z kurczętami) mają przedłużenie na południowej Białorusi (tu kura) i na Ukrainie (kwoczka) . W języku
polskim tego typu nazwy poświadczone są już od XVI w.,
por. przykłady: „Pleiades (…). Pospolity lud zowie nasiadka
z swemi kurczęty”10. „Na grzbiecie tegoż Byka dają się widzieć
Astronom Plejades (…), które Polacy zowią Babami, albo
Kwoczką z Kurczętami”11, „to, co Grecy Atlanskiemi córkami,
to łacinnicy Wiosenkami, a Polacy dawni Babami, teraźniejsi
zaś Kwoczką (nazywają)”12.
Więcej z południa, poza grzbietem Byka,
Oko się z Kwoczką na niebie spotyka,
A gdy się nisko ponad wschodem wodzi,
To wita Pannę, która już wychodzi.13
I jeszcze jeden przykład z H. Sienkiewicza – „Na niebie
już Kurki – rzekł koszowy. – Późno! Idź i ty spać, stary druhu” 14.Ciekawą nazwą, obejmującą niewielki obszar Słowiańszczyzny, jest sito i jej warianty słowotwórcze – sitko, sitco
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i siteczko. Nazwy te występują na terenie Polski peryferycznie,
znane są na wschodnich terenach Białostocczyzny i w województwach zachodnich, a przedłużeniem tego zasięgu są tereny północnej Białorusi15. Sito, jako nazwa Plejad znana jest
też na Łotwie, Litwie, w Estonii, Finlandii i u Wotiaków16. Odmianą leksykalną tej nazwy jest wyraz rèszeta (rzeszoto), znany na Polesiu Rzeczyckim17. E. Kolbuszowski podaje, że sito
widzi lud w konstelacji zwanej włosami Bereniki i wyjaśnia,
że nazwa ta, według legend ludowych, pochodzi od Trzech
Króli. Sypali oni owies tym sitem swoim koniom, a zostawili
je Panu Jezusowi wraz z darami, które do niego powkładali.
Posługiwała się tym sitem Matka Boska, a po wniebowstąpieniu zawiesiła je pomiędzy gwiazdami” . Nazwa sito występuje
dwukrotnie w Panu Tadeuszu A. Mickiewicza:
Na północ świeci okrąg gwiaździstego Sita,
Przez które Bóg (jak mówią) przesiał ziarnka żyta,
Kiedy je z nieba zrucał dla Adama Ojca,
Wygnanego za grzechy z rozkoszy ogrojca”
(Ks. VIII, w. 73-76).
I dalej:
Dziś mało go słuchano, nie zważono wcale
Na Sito ni na Smoka, ani też na Szale (ib. w. 105-106).
Inne nazwy odnoszące się do Plejad notowano sporadycznie lub parokrotnie i często obocznie do wymienionych. Należą tu gromadka – grumadke jak chto zubacy to tsza się kłaś
spać (okol. Siemiatycz), hrumadka jusz przyszła, prentko dźeń
beńdzie (okol. Przeworska) lub w l. mn. – gromadki. Występują te nazwy głównie na pograniczu wschodnim, rzadziej na
Pomorzu i Ziemiach Zachodnich. Także do nazw sporadycznych lub rzadkich należą – kupka, kupa i kopa (rozrzucone po
Polsce).
W kilku wsiach zapisano wersję literacką Plejady – to plejady nazywajo, ale to tak w skole łuco, a downi to inacy nazywali, widzi mi się, ze baby (w Wołkowyje pow. Lesko). Fakt
ten zasługuje na uwagę, ponieważ jest świadectwem przenikania i upowszechniania się słownictwa literackiego w gwarach.
Wyrazistość konstelacji Plejad i Oriona, ich ruch po niebie,
wschód i zachód, pojawianie się i znikanie na pewien okres
w roku, dłuższy lub krótszy, stały się dla wieśniaków podstawą obliczania czasu, orientacji w większych lub mniejszych
okresach czasu, stały się jego wyznacznikami, zastępowały
niekiedy kalendarz i zegar. Potwierdzają to niektóre informacje, np.: dawni pu gwiazdach uznawał chtura godzina, bo ni
było zygarów (okol. Kozienic), o już bapki na południe nachodzo, to jus kawoł w noc (okol. Mińska Mazowieckiego),
idu kośniki naprzód a bapki za niemi, no to późny wiecór bo
juz bapki nad zachodem (okol. Ciechanowa), ba móhio tak,
us to będzie drugo, trzecio godzina bo kośniki walnie wysoko na niebie (okol. Kolna), kosiarze wysły na zachodnio strone to się miało ku ranowi, to mówili o jus hola po północy
(okol. Buska Zdroju), po tych gwiazdozbiorach orientowano
się także w porach roku – jag zajdo kusiary za góre to bedzie
ranna (wczesna) wiosna (okol. Leska), bapki to tak skupione
gwiazdy i łune łusuwajum się ze wschodu na zachód, jesienna
pora nachodzi to się pokazujum, na wiosne nie widać ich i w
lato nie widać ich (okol. Rawy Mazowieckiej), określano ich
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położenie w odpowiednim czasie – na boże narodzenie w sam
północek, to te kusiarze bedo na obiad (czyli na południu,
okol. Biłgoraja) lub wnioskowano o pogodzie – kosy to w zimie na mrozy miały być (w. Wola Radłowska, pow. Brzesko),
nie będzie ciepły rosy, póki nie zejdom wiecorem kosy (okol.
Nowego Targu).
Przypisy:
Artykuł niniejszy jest trzecią częścią artykułów zamieszczonych w poprzednich numerach „Wiadomości Bocheńskich”.
Założenia redakcyjne techniczne i warsztatowe są więc takie
same.
2
K. Moszyński, Atlas kultury ludowej w Polsce, Kraków
1934, z. I, mapa Nazwy Plejad.
3
M. Gładyszowa, Wiedza ludowa o gwiazdach, Wrocław
1960, s. 30.
4
T. Lenartowicz, Wybór poezji, Kraków, BN, s. 56n.
5
K. Moszyński, Atlas, op. cit., I.
6
M. Gładyszowa, op. cit., s. 30.
1
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K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t. II Kultura duchowa, cz. 1, Warszawa 1967, s. 40.
8
E. Kolbuszewski, Gwiazdy i grzyby w podaniach ludu, Lud
1895, s. 175.
9
K. Moszyński, Atlas, I.
10
J. Mączyński, Lexicon latino-polonicum, Królewiec 1564,
s. 304 b.
11
B. Chmielowski, Nowe Ateny albo Akademia wszelkiej
scjencji pełna …, Lwów 1749, t. I, s. 167.
12
I. Włodek, O naukach wyzwolonych w powszechności
i szczególności, Rzym 1780, s. 143.
13
W. Pol, Rok myśliwca, Warszawa 1957, s. 16.
14
H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, Warszawa 1969, PIW,
t. I, s. 142.
15
K. Moszyński, Atlas, I.
7

16 Ibid.

C. Pietkiewicz, Kultura duchowa Polesia rzeczyckiego,
Warszawa 1938, s. 11.
18
E. Kolbuszowski, op. cit., s. 175.
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Joanna Maria Noworolska

Zasłużeni dla zabytku dziedzictwa narodowego
Zamek Wawelski wraz z Katedrą jest nam bochniakom
bardzo bliski, tak ze względu na niedalekie położenie, jak
i ogromny, wspaniały rys historii Polski.
Czas nie obszedł się z nim łaskawie. Po przeniesieniu
stolicy państwa do Warszawy - Zamek ulegał stopniowej
degradacji. Ostateczny cios zadali mu austriacy w czasie
rozbiorów, umieszczając w nim koszary wojskowe.
Ucierpiała również Katedra, a wraz z nią Kaplica Zygmuntowska, w której - wskutek nieszczelności pokrycia
dachowego i rynien powstało zawilgocenie i erozja kamiennych ścian. Reszty
dokonał kurz i sadza.
Pomimo, że Kaplica
przechodziła kolejne
konserwacje - począwszy od roku 1731, a następnie w latach 1776,
1817, 1891-94 i 195264 - ubytki materiału
kamiennego wewnątrz
Kaplicy na początku
XXI wieku konserwatorzy ocenili na 40 %
z powierzchni wnętrza
wynoszącej około 800
m kwadratowych.
Ostatnie prace nad
konserwacją Kaplicy rozpoczęto w 2002
Widok Kaplicy Zygmuntowskiej od roku. Powołano do nich
strony zewnętrznej
wiele zespołów nauko-

wych i konserwatorskich tak z Krakowa jak i z Warszawy,
celem przeprowadzenia tej konserwacji najnowocześniejszymi czy nawet nowatorskimi metodami, wykorzystując
współczesną technikę i technologię w tym zakresie.
Kaplica Zygmuntowska została wzniesiona w latach
1517 do 1533 jako mauzoleum dla króla Zygmunta Starego, a potem przekształcona na kaplicę grobową również
dla jego rodziny /Zygmunta Augusta i Anny Jagiellonki/.
Projekt powierzono włoskiemu architektowi i rzeźbiarzowi, florentczykowi Bartholomeo Berrecciemu. Wzniesiona została na rzucie
kwadratu, o skromniejszym wyglądzie zewnętrznym, a arcybogatym wnętrzu.
Eliptyczną kopułę zaprojektowano
w oparciu o nowatorską wtedy geometrię
analityczną. Zamknięto ją okrągłą latarnią
o smukłych kompozytowych pilastrach
z motywem plecionek.
Wnętrze stanowi bogactwo dekoracji rzeźbiarskiej, figuralnej
i roślinnej.
Na ścianie zachodniej
Widok zniszczonej powierzchni umieszczono nagrobki
ornamentu groteskowego Kaplicy
królewskie z czerwone-
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go węgierskiego marmuru, na wschodniej srebrny ołtarz, a na
południowej stalle i nagrobek Anny Jagiellonki. Boczne pola
trzech ścian wypełniają nisze z marmurowymi posągami świętych, a nad nimi umieszczono okrągłe medaliony z wizerunkami
Ewangelistów, oraz Daniela i Salomona.
Kompozycyjna podstawa dla kopuły - została rozczłonkowana
ośmioma pilastrami na
osiem pól bogato dekorowanych rzeźbami.
Pola wypełniają okrągłe okna, rozdzielające
światło na poszczególne części wnętrza. Latarnia w formie kopułki
jest ozdobiona głową
cherubina.
Materiał, który użył
Berrecci do wykonania
ścian Kaplicy, to 3 rodzaje piaskowca : ciemnozielony, szarożółty,
oraz szary z odcieniem
F r a g m e n t w n ę t r z a K a p l i c y p o niebieskim. Piaskowiec
konserwacji masami sztucznego kamienia ciemnozielony, tzw. godulski, ma największy
udział w budowie ścian Kaplicy, lecz cechuje go niska
trwałość. Jego złoża występują pomiędzy Dobczycami
a Sułkowicami. Pozostałych rodzajów piaskowców użyto
w mniejszym zakresie.
Na pochodzenie piaskowców z rejonu Dobczyc, Sułkowic, Borzęty i Zawady wskazuje materiał archiwalny
z 1530 roku, gdy przywieziono do Krakowa 330 sztuk kamienia z w/w kamieniołomów w celu użycia ich do rozbudowy Zamku Wawelskiego. Nadmieniam, że ówczesne
kamieniołomy nie są współcześnie eksploatowane.
Opisane rodzaje piaskowca - w zależności od wyeksponowania ich w Kaplicy - uległy uszkodzeniom w różnym stopniu.
Wieloletnią pracą zespół Wydziałów: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz Inżynierii Materiałowej
i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
w osobach : kierująca Zespołem dr Anna Smoleńska oraz:
dr Marek Rembiś, dr inż. Witold Brylicki, dr inż. Artur Łagosz - odniósł ogromny sukces w postaci odkrycia receptury sztucznego kamienia odpowiedniego do rekonstrukcji
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na mokro konserwowanych rodzajów skał piaskowca, stanowiących materiał wewnętrznych ścian Kaplicy.
Wynaleziony materiał odznacza się bardzo dobrymi właściwościami użytkowymi : dobrą plastycznością, urabialnością i łatwością nakładania. Posiada nasiąkliwość zbliżoną
do oryginalnego kamienia. Twardnieje w warstwach dowolnej grubości i objętości, wykazuje dobrą przyczepność do
kamienia naturalnego, posiada niski współczynnik skurczu.
W wypadku zagrożenia szkodliwymi substancjami zapewnia kumulowanie soli w strukturze kamienia.
Poprzednie zabiegi konserwacyjne polegały na naprawach z użyciem dostępnych w tych czasach technologii:
przy użyciu gipsu, cementu, lub pokrycia farbami olejnymi.
Najnowsza konserwacja z zastosowaniem mas mineralnych sztucznego kamienia, wynalezionego przez w/w zespół naukowców AGH pod kierownictwem dr Anny Smoleńskiej, przywróciła Kaplicy pierwotny, piękny wygląd.
Rekonstrukcja i uzupełnianie ubytków brakujących
w rzeźbach i dekoracjach architektonicznych Kaplicy wymagała zużycia około 1,5 tony masy sztucznego kamienia. Aby oczyścić pokryte kurzem i sadzą ściany, ekipa
konserwatorska użyła w tym celu lasera i pary wodnej.
„System ekologicznych mas mineralnych do rekonstrukcji piaskowcowych i wapiennych obiektów zabytkowych” został uznany jako wybitne krajowe osiągnięcie
naukowo-techniczne, a kierująca pracą naukowców Pani
dr Anna Smoleńska wraz z Zespołem została Laureatem
II Nagrody Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka w listopadzie 2000 roku. Z najnowszych doniesień wynika,
że nagrobki królewskie, które w omawianym okresie nie
podlegały konserwacji, obecnie ją przechodzą, także Kaplica nie jest udostępniona dla zwiedzających do czasu
ich odrestaurowania.
Artykuł niniejszy powstał dzięki wywiadowi z dr Anną
Smoleńską – Małżonką zasłużonego dla Bochni i Bochniaków ś.p. prof. dr hab. nauk med. Olgierda Smoleńskiego,
za co Jej niniejszym serdecznie dziękuję.
Bibliografia:
- Wiadomości Konserwatorskie 15/2004.
- Rembiś M., Smoleńska A., "Charakterystyka i przejawy zniszczeń
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- Kamieński M., Peszat C., Rutkowski J., Skoczylas-Ciszewska K,
"O wykształceniu i właściwościach piaskowców warstw istebniańskich z okolic Dobczyc", Kwart. Geolog 1968 r., t.7, z.2.

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE
Kwartalnik Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej
Redakcja: Stanisław Kobiela – red. naczelny, Janina Kęsek, Dorota Korta, Ewelina Mroczek, Anna Londo, Felicja
Wieczorek, Stanisław Mróz, Jan Paluch, Jarosław Przybyło, Błażej Szosta
Adres redakcji: 32−700 Bochnia, Rynek 2, Dom Bochniaków, tel. (0−14) 612−34−79,
e−mail: w.bochenskie@wp.pl, dochist@wp.pl Strona internetowa: www.bochniacy.pl, prowadzi Stanisław Mróz
DTP: Stanisław Mróz, druk: Brzeska Oficyna Wydawnicza, 32−800 Brzesko, ul. Czarnowiejska 1,
tel. (0−14) 686−14−70, tel/fax: (0−14) 663−11−91, e−mail: oficyna@brzesko.net.pl
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmian tytułów oraz
zmian redakcyjnych w nadesłanych tekstach.
WB nr 2 (109)

LATO

2016

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE

21

Janusz Paprota

Ziemia bocheńska w czasach chrztu Polski
1050. rocznica chrztu Polski ( a właściwie chrztu Mieszka) kojarzy się z wydarzeniami, jakie miały miejsce w 966 r.
w Poznaniu lub Gnieźnie. Co jednak działo się wtedy u nas,
na ziemi bocheńskiej, a szerzej w Małopolsce? Czy nad Rabą
szumiały tylko lasy, a cywilizacja chrześcijańska miała dopiero przyjść wraz z Piastami? A może to właśnie na nasze

Zaprowadzenie chrrześcijaństwa - obraz Jana Matejki z 1889 r.

ziemie wiara w Chrystusa dotarła wcześniej niż do państwa
Polan?
O czasach Mieszka I na terenie dzisiejszych okolic Bochni źródła pisane milczą. Za to w ostatnich kilkudziesięciu
latach archeolodzy odkryli w regionie Bochni wiele śladów osadnictwa przypadających na okres VIII – X wieku.
W okresie tym ludzie osiedlali się w pobliżu rzek, głównie
w dolinie Raby i jej dopływów: Stradomki, Babicy, Grabki,
Leksandrówki oraz na wyżynnych terenach Przedgórza Bocheńskiego, ciągnących się równoleżnikowo między Puszczą Niepołomicką na północy a lasami karpackimi na południu. O dawnym zalesieniu okolic Bochni świadczą liczne
nazwy miejscowe, takie jak np. Borek, Borówna, Brzezowa,
Brzeźnica, Buczyna, Dąbrówka, Dąbrowica, Grabie, Grabina, Jodłówka, Leszczyna, Łomna, Olchawa, Połom, Trzciana
itp. Miejscowości te powstały dopiero po wykarczowaniu lasów w XIII – XIV wieku. Nas jednak interesuje osadnictwo
z IX – X wieku.
Szczególnie dużo osad powstało na garbie między Chełmem a Bochnią. O intensywnym zasiedlaniu tych terenów
zadecydowały nie tylko stosunkowo urodzajne gleby i możliwość rozwoju rolnictwa, ale też fakt występowania w okolicy Łapczycy, Kolanowa i Bochni słonych źródeł, z których
pozyskiwano drogocenną sól warzoną.
Co ciekawe, w centrum Bochni nie znaleziono zabytków,
które by jednoznacznie potwierdzały regularne osadnictwo
z tego okresu. Może jest to jednak spowodowane gęstą zabudową i brakiem możliwości szerszych badań terenowych.
Tym bardziej, że ślady wczesnośredniowiecznych osad odkryto w pobliskich Chodenicach i Kurowie. Trudno też sobie
wyobrazić, że już wtedy w dolinie Babicy nie eksploatowa-

no solanek, o czym mamy pewne informacje w dokumentach
z późniejszego okresu (Bochegna - 1198 r.)
O skupiskach osad wczesnośredniowiecznych w Bocheńskiem mogą też świadczyć liczne na tym terenie kopce ziemne, pozostałości po kurhanach ciałopalnych. Takie obiekty
znajdowały się kiedyś w Kurowie, Moszczenicy, Sobolowie,
Ostrowie, Krakuszowicach. Dziś już nie ma po nich śladu
i trudno jest stwierdzić, czy pochodziły z czasów słowiańskich, czy też były znacznie starsze. Na badania archeologiczne czekają także zachowane kopce w jednym z podbocheńskich lasów.
Na tym terenie mamy pozostałości dwóch grodów – domniemanego w Chełmie i pewnego w Łapczycy. Piszę „domniemanego”, bo badania wykopaliskowe w Chełmie nie
potwierdziły istnienia wałów, a tym samym grodu obronnego,
na wzgórzu Grodzisko w Chełmie. Trudno też wytłumaczyć
istnienie w jednym czasie dwóch sporych grodów w odległości zaledwie 3-4 kilometrów od siebie. Wyjątkowe położenie
Chełma w zakolu Raby i naturalne walory obronne sprawiały, że istniała tu wczesnośredniowieczna osada, może jednak
chroniona zwykłą, drewnianą palisadą.
Rolę głównego centrum osadniczego na dzisiejszej ziemi bocheńskiej pełnił wtedy gród obronny w Łapczycy. Jego
pozostałości możemy znaleźć na niewielkim wzgórzu w sąsiedztwie doliny Raby, na północ od szlaku turystycznego
Via Regia Antiqua. Badający w 2000 r. tereny grodziska archeolog Jacek Poleski wskazuje, że właściwy gród powstał
tu w IX wieku i funkcjonował nie dłużej niż do schyłku X w.
Wygląda więc na to, że był jednym z grodów plemiennych,
zbudowanych w czasach dominacji państwa Wiślan. Podobne, choć znacznie potężniejsze grody, istniały w tym okresie
m.in, w Naszacowicach koło Nowego Sącza, Zawadzie Lanckorońskiej, Jadownikach koło Brzeska. Nie ulega natomiast
wątpliwości, że powstanie tu osady i grodu związane było
z koniecznością zabezpieczenia istniejących w pobliżu warzelni soli. Niewielka liczba domostw, a właściwie półziemianek, w obrębie grodu, zdaje się wskazywać, że wykorzystywany był jako schronienie dla okolicznej ludności.

Pozostałości wału obronnego na Grodzisku w Łapczycy. Fot. J. Paprota
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Wróćmy do państwa Wiślan. Najważniejszym świadectwem o jego istnieniu jest słynne proroctwo arcybiskupa morawskiego Metodego, skierowane do księcia wiślańskiego.
Ów książę „silny bardzo, siedzący na Wiśle” miał wyrządzać
wiele krzywd chrześcijanom i Metody wzywał go do dobrowolnego nawrócenia i przyjęcia chrztu albo zostanie do tego
zmuszony siłą w niewoli. I jak pisze uczeń Metodego, „tak
też się stało”. Może to świadczyć, że Państwo Wiślan zostało
podbite przez państwo Wielkomorawskie około 876 r. i narzucono mu przyjęcie chrześcijaństwa. Jednakże w źródłach
archeologicznych z terenu Małopolski z ostatniej ćwierci IX
i początków X wieku brak wyraźnych śladów zarówno najazdu zbrojnego na te ziemie jak i akcji chrystianizacyjnej
wśród Wiślan. Co prawda badacze Kościółka św. Benedykta
na Wzgórzu Lasoty w Krakowie, dopatrują się w jego najstarszych fragmentach śladów wielkomorawskich lub czeskich,
a słynne gliniane tabliczki z Podebłocia mają zawierać litery
greckie i imię Jezusa Chrystusa, to nie można na tej podstawie uznać, że chrześcijaństwo z terenów Moraw w sposób
trwały umiejscowiło się w południowej Polsce.
Na początku X wieku upada państwo Wielkomorawskie,
a najazdy Węgrów docierają do Małopolski od Przemyśla po
Kraków. Wreszcie na przełomie lat 30. i 40. X wieku Śląsk
i Małopolska (w tym również ziemia bocheńska) dostają się
pod panowanie czeskiej dynastii Przemyślidów. Tak więc,
gdy w 966 Mieszko przyjmował chrzest, na naszych terenach
panowali chrześcijańscy Czesi. Mieszko I przyłączy Małopolskę do państwa polskiego dopiero ok. 990 r.
I znowu pojawiają się pytania: czy te 50 lat panowania
czeskiego nad naszymi ziemiami nie zaowocowało rozpowszechnieniem tu chrześcijaństwa? Czy ziemia krakowska
nie uległa chrystianizacji wcześniej niż piastowska Wielkopolska? Te frapujące hipotezy nie znajdują jednak przekonywujących dowodów ani w odkryciach archeologicznych
(brak pochówków szkieletowych), ani w źródłach pisanych.
Nie zmienia to faktu, że pojedyncze kontakty Małopolski
ze światem chrześcijańskim były chyba znacznie wcześniej,
niż Mieszko podjął decyzję o przyjęciu nowej wiary. Profesor Michał Parczewski, uważa wręcz, że pierwsi chrześcijanie, którzy mogli dotrzeć do Małopolski, to jeńcy z Bizancjum z VI wieku!
Zajęcie silnie ekonomicznej Małopolski przez Mieszka
i Bolesława Chrobrego miało mieć dość spokojny przebieg.
Główne grody, czyli Kraków, Stradów i Naszacowice nie zostały zniszczone i funkcjonowały jeszcze w XI w. Ale dlaczego u schyłku X wieku spłonął gród w Łapczycy? Czy był
to przypadkowy pożar, czy też efekt starcia z nową, potężną
władzą piastowską? Na te pytania trudno na razie udzielić
wiarygodnych odpowiedzi. W każdym bądź razie, na terenie zniszczonego grodu funkcjonowała dalej osada złożona
z paru domostw, a w XI-XIII w. istniały również dwie osady przygrodowe, odkryte przed kilku laty przez archeologów
w ramach projektu Archeologiczne Zdjęcie Polski.
Chyba dopiero ustanowienie w 1000 r. biskupstwa w Krakowie stworzyło podstawy do przyjęcia na naszych terenach
nowej wiary. Trzeba jednak pamiętać, że chrześcijaństwo
było początkowo religią głównie dla elit. To właśnie możnowładczy ród Gryfitow był fundatorem pierwszych kościołów na ziemi bocheńskiej. W 1198 r. rycerz Mikora Gryfita
przekazał Chełm bożogrobcom z Miechowa, a przed rokiem
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1228 Klemens Gryfita, kasztelan krakowski, nadał ufundowanemu przez siebie klasztorowi benedyktynek w Staniątkach,
swoją rodową Brzeźnicę wraz z kościołem, dziesięcinami,
wolnym targiem i karczmami. Z kolei odkrycie soli kamiennej w Bochni w 1248 r. przyśpieszyło powstanie tu pierwszej
parafii i kościoła fundowanego przez księżnę Grzymisławę.
Prawdziwy jednak rozwój sieci parafialnej w rejonie Bochni
rozpoczął się dopiero pod koniec XIII wieku i trwał przez całe
XIV stulecie. Dopiero wtedy ludność wieśniacza została objęta szerszym duszpasterstwem. Różnie zresztą z tym bywało,
bo część proboszczów nie rezydowała w parafiach, a wierni,
żeby uczestniczyć w nabożeństwach i przyjąć sakramenty
święte, musieli czasem przebyć kilkanaście kilometrów trudnej drogi do najbliższego kościoła.
Nawet intensywne nawracanie na nową wiarę w jakimś
regionie nie oznaczało szybkiego pozbycia się dawnych wierzeń i zwyczajów. Pogańskie obrzędy, takie jak chodzenie po
domach w przebraniach ze skór zwierzęcych, palenie ognisk
dla dusz zmarłych w Wielkim Tygodniu, zwyczaje wielkanocne znane jako dyngowanie, wzywanie imion bożków w dniu
Zielonych Świątek, wywożenie i topienie kukły śmierci
w białą niedzielę, nocne rozwiązłe zabawy w wigilię św. Jana
Chrzciciela, praktyki wróżbitów, czarowników i czarownic,
przypisywane były ogólnie pospólstwu i surowo potępiane
przez kaznodziejów z końca średniowiecza.
Tradycje pogańskie i wiara w bóstwa słowiańskie przetrwały jednak w legendach i przekazach ustnych. Niektórzy
chcą widzieć drewniany kościół św. Leonarda w Lipnicy Murowanej na miejscu pogańskiej gontyny, a jeden z dębowych
słupów, podtrzymujących ołtarz, ma mieć wycięty wizerunek
Światowida. Inni opowiadają o świątyni Swaroga na szczycie Kobylej Góry w Chronowie, przez mściwego boga spalonej wraz z chrześcijańskimi najeźdźcami, którzy wtargnęli
do świątyni i zabili jej obrońców. Na miejscu tych wydarzeń
miały pozostać skały z tajemniczą inskrypcją…
Mimo powolnego procesu i pewnych zaniedbań, nic jednak nie mogło powstrzymać chrystianizacji tych ziem. Chrześcijaństwo było podstawą ładu społecznego i organizacji państwa. Nowa religia niosła ze sobą podstawy edukacji i opieki
społecznej oraz kulturę łacińskiego Zachodu, która na 1050
lat została w Polsce i na ziemi bocheńskiej.
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Milenium Chrztu Polski i Państwa Polskiego
z bocheńskimi akcentami
Milenium (millennium z łac. mille annum czyli tysiąc lat)
chrztu Polski i Państwa Polskiego przypadło na trudny czas
komunizmu w Polsce. Społeczeństwo polskie doświadczało
właśnie dyktatury monopartyjnej, kryzysu i cenzury. Na czele
państwa stanął Władysław Gomułka jako I sekretarz Komitetu
Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Na czele
Kościoła, już od 1948 roku, trwał prymas Stefan Wyszyński.
Obaj, choć każdy osobno, podjęli organizację uroczystości jubileuszowych. Dzieliły ich poglądy, wyznanie i poziom intelektualny. Na ogłoszony przez prymasa program przygotowujący
do Milenium Chrztu Polski partia komunistyczna pod wodzą
Gomułki odpowiedziała obchodami Tysiąclecia Państwa Polskiego. Wielki jubileusz musiał zatem przebiegać dwutorowo.

Milenijny – 1966 – rozpoczął się 1 stycznia uroczystym biciem
w dzwony we wszystkich kościołach w Polsce. Program Wielkiej Nowenny miał więc cele moralne i społeczne, miał odnowić
ducha narodu polskiego.

Państwo
Pod koniec października 1956 roku, w związku z tzw. „odwilżą gomułkowską”, uwolniono Wyszyńskiego. Gomułka
w początkowym okresie swoich rządów (przez pierwsze cztery lata) starał się zachować poprawne stosunki z Kościołem
katolickim, wiedząc, że same represje nie przydadzą mu społecznego poparcia.

Państwo
Na podjęcie przez naród Wielkiej Nowenny partia odpowiedziała represjami. Związane one były z realizowanym w danym roku tematem. W Komitecie Centralnym PZPR urzędnicy partyjni analizowali hasła programowe Wielkiej Nowenny
i wymyślali przeciwne jej programy3. Przykładowo: kiedy
Kościół modlił się w intencji obrony wiary, partia podjęła walkę z krzyżem. Gomułka mówił wówczas, że obecność krzyża w domu oznacza fanatyzm i nienawiść do człowieka, że
jest wyzwaniem, rzuconym niewierzącym. Zliberalizowanie
ustawy aborcyjnej (możliwość usunięcia ciąży na życzenie)
było odpowiedzią na rok modlitw w obronie życia poczętego
a utrudnianie dzieciom i młodzieży, przebywającym na koloniach i obozach wakacyjnych, udziału w niedzielnych mszach
represją wobec hasła "Młodzież wierna Chrystusowi".
Równocześnie Partia opracowała własny, konkurencyjny wobec kościelnego, plan obchodów Tysiąclecia Państwa
Polskiego. Pierwszym jego punktem stała się akcja „Tysiąc
szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”. 24 września 1958 r.
Gomułka rzucił pomysł wybudowania tysiąca szkół w stosunkowo krótkim, 14-letnim okresie. Pomysł był dobry, bo szkolnictwo w tym czasie borykało się z poważnymi problemami
lokalowymi. W czasie II wojny światowej zniszczeniu uległo
ponad 60% majątku szkolnego. W PRL-u na potrzeby szkolne adaptowano lokale, dotychczas do tego nieprzystosowane
(np. dwory, pałace etc.). Prawie każde miasto podjęło inicjatywę budowy nowej szkoły, będącej pomnikiem 1000-letniego
funkcjonowania naszego państwa. W Bochni powstała wówczas Szkoła Podstawowa Nr 5, dla której wybudowano gmach
przy ul. Kazimierza Wielkiego. Również nowy budynek powstał dla Szkoły Podstawowej Nr 2, choć sama instytucja ist-

Kościół
W 1957 roku prymas rozpoczął w Częstochowie Wielką
Nowennę, która zainicjowała rozłożony na dziewięć lat duszpasterski program przygotowania do Milenium Chrztu Polski.
Program ten polegał na wprowadzeniu w życie poszczególnych
przyrzeczeń Jasnogórskich Ślubów Narodu i podjęciu modlitw
w tych intencjach. W każdym roku realizowano konkretny temat, np. w pierwszym roku nowenny (1957/58) modlono się
o „Wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego
Pasterzom”, w drugim (1958/59) – o życie w łasce uświęcającej (pod hasłem „Naród wierny łasce”), w kolejnych latach:
o obronę życia, wierność małżeńską, rodziny, młodzież, sprawiedliwość społeczną i o wyzbycie się wad narodowych. Ostatni
rok, 1965, zakończony 31 grudnia, przebiegał pod hasłem: „Weź
w opiekę Naród cały” i poświęcony był czci Matki Boskiej. Rok

Budowa Szkoły Podstawowej nr 5 w Bochni. Fot. ze zb. Szkoły

Kościół
Przygotowania zaczęły się 13 lat wcześniej. Prymas od
września 1953 roku, w ramach represji komunistów wobec
Kościoła katolickiego, izolowany był w klasztorze Sióstr
Nazaretanek w Komańczy. Tam 16 maja 1956 napisał tekst
ślubów narodowych1. Tekst ten przesłał do biskupa Michała
Klepacza, wówczas pełniącego obowiązki przewodniczącego
Episkopatu Polski, z prośbą o zorganizowanie uroczystości.
26 sierpnia 1956 na Jasnej Górze, przy udziale ponad miliona wiernych, bp Klepacz odczytał rotę. Niemal równocześnie
kardynał Wyszyński złożył śluby w miejscu odosobnienia,
w Komańczy. Jedynym świadkiem tego wydarzenia była Maria Okońska – polonistka, uczestniczka powstania warszawskiego, bliska współpracownica prymasa2.
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niała już od lat 80. XIX i mieściła się w starych, pobernardyńskich zabudowaniach klasztornych. Założono też wtedy
Technikum Mechaniczne (potocznie zwane „Mechanikiem”).
Wszystkie te budynki (tak jak i pozostałe, wybudowane w ramach akcji „1000 na 1000-lecie”) powstały na bazie jednego
projektu, dlatego wszystkie są do siebie bardzo podobne.
W szkołach miał być realizowany program oparty na komunistycznej ideologii. Gomułka podkreślał, że nauczyciel
„powinien być moralno-duchowym kierownikiem i przywódcą
młodzieży szkolnej"4.
Od początku lat 60. XX wieku nastąpiło zdecydowane pogorszenie stosunków Państwa z Kościołem. W 1960 zniesiono
święta Trzech Króli (6 stycznia) i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) oraz zakazano nauczania religii w budynkach szkolnych. Od 1961 zabraniano przeprowadzania procesji Bożego Ciała na ulicach miast. W Instytucie
Pamięci Narodowej w Krakowie znajdują się dokumenty,
mówiące o represjach wobec księży z Bochni i okolicznych
miejscowości, prowadzących procesje w święto Bożego Ciała.
Nakładano na nich kary pieniężne (zwykle 1500 zł), a w przypadku nie zapłacenia zabierano równowartość materialną np.
motor, telewizor czy obraz. SB szczególną „uwagą” otaczała
księży: Michała Czecha, Mariana Matyjewicza, Józefa Pączka i Antoniego Czaplińskiego. Byli wzywani, przesłuchiwani
i zastraszani ponieważ „działali na szkodę państwa” i mieli
„negatywny stosunek do władzy ludowej”.
Gomułka zaczął sobie pozwalać na krytykę poglądów i poczynań Wyszyńskiego. Publicznie obrażał prymasa, twierdząc,
że ma on ograniczony umysł, pokraczne i antypaństwowe poglądy5. W swych wypowiedziach unikał tytułu „prymas”, mając świadomość, że jest to słowo dostojne i oznacza kogoś, kto
jest pierwszy6. W związku z tym określał Wyszyńskiego jako
„przewodniczącego episkopatu” czy „pasterza pasterzy”.
Kościół
Powodem, który wzmógł niechęć i wściekłość partii wobec Kościoła, był list biskupów polskich do niemieckich, tzw.
„orędzie”, wydany na zakończenie soboru watykańskiego II
w 1965 roku. List ten został opracowany przez trzech arcybiskupów: Bolesława Kominka7, Karola Wojtyłę i Jerzego Strobę, po czym podpisany przez 34 polskich biskupów, na czele
z kardynałem Stefanem Wyszyńskim. W orędziu zawarto zaproszenie biskupów niemieckich na uroczystości jubileuszowe
chrztu Polski w duchu pojednania. Zawarto też słowa zrozumienia dla cierpień obu narodów, zadanych sobie wzajemnie
podczas II wojny światowej. Znamienny był fragment: "W tym
jak najbardziej chrześcijańskim, ale i bardzo ludzkim duchu,
wyciągamy do Was, siedzących tu, na ławach kończącego się
Soboru, nasze ręce oraz udzielamy wybaczenia i prosimy o nie.
A jeśli Wy, niemieccy biskupi i Ojcowie Soboru, po bratersku
wyciągnięte ręce ujmiecie, to wtedy dopiero będziemy mogli
ze spokojnym sumieniem obchodzić nasze Millenium w sposób jak najbardziej chrześcijański"8. Polscy biskupi zaprosili
listownie episkopaty z ponad 50 państw, niemniej tylko ten
jeden list przeszedł do historii. Zaproszenie na uroczystości
milenijne zostało przyjęte.
Państwo
Partia oskarżyła biskupów o zdradę. Zarzuciła im sprzyjanie
interesom niemieckim i wtrącanie się do polityki zagranicz-
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nej. Natychmiast też przeprowadziła przeciw Kościołowi
ostrą kampanię pod hasłem "Nie zapomnimy i nie przebaczymy". Hasło to miało być realizowane szczególnie w szkołach.
Nauczyciele dostali dyspozycje, aby na lekcjach wychowawczych uświadamiali młodzieży antypaństwową działalność
Kościoła. Z protokołów pedagogicznych z 1 Liceum Ogólnokształcącego w Bochni wynika, że temat ten był także na

Fragment protokołu rady pedagogicznej LO w Bochni z 22.04.1966
r. Ze zb. Arch. Nar. w Krakowie O. w Bochni,sygn. 30/39/368, s. 178

zebraniach grona szeroko omawiany. W konsekwencji dyrekcja
szkoły zorganizowała w dniu 8 maja 1966 roku pochód uczniów,
ulicami miasta, z transparentem „Nie przebaczamy”. Udział
w pochodzie był przymusowy, pod groźbą wydalenia ze szkoły9.
Kościół
Najważniejszą inicjatywą milenijną prymasa Wyszyńskiego
była peregrynacja kopii cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Obraz ten został poświęcony przez papieża Piusa
XII i rozpoczął (w 1957) wędrówkę po Polsce. Do 1966 roku
odwiedził dziesięć diecezji, a w obrębie każdej z nich wszystkie parafie. W każdej parafii przebywał dobę. Przyjazd obrazu
poprzedzały kilkutygodniowe duchowe przygotowania, zakończone rekolekcjami, spowiedzią i specjalnymi nabożeństwami.
Państwo
Obraz wożono po kraju żukiem, na krótszych trasach czasem osobowymi samochodami, odpowiednio dostosowanymi
i przyozdobionymi kwiatami. Ludzie ustawiali się na trasie
przejazdu, czekając nieraz po kilka godzin, ponieważ władze
komunistyczne stosowały rozmyślne utrudnienia i działania,
aby opóźnić, a najlepiej udaremnić, przyjazd obrazu do danej
parafii. W czasie każdego przejazdu milicja zatrzymywała samochód, którym wieziono obraz. Kilka razy funkcjonariusze
SB zmusili kierowcę do jechania inną trasą niż ta, przy której
czekali ludzie. Wierni natomiast przystrajali ulice i domy, na
granicach parafii bądź diecezji obraz witały banderie konne
i orkiestry. Gdy obraz przybył do kościoła, modlitwy przed
nim trwały dzień i noc. Peregrynacja obrazu wywoływała
ogromne religijne emocje, których rozmiary doprowadzały Gomułkę do wściekłości. Służby Bezpieczeństwa przez
dziewięć lat usiłowały różnymi metodami odciągnąć ludzi od
udziału w tych uroczystościach.
W ramach represji władze komunistyczne nie wyraziły zgody na pielgrzymkę papieża Pawła VI do Polski, który
chciał wziąć udział w obchodach milenijnych. Rozpoczęły się
zatem bez udziału ojca świętego, 16 kwietnia 1966, koncelebrowaną mszą św. w katedrze gnieźnieńskiej. W tym samym
dniu i w tym samym miejscu komuniści zorganizowali konkurencyjne obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego. „Gdy wierni
rozpoczynali śpiew <Niechaj będzie pochwalony>, na pobliskim placu odezwały się armaty na cześć marszałka Mariana
Spychalskiego, który <odprawiał> obchody Tysiąclecia"10.
W następnym dniu (17 kwietnia 1966) uroczystości kościelne
odbywały się w Poznaniu, również „przypadkowo” równolegle
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w czasie i przestrzeni z państwowymi. W trakcie obchodów
milenijnych niejednokrotnie milicja i ZOMO atakowały wiernych, rozpędzały procesje etc. Równocześnie partia zaangażowała cały aparat państwowy do odciągania ludzi od Kościoła
i przymusowego nakłaniania ich do udziału w organizowanych
przez siebie obchodach. W założeniu władz świeckie imprezy,
przygotowane z wielkim rozmachem, miały kusić, zwłaszcza
młodzież, ciekawą ofertą propozycji. W Komitecie Centralnym usiłowano nawet, nie licząc się z kosztami, zorganizować
w Polsce koncert zespołu THE BEATLES, wówczas niezwykle
popularnego w Europie i na świecie. Koncert miał się odbyć 3
maja 1966 roku, w dniu zaplanowanych uroczystości w Częstochowie. Nie udało się jednak zrealizować tego pomysłu.
Uroczysta msza św. milenijna na Jasnej Górze zgromadziła ogromne tłumy wiernych. Byli to jednak w przeważającej większości ludzie z okolic Częstochowy. Pielgrzymi
z dalszych stron, np. z Bochni, nie mogli dojechać. Autobusy w tym dniu „wyjątkowo” nie kursowały, pociągi miały
znaczne opóźnienia. Z relacji świadków dowiadujemy się,
że wyruszyli z Bochni pociągiem o piątej rano, a dojechali
na miejsce po 21 godzinach podróży – o drugiej w nocy, po
uroczystościach. Pociąg „z niewyjaśnionych przyczyn” stał
kilkanaście godzin w polach, między stacjami. Inna osoba
wspomina, że ojciec, sędzia w bocheńskim sądzie, wybierał
się na Jasną Górę wraz z pozostałymi pracownikami specjalnie
wynajętym dla nich autobusem, który miał być podstawiony
o godzinie dziewiątej rano pod sąd. Niestety autobus się nie
pojawił. Wszyscy właściciele samochodów w Bochni dostali
wezwanie do przeglądu technicznego wozu na dzień 3 maja
1966. Samochód należało oddać do wskazanego w wezwaniu warsztatu o godzinie ósmej rano, a odebrać można było
o osiemnastej. Ten sprytny zabieg dawał gwarancję, że nikt
z Bochni nie wyjechał samochodem na uroczystości milenijne
w Częstochowie.
Z kolei kulminacyjnym punktem programu obchodów
świeckich była wielka parada, zorganizowana w święto ludowe 22 lipca, udziałem władz państwowych, wojska, sportowców i młodzieży. Ulicami Warszawy przemaszerował
wielotysięczny pochód, przedstawiający tysiąclecie Oręża
Polskiego. Rozpoczynali go woje Bolesława Chrobrego, za
nimi szło rycerstwo spod Grunwaldu, dalej husaria, kosynierzy oraz kolumna zdobywców Berlina wraz ze sztandarami
bojowymi. Nad miastem leciały samoloty, ułożone na kształt
piastowskiego orła, a następnie uformowane w liczbę 1000.
Odbył się też pokaz najnowszego sprzętu bojowego. Głównym celem tej hucznej, kilkugodzinnej defilady było przyćmienie uroczystości kościelnych. Zamknięciem obchodów
Tysiąclecia Państwa Polskiego był Kongres Kultury Polskiej, który odbył się w dniach od 7 do 9 października 1966
r., w Warszawie, w którym uczestniczyli pisarze, naukowcy
oraz działacze z całego kraju.
Inną ciekawą inicjatywą były „Sztafety Tysiąclecia”, zorganizowane przez Ogólnopolski Komitet Frontu Jedności
Narodu. Były to przejazdy kolumn motocyklistów i samochodów, które, startując z czterech różnych miejsc w Polsce, miały do pokonania łącznie 3500 km. Akcja o zasięgu ogólnokrajowym, miała być konkurencyjna do peregrynacji obrazu.
W 1966 roku obraz towarzyszył głównym celebracjom
milenijnym w Gnieźnie, Poznaniu, Częstochowie, Krakowie
i Lublinie. Jednak 20 czerwca (1966), gdy był przez prymasa
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wieziony z Fromborka do Warszawy, został aresztowany, przy
udziale kilkudziesięciu funkcjonariuszy MO i SB.
Przewieziono go wówczas do Warszawy i ustawiono
w zakrystii katedry, przy zakratowanym oknie, wizerunkiem
na zewnątrz. Z ulicy wyglądał jak uwięziony. Na chodniku,
przed oknem, ludzie spontanicznie zaczęli stawiać kwiaty,
palić świece i modlić się. Gomułka nakazał kategorycznie
zakończyć sprawę. Obraz został więc przewieziony na Jasną
Górę, a Paulinom zagrożono represjami, w przypadku, gdyby
opuścił mury klasztoru, i nakazano, aby umieścili go za kratami. Zakonnicy znaleźli dla niego miejsce w kaplicy św. Pawła, za kratą, którą opatrzyli napisem: „Tu znajduje się uwięziony przez władze Obraz, który wędrował po Polsce”. Przy
bramach klasztoru ustawiono całodobowe posterunki milicji.
Odtąd wszystkie samochody wyjeżdżające z klasztoru były rewidowane, także samochód prymasa.
Kościół
W Polsce były jeszcze parafie, do których obraz nie dotarł.
„W zastępstwie” zaczęły wędrować puste ramy, jako kontynuacja peregrynacji obrazu po kolejnych diecezjach. Puste ramy
na wiernych robiły ogromne wrażenie. Był to wymowny znak
braku wolności religijnej w Polsce. W 1970 roku, po odejściu od władzy Gomułki, z Jasnej Góry zniknęły posterunki
milicji. Nadal nie było jednak zgody władz państwowych na
uwolnienie obrazu.
13 czerwca 1972 roku ks. Józef Wójcik, wikary parafii
pw. Opieki NMP w Radomiu, wielokrotnie karany i więziony
przez komunistów, potajemnie11 wykradł obraz z klasztoru, aby
mógł wziąć udział w uroczystościach milenijnych w jego parafii. Dzięki pomocy zakonnic obraz przewieziono do Radomia
i przez kilka dni ukrywano. Dopiero 18 czerwca 1972 roku, na
rozpoczęcie mszy został wniesiony w procesji przez biskupów,
z prymasem Wyszyńskim i kardynałem Wojtyłą na czele. Nowy
I sekretarz KC PZPR - Edward Gierek, który po krwawo stłumionym wystąpieniu robotników w grudniu 1970 zajął miejsce
skompromitowanego Gomułki, nie zamierzał rozdrażniać społeczeństwa, otwarcie opowiadającego się za Kościołem. Co prawda, Służby Bezpieczeństwa podjęły akcję pod kryptonimem
„Fala”, która miała wyjaśnić zniknięcie obrazu z Jasnej Góry,
jednak w konsekwencji nie wyjaśniono tej sprawy. Peregrynacja
obrazu była kontynuowana do 12 października 1980 roku. W sumie kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej nawiedziła
ponad 8 000 kościołów i kaplic w ponad 7000 parafii.

Zdjęcie pochodu z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego. Fot. ze zb. szkoły SP nr 5
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Państwo
W ramach jubileuszu 1000-lecia Państwa Polskiego wzmożono na większą niż dotychczas skalę badania archeologiczne.
Miało to miejsce także w Bochni, przy przebudowie rynku.
Odkryto wówczas rurę z dawnego, drewnianego wodociągu.
Podejmowano też inne akcje, np. zadrzewiania kraju, budowano
drogi i wały przeciwpowodziowe. Powstawały nowe budynki
szkolne (w Bochni dla szkół podstawowych nr 2 i nr 5 oraz dla
technikum mechanicznego) oraz pawilony handlowe (np. sklep
Sutoris). W roku jubileuszowym urządzano pochody i wiece,
w których uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz, zakładów pracy, działacze partyjni i uczniowie wszystkich szkół.
Przypisy:
Śluby Jasnogórskie miały być odnowieniem królewskich Ślubów lwowskich Jana Kazimierza w ich trzechsetną rocznicę.
2
założycielka Instytutu Prymasowskiego Ślubów Narodu na
Jasnej Górze, który ustanowił Prymas Polski Stefan kardynał
Wyszyński 3 maja 1957 roku.
3
Ewa K. Czaczkowska, Kardynał Wyszyński. Biografia,
Warszawa 2009.
1
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przemówienie podczas Krajowej Narady Partyjnych Działaczy Oświatowych 24 września 1958.
5
np. przemówienie w Poznaniu, 17 kwietnia 1966.
7
z łac. primas – pierwszy
8
był pomysłodawcą i głównym autorem orędzia, Ślązakiem
z pochodzenia, dlatego tekst listu od razu napisał po niemiecku
„Orędzie Biskupów Polskich do Ich Niemieckich Braci w Chrystusowym Urzędzie Pasterskim” – tekst po
polsku dostępny na stronie: http://web.archive.org/
web/20120223054907/http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/
WE/kep/oredzie-niem_18111965.html
9
Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni, Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Bochni 1817 – 1978, Protokół rady pedagogicznej Liceum
Ogólnokształcącego w Bochni z 22 kwietnia 1966, sygn.
30/39/368, s. 178.
10
Od Niepodległości do Niepodległości. Historia Polski, wydawnictwo IPN, Warszawa 2014.
11
ks. Wójcik powiedział prymasowi Wyszyńskiemu o planie
wykradzenia obrazu i otrzymał od niego nieformalną zgodę
4

Jan Burek

Władek z gór
„Władkiem z gór” nazywano w Żegocinie Władysława
Kępę, ponieważ jego rodzinny dom znajdował się w przysiółku Góry, położonym na południowym krańcu wsi, tuż
pod szczytem Kamionnej. Stamtąd rozciągał się w kierunku
północnym piękny widok na całą Żegocinę. Kiedyś w latach
trzydziestych XX wieku przyjeżdżałą do tego domku na wakacje rodzina Katlewiczów z Bochni, a rówieśnicy, Władysław
Kępa i Jerzy Katlewicz mieli doskonały teren do chłopięcych
zabaw, podchodów, wypraw na leśne borówki i zawodów
puszczania latawców na silnym wietrze.
„Władek z gór” był człowiekiem łagodnego usposobienia,
wrażliwym na piękno, a więc był znakomitym kompanem Jur-

ka Katlewicza. On sam także parał się działalnością artystyczną. Był rzeźbiarzem samoukiem. Po przedwczesnej śmierci
jego ojca, jego artystyczne hobby przekształciło się w zawód.
Razem z bratem Leonem urządził w swoim domu pracownię
artystycznego rzemiosła. Zaczął od produkcji drewnianych kasetek, które znalazły odbiorcę w krakowskich Sukiennicach.
Będąc jeszcze uczniem bocheńskiego gimnazjum, mógł pomagać matce w utrzymaniu całej rodziny. Namawiany przez
kolegę Kazimierza Waligórę, aby podjął studia artystyczne odmówił, bo uznał, że pomoc rodzinie była wówczas ważniejsza.
Potem ożenił się i w pogodnej rodzinnej atmosferze przychodziły na świat kolejne dzieci. W 1983 r. spadł na ich rodzinę cios. Zmarła jego żona. Osierociła jego i trójkę jego dzieci. W ciągu ostatnich 20 lat stopniowo
zapadał na zdrowiu. Otoczony był jednak troskliwą
opieką dorosłych już dzieci. Miał teraz więcej czasu
na poświęcenie się sztuce. Coraz bardziej wciągało
go malarstwo. Przynosiło mu ulgę w cierpieniu. Często go odwiedzałem i bardzo ceniłem jego silną wiarę w Boga i zatroskanie o naszą Ojczyznę - Polskę.
Niedawno wręczyłem mu numer „Wiadomości
Bocheńskich” z artykułem wspomnieniowym o Jerzym Katlewiczu. Bardzo się ucieszył ze spotkania
i z ego, że redakcja kwartalnika napisała w tym
wspomnieniu także o jego przyjaźni z Jurkiem. Wtedy nic nie wskazywało,że będzie to nasze ostatnie
spotkanie. 7 marca br. po dwóch tygodniach od tej
wizyty Władysław Kępa zmarł. W tym roku skończyłby 90 lat swojego życia. Nazajutrz pożegnaliśmy
go na żegocińskim cmentarzu.
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Ludwik Czerny (Brazylia)

List zza oceanu
Szybkimi krokami zbliża się jubileusz 200-lecia bocheńskiego gimnazjum i liceum. Uroczystości jubileuszowe odbędą
się w czerwcu 2017 r., ale już obecnie absolwenci tej szkoły
zgłaszają w nich udział, podają adresy swoje, a także koleżanek i kolegów. Nadejdzie radosny moment spotkań po latach,
w czasie których uczestnicy zjazdów poszczególnych roczników maturalnych dzielić się będą swoimi wspomnieniami
o chwilach młodości chmurnej i durnej, o własnych losach,
a także gimnazjalnych belfrach. Maturalne zjazdy odbywają się w bocheńskiej szkole od dawna, zawsze kiedy kwitną
kasztany naprzeciwko szkoły zwanej niezmiennie od lat „starą
budą”.
Niektóre zjazdy pozostały jedynie w pamięci ich uczestników i w annałach szkoły nie znajdziemy po nich nawet śladu.
Po innych zachowały się pamiątkowe fotografie, a niektóre
opisane zostały w prasie. Obecnie sporo miejsca poświęcają
im „Wiadomości Bocheńskie”, bo dotykają treści niematerialnych i tak bardzo ważnej tkanki, jaką jest poszukiwanie tożsamości i wspólnoty. Jest ona budowana z ułamków wspomnień
przyjaźni sprzed lat, jakby z kawałeczków rozbitego przez czas
zwierciadła. Jeśli je poskładamy, to odnajdziemy w nim naszą
przeszłość.
***
Z poczucia tej wspólnoty, niezależnej od lat, które oddzielają poszczególne pokolenia absolwentów, wyrosło Stowarzyszenie Bochniaków. Ta bocheńska szkoła była zawsze kuźnią
wiedzy i charakterów. O zjeździe 10-lecia matury, który zorganizowali w 1909 r. ci, którzy zdawali egzamin dojrzałości
w 1899 r., donosiły wtedy „Nowości Ilustrowane” w numerze
26/1909, i zamieściły w gazecie zbiorową fotografię ze zjazdu. Ta sama gazeta w 1913 r. w artykule „Zjazd koleżeński
w Bochni” opisała szeroko uroczystość, którą rozpoczęła msza
święta w kościele parafialnym św. Mikołaja, odprawiona przez
absolwenta ks. Kozę, do której służyli dwaj inni absolwenci,
W. Płaczek i prof. Kołodziej, a która następnie kontynuowana była w gmachu gimnazjum. Zakończyła się ona obiadem
w słynnej restauracji Pankiewicza, toastami i przemówieniami
dyr. Kurowskiego, prof. Kozłowskiego, Franciszka Słuszkiewicza, ks. Kozy, dr Mariana Łodyńskiego, legionisty i późniejszego założyciela Centralnej Biblioteki Wojskowej im.
Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w której dzisiaj mieści się
siedziba naszego Oddziału Warszawskiego.
Bardzo ważne były zjazdy absolwentów w 1934 r. z okazji 20 -lecia matury i 25-lecia matury (roczniki 1909 i1914
r.). zdecydowanej większości byli to ludzie po studiach, na
stanowiskach. Może ich udział przesądził o podjęciu uchwały
w sprawie powołania Związku Bochniaków z siedzibą w Warszawie dla popierania żywotnych interesów Bochni i Ziemi
Bocheńskiej oraz budzenia i podtrzymywania współżycia
koleżeńskiego. Chociaż był to okres głębokiego kryzysu gospodarczego, to jednak uczestnicy zjazdu uznali za konieczne
nawiązywanie różnych kontaktów z władzami państwowymi
w celu uzyskania różnorodnych form pomocy dla bocheńskie-

go regionu i rozwijania koleżeńskich kontaktów. Wielu Bochniaków pracowało wówczas w Sztabie Generalnym WP, kilku
w ministerstwach, na wyższych uczelniach i w dyplomacji.
W następnym roku w jesieni 1935 r., zawiązało się więc
Zrzeszenie Bochniaków, a w 1936 r. przekształciło w Stowarzyszenie Bochniaków. Jego pierwszy statut podpisało 16
założycieli, których nazwiska są dzisiaj ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszenia. Na Walny Zjazd
Absolwentów w 1938 r. w Bochni, a zarazem pierwszy Walny
Zjazd Stowarzyszenia Bochniaków, przybyły delegacje Bochniaków już z ośmiu oddziałów: w Warszawie, Lwowie, Wilnie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Łodzi i Bochni i 11.
placówek działających na wschodnich kresach RP. Wtedy też
odśpiewano po raz pierwszy hymn naszego Stowarzyszenia
słynną dzisiaj „Kantatę Bochniaków”, będącą także hymnem
absolwentów tej szkoły, do której słowa napisał prof. gimnazjalny i poeta I Brygady Legionów Polskich Edmund Bieder,
który nie doczekał premiery „Kantaty”, bo zmarł w 1937 r.,
a muzykę skomponował kapelmistrz bocheńskiej orkiestry
salinarnej, żołnierz II Brygady Legionów Polskich Jan Krudowski, zamordowany dwa lata później z rozkazu Stalina
w Katyniu. W takich okolicznościach wyrosło Stowarzyszenie
Bochniaków połączone w 1959 r. z Towarzystwem Miłośników Ziemi Bocheńskiej w jedną organizację, która od 1959 r.
nosi nazwę Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi
Bocheńskiej. Dzisiaj obchodzi ono 80 lat swojego istnienia.
Jego geneza i bogata historia została przedstawiona na łamach
specjalnych numerów „Wiadomości Bocheńskich” nr 2 z 1996
r. z okazji 60 lecia, w 2006 r. w nr 2 z 2006 r. z okazji jego 70
– lecia i z pewnością jej cz. 3 zostanie przedstawiona jeszcze
w bieżącym roku kalendarzowym w czasie trwania tego jubileuszu.
Dlatego też nie będziemy pisać o naszym Stowarzyszeniu,
ale powrócimy do uczniów tej klasy VIII B, którzy zdawali
egzamin dojrzałości w maju 1914 r. nieświadomi jeszcze tego,
że zasłużone po maturze wakacje zostaną zakłócone przygotowywaniami wojennymi, a za kilka miesięcy plany ich dalszego życia dramatycznie runą w wirze Wielkiej Wojny, która do
historii weszła jako I wojna światowa.
Uczniów tej klasy i nauczycieli, którzy ich uczyli, przedstawił niezwykle realistycznie jeden z uczniów tego rocznika, Roman Stopa, późniejszy światowej sławy językoznawca
i afrykanista, który odkrył język afrykańskich pigmejów (język mlasków, niem. Die Schnalze), jego naturę, rozwój i pochodzenie. Jego wspomnienia Spod chłopskiej strzechy na
katedrę uniwersytetu. Kartki z życia człowieka opętanego muzyką, poezją, wsią i Buszmenami, wydane przez PAN w Krakowie 1995. (drukowane były wcześniej na łamach „Wiadomości Bocheńskich”) pełne są humoru sytuacyjnego i psot
jakie urządzali jego koledzy, ale także głębszych refleksji na
temat natury młodości. Sporo miejsca poświęcił autor sylwetce ucznia Ludwika Czernego. Pisaliśmy o tym w nr 2/2016
„Wiadomości Bocheńskich” na str.40. Przy okazji zbliżającego się jubileuszu szkoły warto poświęcić mu więcej uwagi.
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Po 25 latach od matury nadesłał on w styczniu 1939 r. list
na zjazd swojej klasy, który – jak obliczył - miał odbyć się
25 lat po egzaminie dojrzałości w 1914 r. Ten list pełny tęsknoty za kolegami i tamtymi czasami przywędrował z dalekiej
Brazylii, gdzie po wieloletniej wędrówce jego autor osiedlił
się i założył rodzinę. Trzeba poznać treść tego listu, napisanego na siedem miesięcy przed wybuchem II wojny światowej.
Zjazd jego rocznika odbył się w maju 1939 r., a list został
na nim odczytany. Dzisiaj po drugiej zawierusze wojennej, po
latach terroru stalinowskiego moglibyśmy udzielić odpowiedzi na niektóre postawione przez Ludwika Czernego pytania.
Zrobimy to w przypisach. Zachowujemy oryginalną pisownię,
bo ona nadaje temu dokumentowi pisanemu za oceanem walor
autentyzmu.
Redakcja
* * *
15.I.1939
P.T.
Dyrekcja Gimnazjum
w Bochni
Ludwik Czerny, b. uczeń tamtejszego Gimnazjum z r.
1914 uprzejmie prosi o łaskawe doręczenie niniejszego listu
kolegom i czasie zjazdu w czerwcu br. (dwudziestopięcioletnia rocznica ukończenia gimnazjum) i za grzeczność naprzód
uprzejmie dziękuję.
__________________________________________________
Kochani Koledzy i, o ile jeszcze istnieje, Koleżanko Jakubowska1!
Umówiliśmy się, o ile sobie przypominam, że spotkamy się
ponownie po 25 latach w naszem gimnazjum. Mnie tam nie
będzie, bo mnie dzielą tysiące kilometrów od Ojczyzny. Jestem
od 12 lat, dobrowolnym wygnańcem. Po polsku mówię tylko
z żoną i 2 synkami, obaj mówią czysto po polsku. Poza progiem mojego domu prawie nigdy po polsku nie mówię. Jest
tu kilku Polaków, ale porobiłem z nimi tak przykre doświadczenia, że staram się ich zawsze unikać. Większość wiecznie
zapita albo podpita, skłonna zawsze do awantury.
Od 10 lat jestem profesorem gimnazjum rządowego, uczę
łaciny, historii powszechnej i historji państwa, w którem żyję.
Często w historii powszechnej mówię o Polsce. W pierwszych
latach powodziło mi się okropnie, od wielu lat nie wiem, co to
braki materialne. Nie jestem
wcale bogatym, ale groszy liczyć nie muszę. O wycieczce
do Polski marzyć na razie nie
mogę z braku floty. Pomału
przyzwyczajam się. Z początku, dostawszy się w środowisko stojące poza marginesem
kultury, tęskniłem okropnie,
teraz czasem mi się tylko śni
o Rabie, Franku Ogarku2, Leopoldzie Kronenbergu3, naszych wycieczkach do Murowianki, Łapczycy, orkiestrze,
Julku Więcku4, Jędrku Bienku,
Władku Czwiertni5, M. Rudniku, ogromnie mi tęskno za
Zofia Jakubowska Anlaufowa
śniegiem, polskim lasem ale
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zapewne skończy się na tęsknocie. Nie jestem zupełnie zdrów,
wojna mi pozostawiła reumatyzm i co najgorsze upartą bezsenność. Stąd bardzo zły stan nerwów i ustawiczne zmęczenie, szczególnie oczu. Może ktoś z Was jest nowomodnym
lekarzem i zna jakiś środek na to? Środki odurzające, nawet
bardzo silne, nie pomagają i obecnie ich nie używam.
Do Polski nie mam po co wracać. Czasem mi się dostanie
do ręki jakiś polski dziennik. Marzę czasem o posadzie gajowego w Polsce ale podobno do tego trzeba mieć dyplom
uniwersytecki. W czasie mojej włóczęgi w 3 częściach świata
nauczyłem się tuzina języków, w tem mieście zarobiłem najwięcej pieniędzy lekcjami języka tubylców. Zdaje mi się, że to
co umię, nie starczy nawet na otrzymanie w Polsce posady
portiera w Pipidówce. W dniu 3.3.1922 powiedział mi słusznie
wicedyrektor Banku Polskiego w Bielsku, kiedy go prosiłem
o posadę i legitymowałem się książeczką służby oficerskiej;
Wy dawni oficerowie, myślicie, że będziemy dawać synekury
awanturnikom, ignorantom i leniom…Możecie być dobrzy do
pilnowania okopów i nadskakiwania……ale nie pozwolimy na
wprowadzenie bałaganu do służby państwowej. Miał rację,
tylko nie wiedział, że nie jestem b. legionistą tak jak sądził. Nie
znaczy to jednak, abym nie miał należytego respektu przed
zasługą, w wielu wypadkach poświęceniu życia i zdrowia za
odbudowanie Ojczyzny. P.K.P. w Warszawie bez cierpkich słów
ofiarowało mi 105 zł. miesięcznie. Wolę wobec tego być profesorem gimnazjum w kraju obcym.
Zajmuję się wiele muzyką, jak zawsze. Przez kilka lat w Rosji i w innych krajach w ten sposób zarabiałem na życie. Przez
kilka lat grałem na basie w wielkiej orkiestrze. Prze kilka lat
byłem kapelmistrzem, grając równocześnie 1-skrzypce. Obecnie gram na wiolonczelu w wielkiej orkiestrze. Mam w moim
pokoju: 2 basy, 2 czella, 1 wiolę, 5 skrzypiec, flet, materiał na
bęben i wielkie archiwum nut. Przed 5 laty grałem w radio ze
swoją wielką orkiestrą, ale to do Polski na pewno nie doszło.
Tu gdzieś się jeszcze plątają płyty gramofonowe z jednego
koncertu. Orkiestra złożona z niepolaków, nazywała się Orzeł
Biały. Ponieważ jestem nieco ślepy, w ostatnich latach zajmuję
się wyrobem instrumentów smyczkowych dla własnej przyjemności. W zeszłym roku grałem w radjo na czello własnej
roboty: powiadają, że jest lepsze od tego które kupiłem za kilkaset milrejsów.
Moje stosunki z Polską ograniczają się na życzeniach
przedświątecznych zamienianych jedynie z moją Matką-Staruszką. Nie znam niczyjego adresu. Teraz byłem przez 3 miesiące chory, z wysoką gorączką i zawsze mi wracały te same
sny: Langer, Gregorczyk, Władek Czwiertnia. Przynajmniej 10
razy do roku śnią mi się łąki pod Bochnią i lilje, które każde
lato zbierałem dla mojego Śp.Ideału. Jak się powodzi mojemu kuzynowi Stanisławowi Skoczkowi6, Marjanowi Hutnemu?
Wszystko mi nie wolno, ani gorzeliny ani koniaczku, ani takiego małego szkiełka, jak naparstek. Nie wiem, czy za ostatnie
10 lat wypiłem 300 gramów tego, co mi zawsze Ks. Nalepa7 zakazywał. Piwa, to jeszcze można, ale to tutejsze nic nie warte,
wobec tego woli herbatę z rumianku i podobne…
Przed 10 laty, kiedy raczyłem przyjąć ofiarowane mi stanowisko profesora gimnazjum, powodziło nam się 100 razy lepiej. Rok szkolny trwał 6 miesięcy i w pierwszych latach dawałem od 148 do 200 godzin 50-ciominutowych rocznie. Obecnie mamy tylko 4 miesiące wakacyj i według najnowszych
dekretów, mamy mieć prawo tylko do 30 dni, przez resztę
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czasu mamy pracować w instytucjach rządowych. Pozatem
w tym roku, wskutek innych dekretów straciłem 33% mojej
gaży, która dawniej była królewską. To, co zostało, wystarczy
na b. wygodne życie ale prawie nic nie można złożyć. Dam
Wam maleńką próbkę tutejszej „wiary świętej”: w Święto
Niepokalanego Poczęcia, w kościele tegoż imienia, grałem
wraz z wielkim chórem Dziewic Św. Cecylii a dyrygował właściciel największego bajzlu
w naszym mieście. Chciałbym jeszcze kiedyś wejść
do takiego kościoła, gdzie
złodzieje i łotry nie chodzą
a ksiądz przynajmniej w części na szacunek zasługuje,
ale to życzenie nigdy się nie
spełni. Wspominam sobie
często o naszym polskim klerze i próbuję porównywać.
Czasem idę do baptystów,
masonów, adwentystów,
metodystów, protestantów,
anglikanów, purytanów, kalwinów i wszędzie to samo.
Tu mnie uważają za b.
Prof. Stanisław Świtalski
mądrego człowieka i wielkiego muzyka a to jedynie
dlatego, bo sobie zawsze przypominam słowa starego Świtalskiego8: Si tacuisses, philosophus mansisses.
O różnych swoich perypetiach w ostatnich latach w Europie
poinformuje Was Franek Ogarek, o ile sam jest dobrze poinformowany. Nawet naszej
wspólnej fotografji nie mam.
Może ktoś z Was ma dwie,
o niech je poszle wraz z jakąś
odpowiedzią pod adresem:
Maria Czerna Dębica. Willa
Wanda, a będę b. wdzięczny.
Pamiętam sobie jeszcze porządek alfabetyczny prawie
wszystkich kolegów.
Dawniej grywałem często na balach n.p. Bal Allluja (wieczór i w noc w Wielką Sobotę) bal Narodzenia
(w nocy 24.12.).
Ks. Alojzy Nalepa
Nie chcę dać upustu swojemu szczeremu rozczuleniu,
życzę Wam Kochani Koledzy i Przyjaciele, wiele szczęścia,
zdrowia, dużo więcej zadowolenia z życia, aniżeli ja mam,
dużo więcej pieniędzy, 100 razy więcej zdrowia a jak będziecie pić gorzołkę u Pankiewicza, wypijcie i za mnie. Czy żyje
jeszcze P. Urbanek7, Słuszkiewicz8, Trzpis9, Ks. Nalepa i inni?
Jakie zmiany zaszły w stołecznem mieście Bochni? Czy stoi
jeszcze w Krakowie mój rejment 20 i kto jest komendantem?
Kto tam jest z moich kolegów? I Muchy10? Pajdaki? Bursa?
Sierosławski? Król? Baltaziński11? Popiel? Czy kopalnia się
rozwinęła? Muzyka salinarna? Orkiestra gimnazyalna? Spirytyści mnie uczą, że po śmierci będę sobie mógł tam spacerować a buddyści twierdzą, że poste niepaleniem, niejedze-
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niem mięsa, pieprzu, soli, piwa etc. mogę kiedy zechcę, mając solną wolę, wypuścić z żywego ciała moją duszę i iść Was
wizytować. Musiałby tylko wiedzieć dokładny dzień. Tu byłem świadkiem wielu cudów, cudownych uleczeń, proroctw
spełnionych, rozkazów dawanych żmijom etc. Dziwny kraj.
Miejcie się dobrze, Koledzy i bawcie się dobrze.
Ludwik Czerny
Przypisy:
1
Zofia Jakubowska, ur. 16.02.1896 w Jarosławiu, prywatystka
bocheńskiego gimnazjum, siostra Tadeusza Jakubowskiego (matura w 1909 r.) zał. Związku Walki Czynnej, Zw. Strzeleckiego
w Bochni, legionisty, współzałożyciela i pierwszego prezesa
Stowarzyszenia Bochniaków, żona Stefana Anlaufa legionisty,
zamord. W Katyniu, aktywna działaczka Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bochniaków.
2
Franciszek Ogarek ur.17.091895 r. w Żabnie, absolwent bocheńskiego gimnazjum (1914), następnie studiował medycynę
3
Leopold Dominik Kronenberg (1890–1929), działacz oświatowy i polityczny, publicysta, redaktor, esperantysta. Był synem
Michała, nauczyciela, urodził się w Bochni i był absolwentem
wyższego gimnazjum bocheńskiego. Studia wyższe w zakresie
języka polskiego i filologii klasycznej ukończył na UJ w Krakowie w r. 1914. Do 2 pp Legionów Polskich poszedł wraz z bocheńską drużyną sokolą. W czasie walk legionowych ujawnił
się jego talent poetycki. Wydał w tym czasie „Śpiewki żołnierzy polskich 1914–1915” (Cieszyn 1915, 2. wyd. pt. „Śpiewnik
żołnierzy polskich 1914–1915”, Biała 1915). Po wojnie pracował jako nauczyciel gimnazjum polskiego w Orłowej na Śląsku
Cieszyńskim, ucząc języka polskiego i łacińskiego (1918-1919).
Tam związał się ze stowarzyszeniem kulturalno-oświatowym
„Siła”. Przygotował wtedy dzieło sceniczne „Konrad Wallenrod” w sześciu odsłonach, następnie w l. 1919-1922 wydał broszurę Cześć Korwinie. Obrazki z czasów najazdu czeskiego na
Śląsk, a w w Czeskim Cieszynie tomik poezji Pieśń Wisły i inne
utwory, Szukanie ludzkości. Przez krótki okres czasu uczył
w Gimnazjum im. T. Kościuszki w Kaliszu, a następnie pracował w Bibliotece Miejskiej w Bydgoszczy i wydawał „Nowe
Tory” pismo społ.-literackie. Miał cięte pióro. Występował
przeciwko szkole wyznaniowej i szowinizmom narodowym
i narodowej demokracji. Od 1921 r. był członkiem Zwiazku
Zawodowego Literatów Polskich. Propagował szeroko esperanto, pisał samouczki do nauki tego języka. Zmarł 7 sierpnia
1929 r. w Warszawie i pochowany został na cmentarzu Bródnowskim.„Bibliogr.
Pol.” (J. Czubka) 1915 nr
1–12 s. 63; „Przew. Bibliogr.” R. 1: 1920 s. 103; –
Księga Pamiątkowa prywatnego polskiego gimnazjum
realnego w Orłowej, 1909–
1934, Orłowa 1934 s. 128;
Z życia i pracy bydgoskiej
książnicy, Księga pamiątkowa Biblioteki Miejskiej
w Bydgoszczy 1903–1963,
Bydgoszcz 1965 s. 134–5
(portret); – „Z Pola Walki”
1967 nr 1 s. 22; – Arch. UJ:
Władysław Czwiertnia
S. II 226. Ludwik Brożek
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Julian Więcek, ucz. wojny pol. bolszewickiej 1920, komendant
Obwodu ZWZ-AK „Wieloryb” w Bochni w l. 19401945, d-ca 12 pułku piechoty Armii Krajowej im. Ziemi Bocheńskiej. Po wojnie
prześladowany i więziony.
Zmarł w 1948 r. Spoczywa
na cmentarzu w Łapczycy.
5
Władysław Czwiertnia
legionista z II Brygady
Legionów Polskich, przeszedł kampanię bukowińską i wołyńską. Z zachowanej korespondencji
wynika, że był młodszy od
Ludwika Czernego i zdawał maturę wojenną dopiero w 1916 r.
6
Leopold Kronenberg
Stanisław Skoczek, ur.
15.04.1895 w Bochni, legionista
walczył w II Bryg. Legionów Polskich. Studiował prawo.
7
Stanisław Świtalski (1848-1922), profesor gimnazjum w Bochni,
uczył języka łacińskiego, działał także razem z dyr. Józefem Kurowskim, Bogusławem Serwinem, Stanisławem Skiminą, Zdzisławem Wilusem we władzach Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej im.
Marii Konopnickiej. Był jednym z najofiarniejszych działaczy TSL.
8 – 10
Noty biograficzne i fotografie profesorów. Józefa Urbanka,
.Franciszka Słuszkiewicza i Henryka Henryka Trzpisa znajdują
się na str. 35-36.
4

LATO

2016

ks. Alojzy Nalepa (1872-1928) prefekt Bursy gimnazjalnej im. Adama Mickiewicza w Bochni (19031928) i katecheta bocheńskiego gimnazjum,
fundator pomnika Serca
Pana Jezusa w ogrodzie
Bursy za uchronienie
Bochni przed działaniami wojennymi w latach 1914-1918. Założył
Kółko Eucharystyczne
i Związek Niewiast Katolickich w Bochni. Ksiądz
o usposobieniu ascetycznym i na pozór surowym pisze o nim Janina Kęsek
- potrafił stworzyć z bursy dom pełen ciepła. Był
Zygmunt Mucha
z sentymentem wspominany przez wychowanków.
12
Zygmunt i Stanisław Muchowie poszli do Legionów Polskich z Bochni razem z Sokolą Drużyną Polową pod dowództwem Jana Słuszkiewicza. Walczyli w 2 pp. II Brygady
Legionów Polskich, od marca 1915 r. w 4 pp. III Brygady
L.P. zob. Stanisław Kobiela. Bochniacy w legionach cz.1
- („Wiadomości Bocheńskie” nr 2/2014, 3/2014, 4/2014,
1/2015, 2/2015.Zygmunt Mucha rozstrzelany został przez
Niemców w 1940 roku w Lublinie
11

Klasa VIII B -1910 r.- Ludwik Czerny pierwszy zlewej w trzecim rzędzie od góry. W pierwszym rzędzie od dołu siedzą profesorowie: Romański,
Pyrczak, Bach, Urbanek, Oryszczak, Serwin, Chłanda.
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Nowe wydawnictwo o Wiśniczu
W roku obchodów jubileuszu 400 - lecia lokacji i nadania praw miejskich Nowego
Wiśnicza ukazało się wznowienie książki prof. Alfreda
Majewskiego "Zamek w Wiśniczu - dzieje i konserwacja”. Po raz pierwszy wydałem tę książkę z upoważnienia Jej niezwykłego Autora
- Wielkiego Odnowiciela
polskich zamków, tuż przed
Jego śmiercią w 1998 roku.
Miała ona wtedy charakter
albumowy, dostosowany do
charakteru i kształtu wydanych wcześniej podobnych
publikacji Profesora o Wawelu i zamku w Baranowie Sandomierskim. Obecne wydanie jest skromniejsze w wymiarach,
choć tekst Profesora został jedynie przejrzany i w niewielu
miejscach poprawiony. Wydanie posiada liczne fotografie z archiwum Autora.
Przez 60 lat lwowianin Alfred Majewski (1907-1998) odbudowywał najpiękniejsze polskie zamki ściśle związane z historią naszego kraju, będące ważnym elementem naszej kultury narodowej. Swoją działalność konserwatorską rozpoczął
w 1933 roku od odnowienia zamku w Olesku, w murach którego urodził się Jan III Sobieski. Później, jako Wojewódzki Konserwator Zabytków w Tarnopolu, restaurował zamki w Tarnopolu i Zbarażu. II wojna światowa zmusiła go do opuszczenia
na zawsze rodzinnych stron. Mieszkał wtedy w Stadnikach
pod Gdowem, gdzie prowadził majątek ziemski swoich teściów. Po skończeniu wojny organizował firmy budowlane
na Dolnym Śląsku. W 1947 został dyrektorem Kierownictwa
Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu (KOZK). Ta
firma konserwatorska została powołana do życia w 1905 roku
przez Sejm Galicyjski i miała za zadanie rewaloryzację zamku
wawelskiego. W nowej rzeczywistości A.Majewski postanowił, że KOZK będzie odbudowywać - jak to pięknie nazwał
- także "dzieci Wawelu", zamki, które powstawały niegdyś
jako swoista "kopia" krakowskiej rezydencji królewskiej. Dla
tej idei A. Majewski potrafił skutecznie przekonać ówczesne
władze, które nie były życzliwe dawnej Polsce i jej pomnikom. Genialne umiejętności organizacyjne, ogromna wiedza,
konsekwencja i upór w działaniu sprawiły, że prof. A.Majewski dokończył dzieło odbudowy Wawelu, odrestaurował zamki
w Pieskowej Skale, Suchej Beskidzkiej, Dębnie, Krasiczynie,
Niedzicy, Baranowie Sandomierskim, Przecławiu; przygotowywał odbudowę legendarnego "Krzyżtopora" i zamku
w Niepołomicach. Niezależnie od tego zrewaloryzował Collegium Maius w Krakowie i warszawski Belweder. Największą
konserwatorską miłością Profesora był jednak zamek w Wiśniczu. Kiedy zobaczył go po raz pierwszy w roku 1948, dawna siedziba Kmitów i Lubomirskich była gigantyczną ruiną.
Zawalone sklepienia i stropy, zniszczona kamieniarka, po-

lichromie i sztukaterie były efektem wielkiego pożaru zamku z 1831 roku,
po którym nikt
nie był w stanie
go odbudować.
Podjął się tego
dopiero Alfred Majewski.
W pierwszym
etapie, w latach 1949-1956
przygotował
dokumentację
historyczno konserwatorską
i budowlano architektoniczną
oraz odbudował
sklepienia i stropy. W kolejnym,
w latach 19751986 przebudował dachy, poddał konserwacji
kamieniarkę
i polichromie, odtworzył drewniane stropy, położył nowe tynki, wprowadził różne instalacje, odbudował galerię widokową,
wreszcie zgromadził tysiące elementów przyszłego wyposażenia zamku jak meble, gobeliny, obrazy, trofea myśliwskie,
szkło. porcelanę, żyrandole, świeczniki, sztychy i wiele innych. Skutecznie zabiegał o dobrego mecenasa, by zapewnić
zamkowi jego należyte utrzymanie.
Książka, jaka trafi teraz do rąk czytelników, świadczy o tm,
jak niewyobrażalnie trudnym okazało się odbudowywanie tego
zamku. Zarówno techniczna skala trudności, jak i wysokie
koszty odbudowy okazały się niczym wobec ignorancji i niechęci wysokich urzędników państwowych, odpowiedzialnych
za... ratowanie zabytków. Niezwykła konsekwencja i upór
w działaniu oraz - nie bójmy się tego powiedzieć - wielka miłość Alfreda Majewskiego sprawiły, że możemy dziś oglądać
wnętrza wiśnickiego zamku, zachwycać się jego architekturą, podziwiać uratowane marmurowe portale i kominki oraz
polichromie i sztukaterie. Ale ta książka jest nieoczekiwanie
także swoistym oskarżeniem. Oto przez 30 ostatnich lat, od
chwili, gdy prof.Majewski został haniebnie odsunięty od odbudowy zamku wiśnickiego, jego rewaloryzacja nie posunęła
się ani na jotę. W czasie, gdy cała Polska odnawia tysiące zabytków w oparciu o fundusze europejskie, zamek w Wiśniczu
niestety niszczeje. Wydaje się, że nawet problemy własnościowo - prawne nie powinny wstrzymywać dalszych prac konserwatorskich. Zamek Wiśnicki to przecież obiekt wyjątkowy. Ta
książka jest wołaniem o lepszy los tego zamku - jednego z najpiękniejszych i najcenniejszych w Europie.
Dr Adam Wójcik jest prezesem Towarzystwa Przyjaciół Tarnobrzega.
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Stanisław Kobiela

Kuplety gimnazjalne
Kuplety wg Słownika Terminów Literackich– to rymowane dwuwiersze o charakterze pieśniowo-tanecznym, satyryczne piosenki o aktualnej tematyce. Istniały już w średniowiecznej poezji francuskiej, a także w formie muzycznej
ronda, w którym na początku i na końcu utworu, pomiędzy
kupletami występuje refren. W wersji taneczno-wokalnej był
najpierw śpiew wielu par (rondo właściwe), po czym na czoło
wysuwała się jedna para i śpiewała przyśpiewki o zmiennej
treści, czyli właśnie kuplety. Kuplety słyszymy w operach (np.
słynne kuplety torreadora w II akcie opery Bizeta “Carmen”),
satyrycznych piosenkach kabaretowych (np. Starsi panowie,
starsi panowie, starsi panowie dwaj), w ulicznych i podwórkowych balladach i szlagierach (W Saskim ogrodzie koło fontanny). Znane są żurawiejki czyli kuplety wojskowe, których
twórcą był rosyjski poeta Michał Lermontow. Po wojnie polsko-bolszewickiej rozpowszechniły się one także w polskiej
kawalerii (Wszędzie znani i lubiani Krechowieccy są ułani).
Słynne były tramwajowe kuplety okupacyjne (Siekiera, motyka, piłka, szklanka, w nocy nalot, w dzień łapanka), a aktualne
są tak dobrze znane nam kuplety Wojciecha Młynarskiego (
o cyrku) albo:
Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że
Róbmy swoje, bo dopóki nam się chce…
Okazuje się, że przed wojną można było w kupletach pokazać także nauczycieli i profesorów cum grano salis, a więc
nie na koturnie, ale z ludzkimi przywarami. W zbiorach naszego Stowarzyszenia zachowały się takie właśnie dowcipne
kuplety na profesorów bocheńskiego wyższego Gimnazjum
im. Króla Kazimierza Wielkiego. Podejrzewano, że ich autorem był prof. Eugeniusz Jelonek (1898-1985), który od
września 1927 roku uczył tu historii, języka polskiego i geografii, był wychowawcą dwóch klas oraz opiekunem kółka historycznego oraz abstynenckiego. Życzliwy dla młodzieży, za
najważniejsze zadania uważał wychowanie moralne, kształcenie charakteru i samodyscypliny. W 1931 r., po rocznym
urlopie, w czasie którego przygotowywał się do doktoratu, nie
wrócił już do Bochni, podjął pracę w Gimnazjum im. Marcina
Wadowity w Wadowicach. Został wychowawcą klasy II, której uczniem był Karol Wojtyła.
Kuplety, które najprawdopodobniej on napisał, zrobiły od
razu duże wrażenie w środowisku profesorskim, ale chyba
tylko potraktowaniem autorytetów z lekkim przymrużeniem
oka, bo przecież poza tym, niczego zdrożnego w tych kupletach nie da się zauważyć. Sam profesor Jelonek zawsze
zaprzeczał, aby kiedykolwiek miał coś wspólnego z tymi
żartobliwymi wierszykami. Kiedy pytałem go o to, z końcem lat 60., nawet wtedy, odżegnał się zdecydowanie od
tamtej twórczości.
Przy całej jednak jego wyjątkowej pobożności, obdarzony
był wielkim poczuciem humoru, za co był tak bardzo lubiany przez młodzież. A o tym, że miał talent do rymowanek,
świadczy ulubione jego powiedzonko skierowane do niecier-

pliwej młodzieży, kiedy – mimo sygnału na przerwę - lekcja się
przedłużała:
Nie kończy lekcji dzwonek
Tylko pan Jelonek.
Z czasem, te kuplety włączano do programu szkolnych
wieczornic, ognisk harcerskich i kolonijnych, śpiewając je na
melodię braci de Curtis Torna a Surriento ( Wróć do Sorrento), bo i profesorowie nie byli wtedy tak bardzo purytańscy,
jak nam się dzisiaj może wydawać.
Warto byłoby dowiedzieć się, czy w innych szkołach średnich lub wyższych, ktokolwiek uprawiał podobną twórczość
i czy zachowały się choćby fragmenty takich tekstów. Poniżej
podaję kilkanaście kupletów z bocheńskiego gimnazjum, nie
mając żadnej pewności, czy ich autor nie dopisywał w następnych latach kolejnych zwrotek.
Kuplety
Jeśli tu nas kto zapyta
Jaka też to tu wizyta
Od ortografii i głosek
To pan wizytator …Wrzosek.
Wizytacja się udała
Rośnie dyrektorska chwała.
Kiedy cnoty się wylicza
Dyrektora …Słuszkiewicza.
Spisał “Historię Kościoła”,
Znają go Tatry i szkoła.
Niech żyje między dziewczęty
Ja najdłużej ksiądz …Walenty.
Harcerska tu młódź wybrana
Wita swego kapelana,
Lecz co innego oznacza
Nazwisko księdza … Bogacza.
Zna na pamięć wierszy masę.
Obrabowano mu kasę.
Niech nie znam tego urwisa,
Kto nie pozna pana …Trzpisa.
Żartobliwy, roześmiany,
Że choć przyłóż go do rany.
Brzydka jednak to nawyczka
Gdy wali “dwóje” pan … Tyczka.
Malarstwem, Bochnią zajęty.
Cichy, a język ma cięty.
Lecz jeśli myśl twoja szczera
To kochasz pana…Fischera.
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Niejedna troski przyczyna
Ma trzy córki, chciałby syna
Nadrabską gwarę wynalazł
Nasz krajoznawca pan …Galas.
W misyjnym kółku, festynie.
W jasełkach jej trud, a ninie
Nad kolonią się wysila
Niestrudzona panna…Mila.
Ciągle zaabsorbowany
Rozkładem godzin na zmiany.
Kto pamięci cierpi zanik
Nie pozna, że to pan…Janik.
Choć nudnej uczy fizyki,
Lubią go małe podwiki,
Bo głosami tych cyganek
Wygrał konkurs pan…Urbanek.
Posępny, choć jeszcze młody,
Nieubłagany wróg mody.
Straszny byłby to małżonek
Już wiem, to pan…Jelonek
Po loterii go zabrało
Z oszczędnością są PKO
W roli więc akwizytora
Witamy pana …Kaziora.
Strecklich ist er wie ein Lowe
Zmiecie cię jak wicher plewę,
W spichlerz dwój der Zweien Speicher
Das ist Herr Profesor …Majcher.
Stanisław Wrzosek był czołowym działaczem niepodległościowym w Zagłębiu Dąbrowskim, bliskim współpracownikiem Józefa Piłsudskiego, od 1921 r. dyrektorem gimnazjum
w Kielcach, gimnazjum męskiego im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej, następnie okręgowym wizytatorem
szkół w Okręgu Szkolnym Krakowskim. Przyjeżdżał na kilkudniowe wizytacje także do Bochni, m.in. 10 - 11 grudnia 1929
r., 27 - 28 stycznia 1930 r. i 5 – 6 kwietnia 1930 r. Był także
obecny w czasie pisemnego egzaminu dojrzałości 5, 6, 7 maja
1930 r. W latach okupacji niemieckiej zaangażowany w tajnym nauczaniu, kierował Tajną Komisją Okręgowego Biura
Szkolnego w Krakowie.
Franciszek Słuszkiewicz (1875-1944) pochodził z Sanoka, gdzie jego ojciec był burmistrzem. Ukończył wydz. filozoficzny na Uniwersytecie we Lwowie i podjął tam pracę
w roli asystenta w katedrze fizyki, nast. pracował jako nauczyciel gimnazjalny we Lwowie (1899-1900), Jarosławiu (19001905) i Bochni (1905-1933). W 1920 r. został profesorem
rangi VII, w l. 1921-1933 był dyrektorem gimnazjum w Bochni. Uczył fizyki i matematyki, był członkiem Rady Szkolnej
Powiatowej. Po przejściu na emeryturę powrócił do rodzinnego Sanoka. Po śmierci żony w 1907 r. ożenił się ponownie.
Z pierwszego i drugiego małżeństwa miał czworo dzieci: Eugeniusza, późn. orientalistę i indoeuropeistę, profesora uniwersytetów w Toruniu i Warszawie, Zygmunta ur. 1903 r., Janinę
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ur. w 1904 r. i Sewerynę ur. 1907 r. Zmarł w Sanoku i tam
został pochowany.
Ks. Walenty Gadowski (1861-1956) urodzony w Wiśniczu, uczył się w niższym gimnazjum w Bochni, maturę zdawał w Tarnowie, ukończył teologię w Seminarium Duchownym, w Tarnowie. Taternik i alpinista, twórca Orlej Perci
w Tatrach, Sokolej Perci w Pieninach. Dokonał kilku pierwszych wejść letnich i zimowych na kilka szczytów w Tatrach.
Założył Oddziału PTT w Bochni, w 1928 r. Był katechetą
w bocheńskim gimnazjum. Napisał Zarys historii kościoła
katolickiego. Kraków 1911 r., Wspomnienia katechety. Spoczywa na cmentarzu w Bochni.
Ks. Andrzej Bogacz (1885-1952), pochodził z Krasnego-Lasocic. Uczył się w Szczyrzycu pod Bochnią. Teologię
ukończył w Tarnowie. Był wikarym w Mielcu, kapelanem
wojskowym w Tomaszowie Lubelskim, od 1916 r. katechetą
w szkole powszechnej a następnie w gimnazjum w Bochni
uczył religii (1923-1934). Po śmierci ks. Antoniego Nalepy został prefektem bursy gimnazjalnej im. A. Mickiewicza
w Bochni. Od 1936 r. był proboszczem w Tymbarku, a od
1938 r. dziekanem dekanatu tymbarskiego. Boleśnie przeżywał okres okupacji niemieckiej w Polsce. Zmarł nagle w 1952
r. Spoczywa na cmentarzu w Tymbarku. (Ks. Adam Nowak,
Słownik biograficzny kapłanów Diecezji Tarnowskiej 1786 1985, t. II, ss. 77 - 78).
Ks Andrzej Bogacz miał jednak pewną nerwową przywarę. Kiedy się denerwował, twarz jego pokrywała się
płomienną czerwienią aż po same uszy. Był to dla niego
pewien dyskomfort, ale na lekcjach religii nie miał powodu się denerwować. Wprowadził on zwyczaj odpytywania
uczniów z niedzielnej mszy świętej, a zwłaszcza, chciał się
dowiedzieć, jaki fragment Ewangelii Św., uczeń szczególnie
zapamiętał. Była to pewna forma sprawdzianu, czy uczniowie uczestniczyli w mszy w nabożnym skupieniu, a takich
sprawdzianów nikt nie lubi, zwłaszcza młodzież. Lekcje religii odbywały się w poniedziałki, więc wydawało się katechecie, że teksty ewangeliczne jeszcze nie uleciały z młodych
głów. Wreszcie któryś z uczniów, (Józef Kaczmarczyk) nie
wytrzymał i kiedy tekst Ewangelii Św. pasował do sytuacji,
na pytanie ks. Bogacza odpowiedział, że najbardziej podobał
mu się fragment Ewangelii: Prędzej wielbłąd przejdzie przez
ucho igielne niźli bogacz wejdzie do królestwa niebieskiego.
Sala ryknęła salwą śmiechu, a twarz ks. Bogacza pokryła się
natychmiast czerwienią...po same uszy. Nie mógł wyciągnąć
jednak żadnych konsekwencji, bo istotnie w ostatnią niedzielę odczytywano Ewangelię św. Marka 10. 23-27, a słowa bogaty i bogacz to przecież synonimy. Od tego czasu odpytywanie uczniów się skończyło.
Henryk Trzpis (1871-1943), historyk literatury, krytyk
literacki, profesor gimnazjum w Jaśle, a następnie w Bochni (1904-1932). Uczył tu języka polskiego i greckiego, był
opiekunem gimnazjalnego Kółka Literackiego, zainicjował
coroczne słynne “Wieczory Trzech Wieszczów” i inspirował
młodzież do organizowania rocznic narodowych. W 1918
r.( razem z Fischerem i innymi profesorami) wszedł w skład
Komitetu Narodowego, który w Bochni odebrał władzę z rąk
zaborcy i przekazał ją Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie. Zorganizował Seminarium Nauczycielskie Żeńskie im.
Klementyny z Tańskich Hoffmanowej w Bochni i faktycznie
od 1924 r. do 1932 r. był jego dyrektorem, a jednocześnie se-
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kretarzem Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej. Był członkiem
Komisji Historycznej Akademii Umiejętności w Krakowie
i wydał kilka wartościowych rozpraw krytycznych: „Próchno” Berenta. Wrażenia psychologiczno-estetyczne, Kraków
1907; Ze Studiów nad Słowackim, Kraków 1909 r. Estetyczno-krytyczne poglądy Słowackiego w „Beniowskim”, Marzenia
jasnowidzącego. Rzecz o niedokończonym poemacie Zygmunta
Krasińskiego, Kraków 1932; Książka na czasie. Studium krytyczne o “Wacława Dziejach” Stefana Garczyńskiego, Kraków
1937 r. Zajmował się głównie literaturą romantyzmu i Młodej
Polski. Uchodził za miłośnika twórczości Juliusza Słowackiego. Spoczywa na cmentarzu w Bochni. Jego syn, Henryk
Trzpis, walczył w legionach, a po 1956 r. działał aktywnie
w Oddziale Krakowskim Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.
Dzisiaj już nikt nie pamięta, jaką kasę skradziono prof.
Trzpisowi, o której mówi kuplet. Jeszcze w latach 90. XX
wieku wspominała o tej głośnej historii moja Mama, ale raczej
w konwencji żartobliwej. Może były to jakieś pieniądze z loterii fantowej, a może zguba odnalazła się później.
Franciszek Tyczka (1868-1955), germanista, członek Zarządu Towarzystwa Tatrzańskiego, był jego delegatem na okręg
krakowski. Współzałożyciel Oddziału PTT w Bochni w 1928
r., a od 1936 r. jego wiceprezes. Jako profesor gimnazjum
w Bochni, uczył języka niemieckiego (do 1931 r). Był zawiadowcą szkolnej biblioteki dla uczniów z literaturą niemiecką.
Prawdę mówi autor kupletów, ze profesor “walił dwóje”, bo rzeczywiście, był bardzo wymagającym germanistą,
ale dzięki temu, młodzież, opuszczająca mury bocheńskiego
gimnazjum, znała świetnie język niemiecki i w latach okupacji trudno było odróżnić Niemcom, że rozmawia z nimi Polak. Prof. Tyczka był natomiast pobłażliwy dla różnych psot
uczniów, zwłaszcza Ludwika Czernego, którego lubił, a który
na lekcjach niemieckiego zawsze ostentacyjne udawał śpiącego (zob. „WB” nr 1/2016, s. 49). Profesor Tyczka pochodził
ze Śląska lub z Poznańskiego i czasem, tłumacząc zwroty niemieckie, posługiwał się gwarą, np. „podparł brody na ręki”,
„napchał fajki”, albo „biskupie, przyszedłeś w pory”, co młodzież kwitowała uśmieszkami, ale czasem ktoś nie wstrzymał
tłumionego śmiechu.
Franciszek Tyczka mieszkał w Bochni przy ul. Polnej. Był
starym kawalerem. Miał oswojonego lisa. Sprawił mu srebrną
obrożę i zawsze w czerwcu wychodził z nim na długie wieczorne spacery, na Uzbornię, aby słuchać śpiewu słowików,
których całe kolonie tam się wtedy gnieździły. O przygodzie,
jaka go tam pewnego razu spotkała, opowiem w innym artykuliku o profesorach gimnazjalnych.
Stanisław Fischer (1879-1967) po studiach uczył w gimnazjach w Wadowicach, Cieszynie i Bochni (od 1908-do 1934
r. uczył języka polskiego, łaciny, propedeutyki filozofii, logiki, historii i psychologii). Zajmował się jednocześnie działalnością badawczą dot. historii, archeologii, etnografii, sztuki
Bochni i Ziemi Bocheńskiej. Dokonał tłumaczenia przywileju
lokacyjnego Bochni z łaciny na język polski. Napisał kilka
pionierskich prac naukowych o Bochni: Losy kazimierzowskiej
fundacji, Kazimierz Wielki i jego stosunek do Bochni i Bocheńszczyzny, Wygnanie Żydów z Bochni, Dzieje bocheńskiej żupy
solnej. Fascynację historią przekazał swoim uczniom. W czasie okupacji czynnie działał w tajnym nauczaniu. Był twórcą
muzeum regionalnego w Bochni, do którego przekazał swo-
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je zbiory. Znalazła się tam także kolekcja obrazów Marcina
Samlickiego. Po jego śmierci Muzeum otrzymało jego imię.
Pośmiertnie odznaczony został odznaką “Sprawiedliwy wśród
narodów świata” za pomoc udzielaną Żydom.
Piotr Galas (1887-1975), urodzony w Lubomierzu, koło
Łapanowa, ukończył filologię klasyczną i polonistykę na UJ,
uczył języka polskiego, greki, łaciny w gimnazjach w Tarnopolu, Mielcu i Bochni (od 1920-do 1952 r.) z przerwą okupacyjną. W latach 1938-1939, a nast. 1945-1947 był dyrektorem
gimnazjum wyższego w Bochni. Zapalony krajoznawca, założył
w 1921 r. gimnazjalne Koło Krajoznawcze im. Wincentego Pola,
które gromadziło cenne zbiory, przekazane później do Muzeum
Etnograficznego w Krakowie i publikowało swoje artykuły
w „Orlim locie”. Zajmował się onomastyką i etymologią nazw
topograficznych z Ziemi Bocheńskiej. Publikował artykuły na
ten temat w periodyku „Język Polski”. W 1930 r. został prezesem PTT w Bochni, po ks. Walentym Gadowskim i doprowadził
do utworzenia rezerwatu „Kamienie Brodzińskiego”. W czasie
okupacji zaangażowany w tajnym nauczaniu. W latach 19601972 był redaktorem naczelnym „Komunikatów Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej”.
Wymienioną wyżej trójkę profesorów i serdecznych przyjaciół (Tyczkę, Fischera i Galasa) łączyła miłość do gór i wycieczek po Tatrach. Fischer chodził wcześniej z ks. Gadowskim na różne trudne wyprawy, m.in. na Mnicha i miał wrodzoną niewrażliwość na przepaście, ale o tym jego koledzy nie
wiedzieli. Nie wiadomo, dlaczego Tyczka i Galas uważali, że
z całej trójki właśnie Fischer jest nowicjuszem i jest najsłabszy. Pewnego razu poszli, po słowackiej stronie Tatr, na Czerwoną Ławkę. Zaproponowali, aby Fischer szedł w środku,
a oni będą go ubezpieczać liną nad przepaścią. Miał trzymać
się mocno liny i nie rozglądać na boki. Kiedy byli w połowie
drogi, Fischer ukradkiem spojrzał na idącego przodem Tyczkę,
odwrócił głowę i zobaczył Galasa. Każdy z nich trzymał linę
zabezpiecząjącą tylko w dwóch palcach. Kiedy po przejściu
niebezpiecznego odcinka Tyczka skończył objaśnienia panoramy, rozciągającej się na Dolinę Zimnej Wody, Łomnicę, Durny Szczyt i Dolinę Staroleśną, Fischer zrobił im cierpką uwagę na temat ubezpieczania jego osoby przez kolegów i wtedy
dowiedział się, że lina, to tylko taka bariera psychologiczna
przed strachem i nic więcej. Nikt nie będzie przecież ryzykować własnego życia.
Emilia Słuszkiewiczówna, siostra Franciszka Słuszkiewicza, pochodziła z Sanoka, uczyła matematyki i robót ręcznych (1923-1934), nadzorowała z ramienia gimnazjum stancje uczennic, była opiekunką harcerskiej drużyny żeńskiej,
organizowała wycieczki do Uścia Solnego, Wiśnicza, Ojcowa, Tropia i gimnazjalne kolonie letnie w Chłapowie oraz
lecznicze w Krościenku. Inicjowała jasełka i przedstawienia,
a dochód przeznaczała na budowę kościoła szkolnego pw. św.
Stanisława Kostki w Bochni.
Władysław Janik (1879-1961), profesor gimnazjum
w Bochni, uczył łaciny i języka niemieckiego, pomagał dyrektorowi w czynnościach kancelaryjnych. W latach okupacji
niemieckiej działał w tajnym nauczaniu młodzieży na terenie
powiatu bocheńskiego (1939-1945). Przygotowywał komplety
na poziomie szkoły średniej, ucząc greki i łaciny w Bogucicach (136 uczniów).
Józef Urbanek (1877-1943) pochodził z Odrzykonia. Po
studiach uczył fizyki, matematyki, a także języka niemiec-
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kiego. Był szwagrem Stanisława Fischera (ich żony, Janina
i Jadwiga były córkami Franciszka Dutkowskiego). W 1914
r. zmobilizowany do armii austro-węgierskiej, służył w artylerii na froncie serbskim i czarnogórskim, gdzie zachorował
na malarię. Po wyleczeniu, ponownie na froncie do 1918 r.
Z żoną i kilkuletnim synkiem, Włodziem, zobaczyli się dopiero w wolnej Polsce.
W bocheńskim gimnazjum był zawiadowcą gabinetu i pracowni fizykalnej, uczył fizyki i matematyki (do 1938 r.). Potrafił wśród uczniów wzbudzić taki entuzjazm do rozwiązywania zadań, że problemy matematyczne nie dawały im spokoju
nawet na pauzach. Pisze o nim Roman Stopa (rocznik maturalny 1914), że miał talent wiązania algebry, geometrii i fizyki ze
sprawami życia codziennego i te skojarzenia budziły zachwyt
jego uczniów, a także uczennic, które na wycieczkach krajoznawczych otaczały go szczelnym wianuszkiem, co obrazuje
załączona niżej fotografia.
Kiedy na pewnym spotkaniu towarzyskim zapytano jego
żonę, Jadwigę Urbankową, jak odebrała kuplet na jej męża,
wyraziła udane oburzenie, ale nie z powodu słów „lubią go
młode podwiki”, ale innych słów: „bo z powodu tych cyganek,
wygrał konkurs pan Urbanek”. Dlaczego „cyganek?” pytała,
przecież intencje uczennic bocheńskiego gimnazjum, zawsze
powinny być szczere.
Profesor Urbanek przeprowadzał w czasie zajęć w gabinecie fizykalnym, różne ćwiczenia, dotyczące przerabianego
materiału z fizyki. Jeśli czasem ćwiczenie nie dało spodziewanego efektu, mruczał pod nosem: „Moskale popsuli”. Od
takich wojennych reminiscencji trudno się wyzwolić, nawet
profesorom nauk ścisłych.
Wincenty Majcher, dr fil., profesor, uczył jęz. niemieckiego (1923-1929), był zawiadowcą biblioteki szkolnej z literaturą niemiecką, opiekunem I drużyny harcerskiej.
Eugeniusz Jelonek (1898-1985). Pochodził z Krakowa.
Ukończył studia na WydzialeFilozoficzno-Historycznym UJ.
Uczył historii, języka polskiego, geografii w pryw. Gimnazjum Realnym Macierzy Szkolnej im. Słowackiego w Orłowej koło Karwiny (1920-1925), w V Gimnazjum im. Kochanowskiego w Krakowie (1925-1926), w Gimnazjum w Bochni
(1927-1930), w Gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach (1931-1932), w Seminarium OO. Kapucynów w Krakowie. Pracował w redakcji “Dzwonu Niedzielnego”, od 1935
r. był kasjerem w Arcybractwie Miłosierdzia i w Banku Pobożnym w Krakowie. Ta degradacja wynikała z faktu, że Je-
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lonek był działaczem Partii Chrześcijańsko-Demokratycznej
i przeciwnikiem sanacji, otrzymał polecenie od władz oświatowych zerwania z tą partią w 1932 r., ale polecenia tego nie
wykonał. W czasie okupacji związał się z konspiracją chrześcijańsko-demokratyczną, która połączyła się z AK. W jego
krakowskim mieszkaniu był punkt kontaktowy kurierów
tatrzańskich, nadto ukrywał Żyda-kolegę szkolnego, z żoną.
Aresztowany, przebywał w więzieniu na Montelupich, a potem w KL Gross Rosen, KL Nordhausen-Dora. Po wojnie
mieszkał w Krakowie. Przez długie lata utrzymywał kontakt
z Oddziałem Krakowskim Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Zaangażowany był w wiele akcji charytatywnych.
Bolesław Kazior, profesor gimnazjum w Bochni, uczył
matematyki i fizyki (1918-1931). Profesor Kazior, poza nauczaniem „nudnej” matematyki, niczym wyjątkowym się nie
wyróżniał. Nie miał takiej charyzmy jak Fischer czy Urbanek
albo Galas. Odszedł do pracy w PKO i zapomniał o swoich
uczniach, a oni o nim. Miał jedynaczkę, piękną córkę Zosię,
w której kochał się co najmniej tuzin gimnazjalnych uczniów
Profesora. Kiedy nadszedł piękny maj, a po nim czerwiec,
miesiąc zakochanych, kilku takich właśnie gimnazjalistów
z mandolinami (były bardzo modne) przyszło o wieczornej
porze pod dom Zosi przy ulicy Orackiej 18. Ukryci w cieniu
rozłożystego, kwitnącego wtedy jaśminu, rozpoczęli grać tęskne serenady. Rozrzewnił się wówczas prof. Kazior, myśląc,
że do niego są kierowane (pracował już w PKO) i młodzież
tak serdecznie go wspomina, otworzył szeroko okno balkonu
i może nawet myślał, czy nie zaprosić ich do środka. Wtedy
– aby rozwiać wszelkie wątpliwości – wyszedł przed mandolinistów uczeń Józef Wieciech i zaśpiewał słynną „Tamarę”
Ławrynowicza, której refren brzmi:
Tamaro, śpiewasz dzisiaj tę samą pieśń
Daleko tam, gdzie wije się Don
Tamaro, słucha ciebie rodzinna wieś
Dziewczyno słodka z dalekich stron.
Zrozumiał prof. Kazior, że to nie on jest adresatem tych
pięknych, sentymentalnych pieśni, lecz jego córka Zosia
i z trzaskiem zamknął okno. A kiedy wybuchła wojna i powstała bocheńska konspiracja ZWZ-AK Józef Wieciech, który
tę piosenkę najbardziej lubił, przyjął pseudonim „Tamarow”
i został szefem dywersji Obwodu ZWZ-AK „Wieloryb”.
W lipcu 1944 r. przeprowadził jedną z najbardziej brawurowych akcji w Generalnej Guberni, w czasie której uwolnił 120
więźniów politycznych z więzienia w Wiśniczu, tuż pod bokiem stacjonującego w tym mieście garnizonu SS.
Bibliografia:
Janina Kęsek, Bursa gimnazjalne i kościół szkolny w Bochni, Rocznik Bocheński, tom V, 2001.
Feliks Kiryk, Zygmunt Ruta, Bochnia. Dzieje miasta i regionu, Bochnia 1980.
Sprawozdania Dyrekcji Państwowego Gimnazjum
w Bochni za lata 1911, 1913/14, 1918/19, 1926/27, 1927/28.
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Stanisław Kobiela

Inauguracja uroczystości jubileuszowych w Wiśniczu
7 czerwca br. w przeddzień jubileuszu 400 lat Wiśnicza
odbyła się w sali rycerskiej wiśnickiego zamku uroczysta sesja Rady Miejskiej, rozpoczynająca uroczystości jubileuszowe.
W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości: m.in.
parlamentarzyści, przedstawiciele sejmiku małopolskiego, władze powiatowe i samorządowe gminne z powiatu bocheńskiego,
honorowi obywatele Wiśnicza, odznaczeni statuetką Herkulesa
Wiśnickiego, ludzie ze świata nauki i kultury, przedstawiciele
instytucji i organizacji społecznych, poczty sztandarowe. Wystąpił miejscowy chór „Królewskie Słowiki”, który zaśpiewał
Gaude Mater Polonia. Piękną miniaturę teatralną, do muzyki
Chopina, z udziałem młodzieży wiśnickiej, przedstawił, pochodzący z Wiśnicza, warszawski aktor i profesor Wiesław Komasa. Rada Miejska przyznała honorowe obywatelstwo miasta
Wiśnicza zasłużonemu nauczycielowi i działaczowi społecznemu panu Józefowi Korcie i pośmiertnie pani Genowefie Nowak.
Wśród licznych przemówień okolicznościowych nie zabrakło
także wspólnego głosu naszego Stowarzyszenia i Towarzystwa
Miłośników Wiśnicza. Oto jego treść:
Pani Małgorzata Więckowska
Burmistrz Nowego Wiśnicza
Piękna jest Ziemia Wiśnicka, a zwłaszcza jej stolica Nowy Wiśnicz
z dominującymi nad nią obiektami architektonicznymi na wzgórzu
zamkowym, wysokim ratuszem przy wiśnickim rynku i kościołem pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To niezwykłe, zdałoby się
powiedzieć, magiczne miejsce na przestrzeni 400 lat swojego istnienia
zawsze bogate było w treści historyczne i tradycję, w której tle rysowała się wspaniałość dworu dawnych właścicieli, czyli Kmitów, Barzich
i Lubomirskich.
Ale miasto ma swoją własną historię, której poznanie jest dzisiaj
nakazem chwili. Z przeszłości bowiem czerpiemy wzory nie tylko odwagi i bohaterstwa, ale pracowitości, szlachetności, uporu i konsekwencji
w działaniu, umiejętności rozwijania wrodzonych talentów i zdolności,
a przede wszystkim uczciwości. Kiedy dzisiaj słyszymy o propozycji napisania monografii Wiśnicza i Ziemi Wiśnickiej, pragniemy ze szczerego serca poprzeć tę wartościową inicjatywę, bo przecież na 400-letniej przestrzeni czasowej nagromadziło się wiele ciekawych wydarzeń
z udziałem mieszkańców Wiśnicza – ludzi z charakterem.
Znamy patriotyczną postawę miejscowego społeczeństwa wobec
wydarzeń za kordonem na Wiśle w latach powstania styczniowego,
historię funkcjonowania tajnej fabryki amunicji i broni w Łomnej na
potrzeby oddziałów powstańczych, liczny i ofiarny udział mieszkańców
Ziemi Wiśnickiej w trzech brygadach legionowych, walczących o wolność Polski w latach I wojny światowej i konspiracyjną działalność na
tym terenie Obwodu ZWZ-AK „Wieloryb” w latach II wojny światowej.
Z niejednej udanej akcji zasłynęły działające tutaj oddziały sabotażowo-dywersyjne tego Obwodu dowodzone przez „Sybiraka” i „Tamarowa”, a zwłaszcza z największej w ówczesnej Generalnej Guberni, w pełni udanej akcji na więzienie w Wiśniczu, w czasie której uwolniono 120
więźniów politycznych.
Dopiero dzisiaj po ponad 70 latach od słynnej ucieczki rtm. Witolda Pileckiego z KL Auschwitz do Wiśnicza udało się zebrać nowe
dowody pokazujące, ile osób z tego terenu pomagało trójce uciekinierów ryzykując własnym życiem, jak choćby kapitan Tomasz Sera-

fiński czy Andrzej Ludwikowski, komendant miejscowego posterunku Policji Granatowej.
Trzeba pamiętać, że tutaj urodził się światowej sławy poeta Jan
Brzękowski i twórca podniebnej ścieżki tatrzańskiej „Orlej Perci” ks.
Walenty Gadowski. Z Królówki pochodził nie tylko Kazimierz Brodziński, ale także znani w Argentynie misjonarze Stanisław Stabrawa -Padre
Felix, czyli Feluś z Królówki, i kochany przez tamtejszą ludność Ludwik
Stańdo – Padre Luisito, którego kult w miejscowości Charata w prowincji Chaco rozwija się z niespotykaną siłą od 25 lat. Z Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu wyszły całe pokolenia znakomitych artystów,
których dzieła są ozdobą galerii artystycznych całego świata i plenerów,
nie wyłączając ogrodów watykańskich.
To zaledwie kilka – ale jakże znaczących – przykładów wskazujących na umiejętność pokonywania niebezpieczeństw, własnych słabości, kształcenie siły wytrwałości i charakteru, szlachetności uczuć i konsekwentnych działań per aspera ad astra.
Od 1959 r. działa w Wiśniczu liczna grupa miejscowych entuzjastów, wspierana ideowo i organizacyjnie przez Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Zrzeszona w strukturach Towarzystwa Miłośników Wiśnicza odgrywa istotną rolę w ciągłym przypominaniu tutejszemu środowisku, czym jest idea swojskości i jak silne związki
emocjonalne może ona tworzyć między mieszkańcami i tą niezwykłą
przestrzenią, piękną przyrodą i zabytkami, nasączonymi historią i narodową tradycją. To właśnie daje nam poczucie bezpieczeństwa i bycia
u siebie w swoim – to jest naszym - Wiśniczu. Świadomość, że sprzyja
nam w tych poczynaniach w sposób bezpośredni, serdeczny i autentyczny samorząd wiśnicki, dodaje nam sił i zachęty do dalszej pracy.
Gratulujemy władzom samorządowym Wiśnicza i wszystkim jego
mieszkańcom tak pięknego jubileuszu. Niech dalej rozwija się Wiśnicz
i Ziemia Wiśnicka we wszystkich wymiarach jej samorządowej i społecznej aktywności.
Prezes TMW
Prezes SBiMZB
Stanisław Domański
Stanisław Kobiela

Następnie prof. dr hab. Andrzej Zięba z UJ wygłosił piękny wykład pt. Miasto, ludzie, dziedzictwo 400-lecia Wiśnicza,
wskazujący tematykę przyszłej monografii Wiśnicza. Po zakończeniu sesji nastąpiło otwarcie dwóch wystaw. Pierwsza: Historia zapisana w fotografii, na której zaprezentowano fotografie
z albumów rodzinnych i ze zbiorów fotografów zawodowych
i amatorów. Dzięki tej ciekawej inicjatywie zgromadzono na
wystawie mnóstwo niezwykle interesujących fotografii nieistniejących już dzisiaj plenerów wiśnickich i dawnych scenek rodzajowych. Warto byłoby zrobić do tych fotografii ilustrowany
katalog ze szczegółowymi opisami.
Druga wystawa Rynek w Wiśniczu to efekt ogłoszonego konkursu na przebudowę centrum wiśnicza. Wyeksponowano na
niej najlepsze, nagrodzone prace konkursowe.
Wieczorem pan Wiesław Komasa, przy akompaniamencie
pani prof. Marii Gabryś z Warszawy, przedstawił w swojej reżyserii spektakl Korzenie i skrzydła. 11 czerwca br. na dziedzińcu zamkowym odbył się koncert arii i duetów, najpiękniejszych
przebojów z oper i operetek w wykonaniu artystów Opery Krakowskiej, przy wspaniałej iluminacji zamku wiśnickiego.
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ks. dr Ryszard Banach (Tarnów)

Proces kanonizacyjny św. Kingi
19 czerwca 2016 r. przywiezione zostały z klasztoru starosądeckiego do kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja
w Bochni relikwie św. Kingi. 23 czerwca br. w uroczystej procesji przeniesione zostaną w solnym relikwiarzu, przygotowanym przez bocheńskich górników, do kopalni soli w Bochni i tam umieszczone będą w ołtarzu, w kaplicy św. Kingi na
poziomie 201 metrów pod ziemią. Warto więc poznać, jak
przebiegał proces wyniesienia na ołtarze patronki Bochni, za
przyczyną której – jak podaje cudowna legenda o pierścieniu
księżnej Kingi – sól przywędrowała z Węgier do Polski, a to
wiekopomne, pierwsze w Polsce, odkrycie soli kamiennej (sal
durum) zapisane zostało w kronice kapituły krakowskiej pod
rokiem 1251.
Wstęp
16 czerwca 1999 roku zakończył się proces wyniesienia
do chwały świętych Kingi, księżnej sandomiersko-krakowskiej i klaryski, czyli proces kanonizacyjny. Od chwili śmierci św. Kingi 24 lipca 1292 roku upłynęło 707 lat. Zarówno
żywotność kultu św. Kingi jak i długotrwałość procesu kanonizacyjnego stanowią pewnego rodzaju fenomen historyczny.

i umacnianiu życia sakramentalnego w rodzinach. Wielokrotnie zabiegała o zgodę między powaśnionymi książętami
i o przywrócenie pokoju. Wobec społeczeństwa polskiego
zajaśniała Kinga macierzyństwem duchowym. Nazywano ją
świętą matką.
Po śmierci Bolesława opuściła Kraków i zamieszkała
w Sączu, gdzie oddała się sprawom ziemi sądeckiej, zakładała
nowe osady, organizowała parafie, budowała kościoły i zaopatrywała je w potrzebne sprzęty. Szczególną troską otoczyła
budowę świątyni i klasztoru, przeznaczonego dla wspólnoty
klarysek w Sączu, dokąd siostry klaryski przybyły ze Skały
(koło Ojcowa). Tenże klasztor z woli św. Kingi otrzymał całe
dziedzictwo swej założycielki.
W latach 1287-1288 przeżyła kolejny najazd tatarski i musiała uciekać wraz ze siostrami klaryskami w Pieniny. W roku
1289 złożyła śluby zakonne według reguły św. Klary. Dotknięta ciężką chorobą (1291) i przykuta do łóżka, przez wiele miesięcy znosiła cierpienia w duchu całkowitego podporządkowania się woli Bożej. O ile jej pozwalały siły, wyszywała do
kościołów potrzebne parametry liturgiczne. Zmarła 24 lipca
1292 roku. Pochowana została w kaplicy ufundowanego przez
nią klasztoru1.

Rys biograficzny (1234-1292)
Św. Kinga urodziła się prawdopodobnie 5 marca 1234 roku Początkowa faza kultu i starania o jego zatwierdzenie
w Esztergom jako córka króla węgierskiego Beli IV i Marii przez władzę kościelną
z rodu Laskarisów. Rodzice jej dali życie 10 dzieciom. Na
Kult św. Kingi rozwinął się spontanicznie w chwili Jej
chrzcie otrzymała imię cesarzowej Kunegundy (wspomnienie śmierci i trwał przez wieki, koncentrując się wokół Jej grobu
3 marca), które w języku węgierskim, w formie zdrobniałej w klasztorze starosądeckim. Tam zawsze nazywano Ją "święi pieszczotliwej, wymawiano Kinga. Po pięciu latach wycho- tą Matką". Cuda i rozliczne łaski, jakie modlący otrzymywali
wywania na dworze ojca Kinga została zaręczona z księciem u grobu Kingi, utwierdzały powszechne przekonanie o świętosandomierskim Bolesławem, synem Leszści Kingi. Przez wieki za zgodą biskupów
ka Białego w Wojniczu, a następnie pokrakowskich oddawano cześć doczesnym
wierzona matce Bolesława, Grzymisławie,
szczątkom i odprawiano Msze święte na
grobie Kingi, tak jak na grobach świętych
która zabrała ją na dwór sandomierski.
od starożytności chrześcijańskiej. Nie
W roku 1241 z powodu najazdu Tatastarano się jednak o zatwierdzenie kulrów Kinga, uciekając wraz z Grzymisławą
tu przez Stolicę Apostolską w Rzymie,
i Bolesławem, doświadczyła wielu uciążchoć taka praktyka była już stosowana
liwości tułaczego życia. Gdy w 1243 roku
od X wieku2. Biskup Rzymu zezwalał na
ofiarowano Bolesławowi tron w Krakoprzeniesienie ciała na ołtarz, by mu oddawie, powróciła wraz z Bolesławem i Grzywać cześć albo ogłaszał imiennie, że dany
misławą do Małopolski i wraz z nimi zazmarły chrześcijanin może być czczony
mieszkała w Nowym Korczynie.
na ołtarzu. Z tego czasu zachowało się
Pociągnięta ideałami św. Franciszka
określenie "wyniesiony na ołtarze", jak
z Asyżu i św. Klary, za zgodą Bolesłateż praktyka wmurowywania w ołtarz rewa, wstąpiła do III zakonu św. Franciszlikwii świętych. Ważne ustalenia w tym
ka i postanowiła zachować dziewictwo
względzie wprowadził papież Aleksander
w małżeństwie. Przekonana, że powinna
III (1159-1181). W roku 1170 zarezerwowspierać męża w sprawowaniu władzy,
wał Stolicy Apostolskiej wyłączne prawo
przeznaczyła cały swój posag na odbudodo kanonizacji świętych, by w ten sposób
wę zniszczonego kraju. W zamian za to,
zabezpieczyć Kościół przed jakimkolwiek
otrzymała na własność ziemię sądecką.
nadużyciem w tak ważnej dziedzinie.
Odtąd poświęciła się opiece nad chorymi,
dziełu niesienia pomocy potrzebującym, Św. Kinga - witraż z koscioła parafialnego w W roku 1234 włączono dekret Aleksandra
szerzeniu sprawiedliwości społecznej Żegocinie wykonany przez p. Stańdę. Fot. I Guzik III do dekretałów Grzegorza IX (1227WB nr 2 (109)
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1241). Według procedury tak ustalonej prowadzone były procesy kanonizacyjne św. Stanisława biskupa (1253) i św. Jadwigi śląskiej (1268). Proces ten obejmował trzy elementy: 1) dochodzenie lokalnego biskupa i prośbę do papieża, zawierającą
materiał dowodowy o życiu i cudach, 2) sprawdzenie materiału dowodowego przez wysłanników papieskich, 3) decyzję papieską. Pod koniec średniowiecza przyjęła się praktyka wprowadzania kultu lokalnego przez biskupa i to była jakby beatyfikacja3, natomiast ostatni etap, polegający na wprowadzaniu
kultu powszechnego danej postaci przez papieża, coraz częściej nazywano kanonizacją. Wprowadzenie bowiem do kultu
powszechnego polegało na wpisaniu imienia nowego świętego
do katalogu (kanonu) Świętych i wymienieniu go w Kanonie
Mszy świętej. Kanonizacja dokonuje się mocą autorytetu nieomylności Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Dokonuje jej
papież jako Głowa Kościoła Katolickiego. W praktyce przez
całe średniowiecze słowa "błogosławiony" i "święty" wciąż
jeszcze stosowano zamiennie.
Kingę nazywano Świętą Matką od średniowiecza, choć
nie było starań w Rzymie o Jej kanonizację, nad czym zresztą ubolewał Jan Długosz, pisząc "Żywot błogosławionej
Kunegundy"5. Można przypuszczać, że sporządzenie pierwszego życiorysu (Vita Sanctae Kyngae) i spisanie cudów
w latach 1307-1312 miało na celu podjęcie takich starań.
Rękopis z 1329 roku pt. Miracula Sanctae Kyngae przekazał
opis tych cudów.
Proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny w okresie przedrozbiorowym
Procedura procesowa doskonalona była w ciągu XV i XVI
wieku, zaś w 1588 roku papież Sykstus V powołał do życia
Kongregację Obrzędów, której kompetencji zlecił przygotowanie i prowadzenie procesów kanonizacyjnych.
Ogromne znaczenie porządkujące miały przepisy papieża
Urbana VIII z lat 1625-1634. Konstytucja Apostolska Coelestis Hierusalem z 5 VII 1634r. wprowadziła rygorystyczne
zarządzenia dotyczące kultu świętych, zastrzegając zarówno kanonizację jak też i beatyfikację Stolicy Apostolskiej
w Rzymie .
Rygorystyczne przepisy papieża Urbana VIII, zakazujące
oddawania czci komukolwiek bez aprobaty Stolicy Apostolskiej, spowodowały, że biskup krakowski Marcin Szyszkowski
zwrócił się już w 1628 roku do Rzymu o aprobatę kultu Kingi,
trwającego już przeszło 300 lat7. Podobne prośby przesłano
w sprawie wielu innych osób otoczonych kultem8. Rygoryzm
interpretacyjny przepisów prawnych spowodował, że w Polsce zaniechano czci wielu osób cieszących się opinią świętości
i niewątpliwie na taką cześć zasługujących9. Z drugiej strony
właśnie, dzięki tym przepisom, w Polsce podjęto gorączkowe
starania o aprobatę kultu wielu postaci z przeszłości10. Komisja wyznaczona przez papieża Urbana VIII przeprowadziła
badania podstaw kultu Kingi i przedstawiła sprawę w Rzymie.
Ks. Ludwik Kowalski i Stanisław Fischer, autorzy krytycznej monografii "Żywot Bł. Kingi i dzieje jej kultu", którzy
potrudzili się, by przestudiować rękopis sporządzony przez
Komisję jako Protokół tegoż dochodzenia od 8 czerwca 1629
do 9 kwietnia 1630 roku, oceniają go negatywnie od strony
poprawności prawnej11. Nic więc dziwnego, że również Kongregacja Obrzędów nie uznała przedłożonych materiałów jako
wystarczające. W XVII wieku w Polsce często toczyły się
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wojny, szczególnie za króla Jana Kazimierza, cierpiała na tym
sprawa procesu kanonizacyjnego zarówno Kingi jak i innych
rodaków cieszących się opinią świętości. Dopiero król Jan III
Sobieski uzyskał zgodę papieża Innocentego XI na wznowienie procesu kanonizacyjnego w roku 1683. Proces ten prowadził w Krakowie w latach 1684-1687 biskup pomocniczy
(sufragan) Mikołaj Oborski na zlecenie biskupa krakowskiego
Jana Małachowskiego, dokładnie według instrukcji otrzymanych z Kongregacji Obrzędów. Zachowały się rękopisy tego
procesu, które budzą zdumienie ogromem wykonanej pracy, stanowiącej dokumentację kultu św. Kingi12. 15 stycznia
1687 roku akta procesu zawiezione zostały do Rzymu przez
franciszkanina o. Wojciecha Karwackiego. Na ich podstawie
sporządzono w Kongregacji Obrzędów drukowaną pozycję13.
Wreszcie 10 czerwca 1690 roku Kongregacja Obrzędów orzekła, że kult Kingi trwa od wielu wieków, co najmniej sto pięćdziesiąt lat przed dekretami papieża Urbana VIII. Zaraz następnego dnia 11 czerwca 1690 roku papież Aleksander VIII
orzeczenie Kongregacji zatwierdził, co równało się oficjalnej
beatyfikacji. Była to tzw. beatificatio aequipolens.
Radość w Polsce była wielka. Już 10 lutego 1691 roku
w Starym Sączu urządzono uroczystość ogłoszenia dekretów
papieskich (beatyfikacyjnego i zezwalającego na Mszę św.
o Błogosławionej), zaś 24 lipca 1691 roku urządzone zostały
uroczyste obchody święta Błogosławionej Kingi, które szczególnie uroczyście obchodzono w Starym Sączu i Krakowie.
Jednakże, aby Kingę można było nazywać Świętą, jak to
czyniono od dawna w Polsce, trzeba było podjąć dalszy ciąg
procesu przygotowawczego do kanonizacji. Tymczasem starania Polaków szły w kierunku podwyższenia rangi liturgicznej święta Bł. Kingi i nadania jej tytułu Patronki Królestwa
Polski i Litwy. Taki tytuł przyznany został Kindze w 1715
roku14.Dopiero w 1733 roku, na skutek starań ksieni starosądeckiej Teresy Stadnickiej, papież Benedykt XIV udzielił
zgody na podjęcie przygotowań do procesu kanonizacyjnego.
Prokuratorami sprawy kanonizacji zostali zamianowani przez
ksienię Teresę Stadnicką dwaj kapłani z Rzymu: Robertson
i Franchelucci. Ci zaś polecili przeprowadzić wstępne badania cudów za przyczyną Bł Kingi. Zebrane materiały stały się
wystarczającą racją dla Kongregacji Obrzędów, by polecić
biskupowi krakowskiemu przeprowadzenie formalnego procesu kanonizacyjnego. Proces ten rozpoczął się na polecenie
biskupa krakowskiego Jana Aleksandra kardynała Lipskiego
7 sierpnia 1742 roku. Prowadził go oficjał generalny krakowski i opat wąchocki ks. Michał z Granowa Wodzicki. Prokuratorem ze strony sióstr klarysek został kanonik kolegiaty
sądeckiej ks. Michał Awedyk, zaś funkcję sekretarza pełnił
ks. Stanisław Czekayski. Do końca marca 1744 roku trwało
przesłuchiwanie świadków i gromadzenie dokumentów. Zakończenie procesu nastąpiło w 1749 roku. Wydawało się, że
kanonizacja jest bliska.
Wielki czciciel Kingi, hrabia Piotr Stadnicki, wyłożył na
koszty kanonizacji 100 tys. złotych. Ostateczną dokumentację procesu sporządził ks. Marcin Żeromski, oficjał nowego
biskupa krakowskiego Andrzeja Załuskiego, który akta procesu potwierdził. Akta procesu zawiózł do Rzymu ks. kan.
Jacek Augustyn Łopacki15. Kongregacja Obrzędów uznała te
akta za niewystarczające. Warto pamiętać, że czas pontyfikatu
Benedykta XIV to czas wzmożonej ostrożności i zaostrzenia
wymogów kanonizacyjnych. Polecono więc biskupowi kra-
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kowskiemu dokonać uzupełnień. Trzykrotnie Kongregacja
udzielała zezwolenia na przedłużenie terminu uzupełnienia akt
kanonizacyjnych w latach 1749-1762. Ostatnie pismo prolongacyjne wystawiono 21 lipca 1762 roku. Potem zapadła cisza
na ten temat.
cdn.
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2
Por.Joachim Roman Bar OFMConv-Ks. Henryk Misztal:
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Stanisław Kobiela

Patronko Bochni, Kingo Święta - módl się za nami
Patronko Bochni Kingo święta
Bocheńskiej ziemi nie szczędź łask
I w bój lecące stąd orlęta
Poprowadź w błękit, w słońca blask.
(Kantata Bochniaków 1938 r.)
23 czerwca 2016 r. odbędzie się w Bochni uroczyste przeniesienie relikwii św. Kingi do kopalni soli w Bochni. Podniosłości tej historycznej chwili towarzyszyć musi świadomość, że
320 lat temu Bochnia była świadkiem podobnej procesji przeniesienia relikwii Świętej z kościoła Ojców Bernardynów pw.
Świętego Krzyża1 do kościoła parafialnego św. Mikołaja.
* * *
Od XVI wieku kult świętych pańskich, istniejący na ziemiach polskich od czasu chrztu Polski, zaczął nabierać w Kościele katolickim nowego wymiaru i ugruntował się w barokowej
pobożności. Nowe świątynie katolickie, imponujące barokowym
przepychem, wypełnione były licznymi i różnorodnymi wyobrażeniami świętych. Proboszczowie i zakony pozyskiwały do tych
kościołów relikwie świętych. Sobór trydencki na 25 sesji nadał
moc prawną kultowi świętych. Określił zasady czci, jakie należą

się relikwiom i według tych zasad rozwijał się dalej posoborowy
kult świętych, rozpowszechniany szeroko przez Kościół Katolicki. W Polsce wielkim uznaniem cieszył się św. Stanisław Kostka
(1550-1568), a także w całym świecie coraz większego znaczenia nabiera kult maryjny.
Wiadomość o beatyfikacji Kingi 29 listopada 1690 r. (beatificatio aequipollens), a następnie o zezwoleniu na odprawianie o
niej Mszy św. z 16 grudnia 1690 r. (ritus semiduplex-wyniesienie
na ołtarze) rozeszła się szybko po świecie, a największą radość
wywołała w klasztorze pp. Klarysek w Starym Sączu, Bochni,
Wieliczce i Krakowie. Nie ma jednak żadnych śladów, czy urządzono wówczas jakieś uroczystości religijne we wspomnianych
miejscowościach bezpośrednio po ogłoszeniu tej ważnej nowiny. Zachowane natomiast zostały wiadomości o pierwszych oficjalnych uroczystościach, które odbyły się w Starym Sączu w
rocznicę śmierci bł. Kingi 24 lipca. Ten dzień bowiem wyznaczył
Ojciec święty Aleksander VIII na doroczne święto Błogosławionej. Naoczny świadek tej uroczystości i osiemnastowieczny autor
życiorysu Kingi M.L. Frankowic barwnie opisał tę uroczystość2:
Nieprzejrzane tłumy wiernych ściągnęły do Starego Sącza na
ten dzień z bliższej i dalszej okolicy. Nie brakło pątników i z dalszych
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stron, zwłaszcza ze Spisza, Orawy i Rusi. Licznie reprezentowane było
duchowieństwo, bracia zakonni św. Franciszka. Uroczystość rozpoczęła się procesją z kościoła farnego do klasztoru. W pochodzie tym
wieziono na bogato ozdobionym wozie triumfalnym relikwie bł. Kingi
i jej starożytny posąg. Wóz był otoczony licznym oddziałem zbrojnych w halabardy, miecze i arkebuzy członków staro i nowosądeckich
cechów. Z muzyką i radosnymi okrzykami mieszały się melodie nabożnych pieśni, a rozstawione na okolicznych wzgórzach moździerze
i armatki grzmiały raz po raz wystrzałami. Między otaczającym święte relikwie tłumem, mnóstwo było okolicznej szlachty…., z których
nazwiskami spotykamy się wciąż zarówno między ofiarodawcami
wotów jak i między Siostrami starosądeckiego klasztoru przez cały
wiek XVII. Uroczystości trwały cały tydzień. Codziennie odprawiano
nabożeństwa z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i codziennie napływały do klasztoru nowe tłumy pątników. Każdego wieczoru,
kiedy już zapadł zmierzch, rozpalano na okolicznych wzgórzach ogniska, które noc zamieniały w dzień jasny.

Pisze Frankowic o cudzie, jaki się wtedy
wydarzył. Otóż sufragan krakowski bp Stanisław Szembek, który udzielał wtedy sakramentu Bierzmowania, zapadł nagle na zdrowiu, ale
odzyskał je równie nagle po odprawionej na
jego intencję Mszy św. przy trumnie bł. Kingi.
Opis uroczystości w Krakowie i Bochni znamy z książki ks. Ludwika Kowalskiego i Stanisława Fischera pt. Żywot bł. Kingi
i dzieje jej kultu3.Głównym punktem programu uroczystości w Krakowie było uroczyste
nabożeństwo u Panien Klarysek w kościele
św. Andrzeja w obecności wielu duchownych
i świeckich dygnitarzy, szlachty, mieszczan
oraz pospolitego gminu.
Długie i kunsztownie opracowane kazanie wygłosił słynny orator, profesor krakowskiej Almae Matris, ks. Sebastian
Piskorski. Miasto bogato przystrojono, z wież kościołów krakowskich
i ratuszowej grały hejnały na cześć Świętej, a na murach miejskich
bito z dział. Rajcy i ławnicy miejscy oraz wszystkie cechy uszykowane
w centurie wzięły gremialny udział w procesji. Obok mnóstwa chorągwi kościelnych i brackich łomotały nad głowami ludzkimi dziesiątki
sztandarów cechowych.

Do Bochni dostały się relikwie Kingi z klasztoru starosądeckiego na skutek starań górników i była to cząsteczka
relikwii znacząca (particula notabilis). Rzeczywiście, ksieni klasztoru w Starym Sączu o wiele hojniej obdarzała relikwiami Kingi kopalnię soli w Bochni i Wieliczce niż kościoły
ziemi sądeckiej. W inwentarzu kościelnym z 1721r. odnalazł
Stanisław Fischer bardzo ciekawą wiadomość o relikwiarzu,
w którym te relikwie były przechowywane. Oto jej treść:
Relikwiarz wielki, srebrny b. Kunegundy. W środku za szkłem osoba pozłocista Zioberka b. Cunegundis. Fundatrucis Ecclesiae huius,
sprawiony A., 1696 per Gnosos Officiales Zuppenses etam introductum sumptu illorum , waży grzywien nr.10.

Z tej notatki dowiadujemy się, że jest to fragment żebra
Kingi, i że fundatorzy tego kościoła św. Krzyża, tj. górnicy
i urzędnicy żupni, ufundowali ten relikwiarz (fundatrucis Ecc-
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lesiae huius sprawiony) i także oni ponieśli koszty całej tej
uroczystości (etiam introductum sumptu ilorum).
Uroczystość przeniesienia relikwii z kościoła oo. Bernardynów do kościoła parafialnego (farnego) odbyła się 13 listopada 1695 r. Śladem po niej jest poemat bocheńskiego proboszcza Jana Kantego Frycjusza wydany w Krakowie w 1695
r. pod tytułem: Pean tryumfalny Wielkiey Świata, Czarta y
Ciała Tryumfatorce Świętey Kunegundzie Księżnie i Patronce Korony Polskiej Przy wnoszeniu Jej relikwij Świętych od
oyców Bernardynów do Kościoła farnego podczas wesołych
Bocheńskiego Miasta aplauzów4.
Kościół pw. Świętego Krzyża, był kiedyś własnością górniczego bractwa ocięgaczy, a przekazany został w 1625 r. zakonowi Bernardynów, którzy tutaj się osiedlili. Nadal jednak
górnicy traktowali go jako swoją własność, opiekowali się nim
z wielkim pietyzmem, a trzeba pamiętać, że w kościele tym
znajdowała się wtedy ogromnie cenna relikwia, a była nią drzazga z Krzyża Świętego, ofiarowana przez króla Kazimierza Wielkiego5.
Chcieli więc górnicy nadać tej uroczystości
szczególny górniczy charakter i dlatego sprowadzili z starosądeckiego klasztoru Klarysek
relikwie do “swego” kościoła i dopiero z tego
kościoła relikwie mogły być przeniesione do
kościoła parafialnego. Odległość pomiędzy
tymi kościołami nie była wielka i procesja
mogła przemierzać albo obecną ulicą Bernardyńską, która wtedy była jeszcze północną
pierzeją Górnego Rynku, albo - co wydaje się
bardziej realne - ulicą Białą, główną wówczas arterią miejską od Bramy Krakowskiej
do kościoła parafialnego św. Mikołaja. Stanisław Fischer analizując poemat Frycjusza,
przypuszcza, że musiały napłynąć do Bochni
ogromne tłumy ludzi z Bochni, z bliższych
i dalszych okolic miasta, a zwłaszcza z południowej części ziemi bocheńskiej i limanowskiej (wszyscy w podgórskich miejsc
obywatele). Miasto, chociaż wtedy biedne, musiało być jednak
odświętnie przybrane, a uczestnicy tej podniosłej uroczystości
nieśli w rękach jakieś zielone gałązki (niosą na tryumf gałązki palmowe). Miał to być symbol świeżości i żywości uczuć
mieszkańców Bochni dla Błogosławionej, która nie tylko sprowadziła sól do Bochni, ale kopalnią troskliwie się opiekowała.
Te zielone gałązki były szczególnie pięknym i oryginalnym
zwyczajem, który należałoby kontynuować. Poza tymi odniesieniami poemat Frycjusza nie pokazuje przebiegu całej uroczystości. Możemy więc tylko uznać, że nie odbiegała ona od
innych procesji w dobie baroku, w której uczestnicy w sposób
demonstracyjny okazywali swoje religijne przeżycia, gdzie ludowe obrzędy przeważały nad rozumem i intelektem. Kościół
jednak umiał wykorzystać tę ludowość i barokową ludyczność
i dodawać im powagi, a niejednokrotnie dramaturgii. W ten
sposób wpływał na zmysły wiernych, to jest wzrok (szaty liturgiczne, feretrony, barokowe ambony i ołtarze), słuch (bicie
dzwonów, śpiew, muzyka organowa), a nawet węch (zapach
kadzidła). Ludzie mniej wykształceni nie znali dogmatów kościelnych, nie musieli dokładnie wiedzieć w co wierzą, ale zawsze lgnęli do tego, co widzieli, a także do tego co było tajemnicze (śpiew i msze po łacinie), natomiast zbory protestanckie
nie przemawiały do zmysłów ludzkich.
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Poemat Jana Kantego Frycjusza, jakkolwiek była to nie najwyższego lotu barokowa poezja, jest jednak ważnym dowodem,
że taka uroczystość 320 lat temu rzeczywiście odbyła się w Bochni. Pełno w poemacie, zgodnie z duchem epoki, wątków antycznych i biblijnych, mających świadczyć o erudycji autora i jego
kaznodziejskim talencie. Już na samym początku zaskakuje on
czytelnika, pytając zagadkowo, cóż to takiego wielkiego w Bochni się dzieje, że aż tylu ludzi tutaj ściągnęło. Zadaje pytania:
Cóż to za aplauz w Sarmackiej Koronie?
Co za tryumfy w Bocheńskim Tryonie?
Skąd niezwyczajne alarmo w Niebiosy
Wydaje głosy?
Skąd splendor taki w Mieście niewidziany?
Skąd okrzyk ludzi przedtem nie słychany?
Skąd do radości chęci pospolite.
Wota obfite?
Wszyscy w podgórskich miejsc obywatele
Dziś pokazują po sobie wesele
Niezmierzone, wielce z czegoś się radują
I tryumfują?
Frycjusz wplata w poemacie różne postacie mitologiczne
i historyczne macedońskie, rzymskie i biblijne, aby zaciekawić czytelnika i podnieść dramaturgię swojego dzieła:
Czy Pompejusz jej w umyśle stoi,
Że do ozdoby ulice swe stroi?
Czy Maryuszem złoty wóz gotuje
I wykrzykuje.
Albo podobno wita Scypiona
Z Afryki albo z Utyki Katona
Wiezie na przykład pospólstwu wolnemu
Rycerstwu cnemu?
Pentezylea podobno z swojemi
Amazonkami jedzie zwycięskiemi
Dziś uwieńczona do Miasta laurami
Sławna palmami?
Wieszczy Apollo zgadnij tej radości
Przyczynę, skąd tej pompa wspaniałości?
Skąd tryumf taki Bochnia odprawuje?
Skąd się raduje?
I w końcu wyjawia Frycjusz ową tajemnicę i przyczynę
tego wspaniałego poruszenia Bochni:
Tak głośne echo tej pompy wspaniałej,
Tak liczne grono tłuszczy okazałej
Oddaje trybut Wielkiej Heroinie
W polskiej krainie.
Wielki ten tryumf należy królowej,
Która stolicy szczęśliwie Lachowej
Była ozdobą, i Panią, naszego
Tronu Polskiego.
Nie masz takiego cnót świętych splendoru
I heroicznych postępków pozoru,
Którym by Święta Księżna nie jaśniała.
Jak zorza biała.
Możemy sobie wyobrazić ciąg dalszy tej uroczystości już
w kościele św. Mikołaja i kazanie Jana Kantego Frycjusza, pły-
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nące w podobnym stylu z barokowej ambony. O relikwiach bocheńskiej Pani wspominają jeszcze notatki inwentarzowe z 1733
roku. Dalsze ich losy są nieznane. Ks. Ludwik Kowalski i prof.
Stanisław Fischer we wspomnianej pracy przypuszczają, że ugrzęzły one w wielkim relikwiarzu bezimiennych szczątków różnych
świętych, stwierdzają, że jest to smutne świadectwo proboszczów
bocheńskich z czasów austriackich, którzy, będąc kustoszami
kościoła, i wszystkiego, co się w kościele znajduje, nie potrafili
pełnić – jak przystało - straży tego bezcennego skarbu, który pozostał w spadku po ich poprzednikach i bocheńskich górnikach.
Po sprowadzeniu relikwii bł. Kingi do kościoła parafialnego
pw. św. Mikołaja przemianowano starą górniczą kaplicę pw. 11
Tysięcy Dziewic na kaplicę błogosławionej Kingi. Tam umieszczono relikwię Patronki górników bocheńskich, która z czasem
stała się Patronką naszego miasta Bochni. Na ołtarzu w tej kaplicy znalazł się obraz ufundowany dla bocheńskiego kościoła
przez króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, który niestety
nie zachował się.
Kaplica stała się miejscem kultu Świętej Patronki Bochni.
Otaczano ją gorącą czcią przez wszystkie kolejne lata, a dowodem może być srebrna sukienka, którą przyozdobiono jej obraz,
srebrne, złotem szamerowane, promienie, którymi okolono jej
głowę, wyzłocona mitra, berło - oznaka władzy królewskiej - i
laseczka. Użyte na te cele srebro inwentarza kościelnego ważyło
11 grzywien. O rozwijającym się dalej kulcie świadczyły liczne
wota zawieszane na ołtarzu. Oprócz nich przynoszono do kaplicy
cynowe lichtarze i malowane antepedia. Górnicy bocheńscy sprawili adamaszkową chorągiew szkaplerską. Na jej jednej stronie
był obraz bł. Kingi, na drugiej Najświętszej Panny Maryi. Ubogie
społeczeństwo bocheńskie znosiło także liczne wota woskowe.
Nie tylko Bochnia, ale całe społeczeństwo polskie chciało widzieć błogosławioną – piszą cyt. autorzy monografii - otoczoną
takim blaskiem czci, jaki przysługiwał Patronom Narodu i Państwa. Jeszcze przed aktem beatyfikacji uważano ją za Patronkę
Polski i Litwy. Patronami narodów mogli zostać jednak święci,
a błogosławieni tylko w wyjątkowych przypadkach. Takie właśnie wyjątki zastosowano wobec błogosławionego wtedy Stanisława Kostki i błogosławionej Kingi. Na prośbę króla Polski Jana
III Sobieskiego i nuncjusza apostolskiego oraz promotora Wiary
kard. Prospera Lambertinis (późniejszego papieża Benedykta
XIV) znacznie przyspieszono prace i papież Klemens XI przyznał
Kindze tytuł pierwszorzędnej Patronki Polski i Litwy. Dekret Kongregacji i Ojca Świętego nosi datę 31 sierpnia i 7 września 1715 r.
c.d.n.
Przypisy:
1
Na miejscu tego kościoła, rozebranego po kasacie zakonu
Bernardynów, stoi od 1886 r. gmach I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego.
2
ks. Marcin Frankowic, Wizerunek świętey doskonałości...w
wielkiej słudze Bożej Błogosławionej Kunegundzie...jaśniejący, Kraków,1718 r., s. 424-425
3
ks. Ludwik Kowalski i Stanisław Fischer, Żywot bł. Kingi i
dzieje jej kultu, Tarnów 1992 r. Książkę wydało Tarnowskie
Towarzystwo Kulturalne pod red. naukową ks. dr. Ryszarda
Banacha i red. Antoniego Sypka, z okazji 700. rocznicy śmierci błogosławionej Kingi.
4
Reprint ten wydało Muzeum im. Stanisława Fischera w
Bochni w 1992 r. Poemat składa się z 61 zwrotek.
5
Stanisław Fischer, Kazimierz Wielki i jego stosunek do Bochni i Bocheńszczyzny. Bochnia
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Rewitalizacja plant i co dalej?
Wielu mieszkańców Bochni uważa (zob. www.bochnianin.pl), że sprawa rewitalizacji plant salinarnych w Bochni oderwała na okres prawie dwóch lat myśli mieszkańców
Bochni od innych, bardziej palących, problemów. Myliliśmy
się sądząc, że materiał z konsultacji społecznej na temat tej
rewitalizacji trafi teraz do Rady Miejskiej w Bochni, która
uchwałą zatwierdzi lub zmieni program rewitalizacji, ograniczy ambicje władzy wykonawczej do spraw rzeczywiście
potrzebnych i generalnie akceptowanych przez zabierających
głos w publicznej debacie, że powstrzyma najbardziej ryzykowne i niebezpieczne, z powodów ekologicznych czy finansowych pomysły.
Tymczasem wszystko wskazuje na to, że Rada Miejska
została odsunięta od tych spraw, bo wiele działań zostało już
podjętych przez władzę wykonawczą, bez pytania Rady Miejskiej o zdanie. Na portalu internetowym Urzędu Miasta Bochni pojawiła się, dokonana przez burmistrza Bochni w dniu 25
kwietnia 2016 r., analiza wyników tej konsultacji pod nazwą
„Wykaz uwag wniesionych do programu wraz ze sposobem
ich rozpatrzenia”, w której jedne wnioski akceptuje, inne
zdecydowanie odrzuca a jeszcze inne przekazuje do dalszej
konsultacji. W nr 1/2016 „Wiadomości Bocheńskich” przedstawiliśmy nasze stanowisko w sprawie rewitalizacji, dzisiaj
pokazujemy odpowiedź, jaka z tego dokumentu wynika. Do
odpowiedzi tych załączamy nasze krótkie komentarze. Otóż
zdaniem organu wykonawczego.
Trzecia aleja środkiem plant będzie budowana, bo nawiązuje
ona do wcześniejszego układu komunikacji pieszej, a ponadto ruch
na niej będzie odbywał się wolniej niż na pozostałych dwóch alejach i służyć będzie prawdziwej rekreacji.

Nasz komentarz: Nigdy takiego układu komunikacji pieszej nie było. Nie da się zbudować środkiem plant trzeciej alei,
bo na przeszkodzie stoi budynek stawiska, a w drugiej części
plant „Kasztelania” i altana. Przejście tą aleją pomiędzy budynkiem kuźni/lodowni a pozostałymi budynkami w kierunku
pomnika będzie oznaczało, że aleja nie będzie biegła środkiem
plant, tylko przybliży się w tym miejscu do ul. Orackiej, może
łukiem albo jakąś dziwną serpentyną. Podobnym slalomem
będą chodzili piesi pomiędzy altaną i restauracją „Kasztelania”. Czy na takie eksperymenty i wycinanie pięknych drzew,
buków i dębów, rosnących na zabytkowych plantach, nas stać?
Czy na radnych nie spadnie odpowiedzialność za to, że do takiej dewastacji zabytkowego drzewostanu dopuścili? Argumenty, że tą trzecią aleją będzie się chodziło wolno, a pozostałymi szybko, szokują zwykłych ludzi, a my do takich się
zaliczamy. Czy będą może ustawione tabliczki, z jaką prędkością mieszkańcy Bochni, turyści i uczniowie, zdążający do
znajdującej się przy plantach Szkoły Podstawowej nr 2 mogą
się poruszać na poszczególnych alejach? Trzeba będzie postawić na nogi Straż Miejską z mandatami, która przypilnuje,
aby dzieci biegnące do szkoły bocznymi alejami biegły szybko
i przypadkiem nie zwalniały, a drugą po prostu szły wolno,
chociaż dzwonek szkolny Szkoły Podstawowej nr 2 wzywa
już na lekcje. A może ze względu na potrzebę ciągłego do-

wozu do tężni nowej solanki ruch pieszy na jednej alei będzie
całkiem wyłączony?
Odbudowa nadszybia szybu Regis wiązać się będzie z projektem
odbudowy Zamku Żupnego.

Nasz komentarz: Taki punkt widzenia odsuwa sprawę taniej odbudowy bardzo atrakcyjnego obiektu w środku miasta do dalekiej przyszłości. Oba obiekty przegradza budynek
MDK. Śmiało można podjąć starania o jego odbudowę już
obecnie w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków i zgodnie
z obowiązującym prawem budowlanym.
Odbudowa Zamku Żupnego będzie polegała na wykonaniu projektu przez wyłonioną firmę, a projekt ten zostanie poddany pod
nową konsultację społeczną

Nasz komentarz: To zupełnie błędny kierunek działania.
Nie należy zlecać projektu i wydawać na to pieniądze miejskie, tylko najpierw należy uzgodnić z władzami konserwatorskimi szczebla wojewódzkiego i centralnego, czy możliwe
będzie wyburzenie obiektu i odtworzenie w tym miejscu dawnej bryły zamkowej. Zamiana przez zaborcę austriackiego,
Zamku Żupnego w Bochni na kamieniczkę czynszową, była
formą upokorzenia Polaków i zniszczenia wielowiekowej tradycji. Dopiero po takich uzgodnieniach i zapewne badaniach
archeologicznych, które powinny mieć ograniczony zakres, bo
wcześniej robiło je Muzeum Żup Krakowskich, można myśleć
o wykonaniu projektu odbudowy bryły zamkowej z przeznaczeniem wnętrza obiektu na cele użyteczności publicznej.
Tężnia solankowa musi być wybudowana. Nie ingeruje ona
w zabytkowe planty, ponieważ lokalizowana jest obok plant na
innym terenie.

Nasz komentarz: Budowa tężni solankowej nie mieści
się w definicji rewitalizacji plant. To pomysł jeszcze z czasów ostatniej i poprzedniej kampanii wyborczej, ale obarczony mnóstwem wątpliwości, niejasności i związany z dużym ryzykiem ekologicznym i ekonomicznym obciążeniem
finansowym przy nikłej nadziei, że z dala od kopalni będzie
promował kopalnię, Bochnię i nie będzie generował kosztów, w które zabrnie bocheński samorząd. Przewidując, to
Burmistrz proponuje teraz partnerstwo publiczno-prywatne
(w skrócie PPP) tego przedsięwzięcia, a to jest jeszcze gorszy
pomysł. Nie otrzymał jeszcze akceptacji Rady miejskiej, a już
ogłoszony został przetarg na zrobienie projektu rewitalizacji
plant, w którym – jak to wynika jasno z planu - przewiduje się
tworzenie na zabytkowym terenie części infrastruktury tężni
(szalety, wybetonowanie obok dużego placu), a przeznaczenie
użytkowe budynku stawiska jest nadal nieokreślone wyraźnie.
Do przetargu na projekt szaletów w miejsce kuźni/lodowni nikt nie przystąpił i dopiero teraz okazuje się, że na taką
przebudowę nie pozwala miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego i nie można niczego budować bez pozwolenia na budowę. Musi być więc najpierw zmiana tego planu,
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a potem pozwolenie na budowę, aby można było cokolwiek
rozpoczynać.
Muszą więc radni zapytać pana Burmistrza, po co to
wszystko i prawie dwuletnia dyskusja nad rewitalizacją, skoro od początku było wiadomo, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i tak nie pozwala na rewitalizację
w wersji zaproponowanej przez Burmistrza. W omawianym
dokumencie sugeruje Burmistrz Bochni dalsze konsultacje
społeczne, z których i tak nic nie będzie wynikało. Dodając
do tego ponad roczną dyskusję w sprawie budowy podziemnego parkingu pod placem gen. Okulickiego, zakończoną fiaskiem referendum, zaprzątaliśmy sobie głowy i nadal zaprzątać będziemy rewitalizacyjnymi tematami, a pomijamy inne,
jak np. przełożenie drogi wojewódzkiej biegnącej wzdłuż
rynku. Ta droga komplikuje nam całą komunikację miejską.
Bochnia nie ma profesjonalnego zjazdu z autostrady (a Brzesko ma już dwa zjazdy).
* * *
Dla województwa małopolskiego przyznane zostały
na te cele ogromne pieniądze z Unii Europejskiej na lata
2014-2020:
1.Na budowę obwodnic (25 obwodnic o długości 104,6
km) 2 103 747 000,00 zł (dwa miliardy sto trzy miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy) w tym sama kwota dofinansowania wynosi 1 718 638 000,00 zł.
2.Na przebudowę dróg wojewódzkich o długości 226,6
km. i budowę nowych odcinków dróg w ilości 3,5 km. (zaplanowano 25 inwestycji na drogach wojewódzkich) – 819 500
000,00 zł (osiemset dziewiętnaście 500 milionów)
3.Na budowę 10 węzłów przesiadkowych z parkingami
„Park&Ride” (Parkuj i jedź) – 100 000 000,00 zł (sto milionów)
4.Na rozprowadzenie ruchu z autostrady A-4 – 1 277 145
000,00 zł (jeden miliard dwieście siedemdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści pięć tysięcy)
Budowę obwodnic zaplanowano w takich miastach Małopolski, jak: Oświęcim, Zielonki, Chochołów, Waksmund, Zator, Zakopane, Wolbrom – po 2 szt. Wierzchosławice, Gorlice,
Skała, Miechów, Skawina, Babice, Gdów – II etap, Proszowice. Tuchów, Lisia Góra, Grybów, Muszyna, Koszyce, Krynica,
Szczurowa, Kęty, Słomniki, a po 2010 roku: Brzesko, Nowy
Targ, Gorlice, Limanowa i Chrzanów.
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Szokujące jest to, że spośród 25 zaplanowanych obwodnic (a nawet 30, bo po roku 2020 zaplanowano jeszcze pięć
obwodnic) BRAKUJE BUDOWY OBWODNICY DW
(drogi wojewódzkiej) 965 W MIEŚCIE BOCHNI, która
przebiega w samym środku Bochni tuż koło rynku i Domu
Towarowego i na odcinku ul. Szewskiej stanowi ciąg drogi
jednokierunkowej z nienormatywnym chodnikiem o szerokości niespełna 1.0 (słownie: jeden metr szerokości). Bochnia
niestety nie biła się o nic, więc niczego nie dostała. To nie
Bochniacy, czy ktokolwiek inny, ale samorząd i Burmistrz
stojący na jego czele mają obowiązek walczyć o te sprawy
aż do skutku, zabiegać, gdzie tylko się da, monitować, a nie
zajmować się tężnią i innymi fantastycznymi pomysłami na
które środków nie ma, albo są bardzo ograniczone i inicjować kolejne konsultacje społeczne, prowadzące donikąd. Ile
pieniędzy na tworzenie samych tylko dokumentów wydano!
To zbyt poważny temat, aby można było gładko przejść nad
tymi cierpkimi uwagami. Teraz dopiero Czytelnik widzi, jakie środki pozyskali inni i co za te pieniądze się realizuje,
i co jeszcze będzie budowane. Tamtejsze samorządy pokazały, że potrafią należycie spożytkować przyznane im ustawowe kompetencje.
Według naszej wiedzy, władze samorządowe Bochni
w zakresie rozwoju komunikacji, jeszcze przed wyborami
samorządowymi, pokryły niektóre nawierzchnie drogowe
nowymi nakładkami, a teraz zajmują się pomysłami na budowę obiektów, które, jak choćby tężnia, nie mają żadnego
uzasadnienia w ustawie samorządowej.
Może właśnie dlatego sprawy istotne i ważne dla naszej
społeczności spadają na dalszy plan albo w ogóle wypadają
poza zainteresowanie samorządu. Może jeszcze jest czas, aby
samorząd spojrzał prawdzie w oczy i podjął konkretne zadania, do jakich jest zobowiązany, i z czego rozliczą go wyborcy w najbliższych wyborach samorządowych. Apel nasz
kierujemy nie tylko do pana Burmistrza, ale do wszystkich.
Straciło miasto inwestycję „Park&Ride”, traci kolejne możliwości. Może nie jest jeszcze za późno i uda się aplikować
o pieniądze unijne. Czekamy na odpowiedź.
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Wspomnienia o zmarłych
Janusz Ciećkiewicz
Z bólem serca, zaraz po otrzymaniu Wiadomości Bocheńskich nr 4 zawiadamiam Pana, że 20.12.2015 r. odszedł od nas
na zawsze mój mąż, Janusz Ciećkiewicz. Pogrzeb odbył się
na starym Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, gdzie w zabytkowym grobie rodzinnym Ciećkiewiczów został pochowany....Przebywając ostatnie kilka lat w domu z powodu choroby stawów, był nieustannie zainteresowany tym, co dzieje się
w Jego rodzinnym mieście Bochni i starannie czytał „od deski do deski” Wasze czasopismo. Żył ciągle wspomnieniami,

które były opisywane przez znanych mu ludzi i publikowane
w czasopiśmie ich artykuły czytał uważnie, a czasem pisał do
Was i przekazywał Panu część swoich wspomnień z młodych
lat, które były zawsze umieszczane na łamach waszej gazet,
z czego był bardzo zadowolony. Często wracał we wspomnieniach do przeżytych lat z Rodzicami, bratem Ryszardem, do
domu rodzinnego w Bochni przy ul. Węgierskiej 6. Mój mąż
był prawdziwym miłośnikiem Ziemi Bocheńskiej, gorliwym
czytelnikiem kwartalnika i tam bardzo jeszcze raz chciał powrócić do znanym mu miejsc w Bochni, o czym wspominał
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będąc w szpitalu. Niestety nie było Mu dane zrealizować swoich marzeń.
Przeżył prawie 80 lat jako człowiek, na którego zawsze
można było liczyć, wierny ideałom zaszczepionym w domu
rodzinnym, wierny do końca żonie i swojej rodzinie. Przeżyliśmy w małżeństwie 47 lat wspólnie i wychowaliśmy synów
z którym był bardzo dumny i doczekał się wnucząt, które przedłużą jego ród.
Z poważaniem
Jego żona Halina Ciećkiewicz
Kraków 02.01.2016
Eugeniusz Samek
Z ogromnym smutkiem powiadamiamy, że nasz ukochany
Tato Eugeniusz Samek zmarł 30.07.2015 r. przeżywszy prawie 91 lat (ur. 23.12.1924 r.)...Przez ostatni rok coraz częściej
wspominał swoje rodzinne strony (Nowy Wiśnicz, Starty Wiśnicz, Kobyle) i bardzo chciał, chociaż na jeden dzień powrócić do Bochni, w której mieszka siostra Taty Bogusława Kolarz. Niestety był coraz słabszy i wyjazd nie był możliwy. Tato
bardzo lubił czytać „Wiadomości Bocheńskie” i powracać do
lat młodości, a pamiętał wiele nazwisk i faktów. Jesteśmy bardzo wdzięczne Waszemu Stowarzyszeniu za pamięć i przesyłanie kolejnych egzemplarzy.
Z wyrazami szacunku
Córki Grażyna Skupnik i Kazimiera Biela, z domu. Samek
Zabrze 11.02.2016 r.
Monolog
skierowany do zmarłego Przyjaciela Andrzeja Bednarskiego.
Drogi Przyjacielu!
Upłynęło już kilka tygodni a Ty wciąż milczysz i milczysz
jako byś rozpłynął się całym swoim jestestwem w bezkresnym
oceanie nicości z poza którego optyka naszej racjonalnej nauki
nie daje Ci szans przebicia się do naszych umysłów. Ciekawi
poznania Twej Nowej Wiedzy
z poza „Bramy Czasu”, choć
zobligowani jej ujawnieniem,
daremnie oczekujemy jej wykładni. A przecież inaczej
umawialiśmy się w naszych
nocnych dysputach i logicznych dywagacjach o wszystkich znanych nam naukowych
prawach, o Światach i Zaświatach, które wypełniały nasze
umysły i inspirowały do życia. Twój racjonalny i niespokojny umysł szukał i domagał
się odpowiedzi na wszystkie
zagadnienia, te egzystencjalne, metafizyczne, ale również
i te praktyczne, ułatwiające
Tobie i innym życie. Te wciąż zadawane sobie i innym pytania,
poszukiwanie na nie odpowiedzi pozwoliły Ci znosić u schyłku życia wieloletnie, bardzo dokuczliwe cierpienia fizyczne jak
również związany z nimi dyskomfort psychiczny.
Nie często Dusza wciela się w ludzką formę, by realizować z takim zapałem swoją życiową misję. Choć pierwsze lata
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Twego życia, naznaczone od początku chorobą i związanym
z nią wypadkiem, zdawały się przesądzać o znaczących życiowych sukcesach. To wyjątkowa miłość matki i najbliższej
rodziny była w początkach Twego życia rekompensatą za kłopoty zdrowotne i bodźcem do podjęcia walki o swoje „być
albo nie być”.
Wybrałeś, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami trudne
studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W poczuciu wdzięczności z racji zaciągniętego długu wobec społeczeństwa zacząłeś go spłacać w szlachetnej misji
przekazywania z wielkim zapałem swoją wiedzę młodym ludziom w Zespole Szkół Mechanicznych. Dałeś się tu poznać
jako troskliwy wychowawca i przyjaciel młodzieży a równocześnie dobry kompan w naszym nauczycielskim gronie.
Kiedy na horyzoncie większych możliwości spożytkowania swojej wiedzy chemicznej pojawił się Zakład Blach
Transformatorowych na propozycję podjęcia tam pracy odpowiedziałeś pozytywnie. To był bardzo dobry wybór. Jako
kierownik tworzącego się Zakładu Badawczego spożytkowałeś w najlepszy możliwy sposób swoja wiedzę dla polepszenia jakości produktu finalnego fabryki, co przekładało się na
szybszy rozwój i modernizacje zakładu. Twoje zaangażowanie
w pracę zawodową, w tajniki nowego procesu technologicznego, jego ciągłą modernizację było Twoim największym wyzwaniem, którym długo jeszcze żyłeś poza zakładem w towarzyskich wspomnieniach.
W nowo tworzącej się polskiej demokracji postrzegałeś
wiele luk na polu gospodarczym w potencjalnych możliwościach nowych produkcji, technologii, racjonalizacji życia
w każdej dziedzinie. Kraj potrzebował nowych wyzwań, by
z całkowitej zapaści nie tylko podnieść się gospodarczo, ale
również mentalnie w nową wizję świata. Nie bacząc na ryzyko finansowe, wspólnie z kolegami, utworzyliście wówczas
produkcję lakierów opartą na Twojej myśli technicznej. Otrzymywany produkt w Waszym zakładzie „TUKAN” okazał się
doskonały w swojej recepturze, o czym świadczy nadal kontynuowana produkcja przez byłych wspólników.
Z każdym dniem pogarszające się Twoje zdrowie w końcu weszło w najcięższe stadium dziewięcioletnich dializ.
Trzykrotne wyjazdy w tygodniu na dializy do Tarnowa stawały się niewyobrażalnym obciążeniem zdrowotnym i końcem kariery zawodowej.
Obietnice na przeszczep nerek okazały niespełnione a długoletnie i bezskuteczne oczekiwanie spowodowało ogromne
spustoszenie w organiźmie.
Zadziałał przypadek, a może interwencja Sił Wyższych, że
znalazł się, niczym Anioł Stróż, wspaniały, zupełnie nieznany
lekarz z Bydgoszczy, który bez protekcji i gratyfikacji dokonał udanego przeszczepu nerki, niemal zaraz po rozpoznaniu
przypadku. Podarował Ci jeszcze 10 lat życia, wprawdzie już
w wyniszczonym przez dializy ciele, ale wolnym od udręki
ciągłych dializ, zatruć i odliczania odchodzących ostatnich kolegów z dializowanej grupy.
Te dziesięć lat to czas na Twój dalszy rozwój i niestety
permanentną walkę o dalsze życie. Nowe operacje, zawały
serca, zapalenia i przypadłości, które pomimo postępujących
dalszych uszczerbków zdrowotnych nie złamały Twego ducha walki o życie. Jak nikt z nas umiałeś się cieszyć każdym
bezboleśnie przeżytym dniem i dostrzegałeś w nim, Tobie
tylko znany sens.
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Wyczuwaliśmy, jak ważnym epizodem w Twoim życiu
były nasze kilkuletnie, niemal rytualnie odbywane u Ciebie
trzy razy w tygodniu wizyty. Wiemy jak bardzo na nie czekałeś i jak Twoje serce reagowało na ich opuszczenie. Choć nie
wiemy czy te długie, wspólnie spędzone chwile dawały Tobie
te same, co nam odczucia radości, gdyż teraz dopiero odczuwamy ich niedosyt z każdym dniem, pozbawionym naszych
wspólnych spotkań.
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Pozostaje nam wierzyć, że raz zadzierzgnięte przyjaźnie trwać będą wiecznie a czas spotkania bratnich dusz,
czy to w czasie, czy poza nim, stanowić będzie nowe wyzwanie pozazmysłowej penetracji już innych wymiarów
Nieskończoności.
Przyjaciele

Joanna Maria Noworolska

Boże Ciało - wspomnienia z dzieciństwa
Chciałabym się podzielić z Wami Drodzy Czytelnicy moimi wspomnieniami z dzieciństwa, które przypadło na lata 50.
ubiegłego stulecia, a dotyczą obchodów procesji w oktawie
Bożego Ciała. Jestem mieszkanką Bochni, skąd od pokoleń
pochodzi moja cała rodzina.
Lata 50. ubiegłego wieku to lata terroru Stalinowskiego,
który jako najważniejszy cel stawiał walkę z religią i kościołem katolickim. Fara bocheńska słynąca posiadaniem cudownego obrazu Matki Boskiej była dla Bochniaków odskocznią,
a także miejscem, gdzie mogli spokojnie kontynuować swoje
rodzinne tradycje.
Do jednej z nich należało tzw. ,,sypanie kwiatów przez
dziewczynki w wieku przedszkolnym" w okresie oktawy Bożego Ciała. Jestem w posiadaniu dwóch upamiętniających to
wydarzenie fotografii z lat 1952-53. Aby dziewczynki posiadły
umiejętność ,,sypania kwiatków", postarały się o to dwie parafianki- matki dziewczynek: P. Chełmecka i P. Ratajowa, które
w licznych próbach uczyły, jak należy to robić. Dziewczynki
obowiązkowo musiały posiadać białą sukienkę, białe podkolanówki lub skarpetki, wianek i koszyk do sypania kwiatków.
Bochnia miała to ,,szczęście", że wówczas pierwszym Sekretarzem Partii PZPR był bochnianin przedwojenny, ideowy
komunista P. St. Zarek, który wg. ogólnej oceny był ,,porządnym człowiekiem” i nie starał się kościołowi wiele szkodzić.
Wielki wpływ na to miała jego żona- osoba bardzo wierząca. Juz
nigdy potem osoba na tym stanowisku nie była tak ugodowa.
Patrząc na posiadane zdjęcie z 19.06.1952 roku, można określić postawę religijną rodzin, z których te dziewczynki pochodziły.

Ciekawostką jest, że pochodziły z północnej części Bochni
lub z bliższych okolic Kościoła. Dotyczy to ulicy Proszowskiej: Państwo, Pajdakowie, Zajdzikowscy, z ulicy Solna Góra
córka Państwa Naskalskich i Porębskich, a z okolic Kościoła
córka Państwa Łakomych, Krawców, Sowieńskich. Z okolic
ulicy Orackiej córka Państwa Kortów, a z okolic rynku córka
Państwa Rataj. Jeśli chodzi o przynależność społeczną tych
rodzin, była różna- tak inteligencka jak i robotnicza. Można
określić, że dziewczynki występujące na zdjęciach znane mi
z imienia i z nazwiska to kobiety obecnie głęboko wierzące.
W roku 1953 r. to okres, gdy Proboszczem Parafii Św. Mikołaja był występujący na zdjęciu późniejszy Biskup Michał
Blecharczyk. Zaowocowało to, jak widać na zdjęciach, zwiększeniem liczby dziewczynek z 30 do 40, a dołączyły do nich
dziewczynki pochodzące z Krzęczkowa, ulicy Czackiego,
Różanej i ze Stawiska na Plantach. Ukazuje procesję Bożego Ciała w roku 1953 na trasie tzw. dookoła Rynku, a dziewczynkami sypiącymi kwiaty opiekują się juz siostry zakonne.
Każdego roku Proboszcz Parafii musiał uzyskać zezwolenie
na planowaną trasę, co było zajęciem żmudnym. Najwięcej
problemów w tym zakresie w następnych latach miał ks. proboszcz Wójtowicz. Polegało ono na wielogodzinnym wyczekiwaniu na przyjęcie przez przewodniczącego Rady Narodowej, który podkreślał w ten sposób swoją władzę i pogardę dla
oczekującego.
Na szczęście i ten okres mamy już za sobą, a sypiące dziś
kwiaty dzieci- stanowią ozdobę procesji Bożego Ciała i całej
oktawy jako barwny tłum ubrany na biało lub po krakowsku.
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Na ówczesną pobożność bochniaków miał ogromny wpływ
proboszcz i jego wikariusze. Podniesieniem religijności była
równiez obecność sióstr zakonnych mieszkających w latach
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2016

50. przy ulicy Solna Góra (parter) gdzie miały swoją kaplicę i opiekę kapłańską. W latach późniejszych przeprowadziły się na ulicę Czackiego. Prawie wszystkie pracowały
jako pielęgniarki w szpitalu bocheńskim na oddziałach chirurgicznym i wewnętrznym. Najbardziej znane to Siostra
Klemensa i Kolomana. W latach późniejszych wszystkie
zostały ze szpitala usunięte. Siostry zakonne pracowały za
czasów dyrekcji P. Lubowieckiego, z którym mieszkały
wówczas w jednej kamienicy przy ul. Solna Góra. Mieszkał
tam razem z żoną i córką Anią, z którą byłam zaprzyjaźniona. W czasach tych losy mieszkańców Bochni były nie
zawsze ciekawe, a czasami tragiczne, jak np. niewyjaśnione
do dziś morderstwo dr Tuni mieszkającego wówczas przy
ul. 22 Lipca. Taki sam napad usiłowano powtórzyć, ale na
szczęście bez skutku na doktorze Lubowieckim. Tak więc
wielu osobom wiele zawdzięczamy, mogąc dziś spokojnie
uczestniczyć w procesjach Bożego Ciała- oktawy w bocheńskim Sanktuarium.

KRONIKA
MUZEUM im. STANISŁAWA FISCHERA W BOCHNI
Czwartkowe Spotkania Muzealne
17 marca Anetta Stachoń wygłosiła wykład „Al.- Andalus. Hiszpania pod panowaniem arabskim 711-1492”. Przypomniała, że Al.-Andalus to arabska nazwa określająca niezależny, ogłoszony w roku 929 przez Abd ar-Rahmana III kalifat Omajjadów ze stolicą w Kordobie, obejmujący w owym
czasie prawie cały obszar Półwyspu Iberyjskiego. Trudno dziś
uwierzyć, że Hiszpania, jaką znamy, przez osiem stuleci znajdowała się we władaniu Arabów, a dominującą religią Półwyspu był islam…- czytamy w zaproszeniu na spotkanie. Wykład
uzupełniał pokaz slajdów przedstawiających ślady arabskiej
kultury i sztuki, które spotkać można w największych miastach Andaluzji: Kordobie, Sewilli, Grenadzie, Maladze, Kadyksie Almerii i Jaen.
7 kwietnia Ireneusz Sobas zaprezentował temat Kapitan
Jan Dubaniowski „Salwa” i jego żołnierze. W 70. Rocznicę
zasadzki pod Łapanowem”. (…) 31 marca 1946 roku pod Łapanowem miała miejsce największa po wojnie bitwa na terenie
Bocheńszczyzny, w której starli się żołnierze podziemia niepodległościowego z siłami MO i UB. Partyzanci zabili w niej
5 milicjantów i 3 funkcjonariuszy UB, około 20 ubeków, milicjantów i działaczy partyjnych zostało rannych. Oddziałem
narodowych Sił Zbrojnych dowodził kpt. Jan Dubaniowski
„Salwa”- przedwrześniowy oficer Wojska Polskiego, uczestnik wojny obronnej 1939 r., a w czasie okupacji niemieckiej
czynny oficer AK w południowej Małopolsce (…)
5 maja Dominik Oleksy historyk, pracownik Muzeum Historycznego Miasta Krakowa przedstawił temat „Przelatywał
szalonym pędem automobil, czyli o początkach motoryzacji
w Krakowie i ówczesnej Galicji”. Na zakończenie p. Oleksy

zaprezentował krótki film przedstawiający rajd samochodowy
w Bochni w latach 70 tych XX w.
Dodatkowe specjalne spotkania muzealne:
10 marca odbyło się specjalne Czwartkowe Spotkanie
Muzealne upamiętniające 700. rocznicę utworzenia pierwszego cechu rzemieślniczego w Bochni 1316-2016. Podczas tego
spotkania prof. dr hab. Zdzisław Noga z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wygłosił wykład „Cechy w miastach
Małopolski w okresie przedrozbiorowym”
17 marca miało miejsce spotkanie z Maria SerafińskąDomańską autorka znakomitej antologii „… i błyśnie orzeł na
baszcie zamkowej. Kartki z dziejów Nowego Wiśnicza”, wydanej przez Urząd Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz
W związku z prezentowaną w muzeum od stycznia br. wystawą „Święty kąt” odbyło się już szereg wykładów na różne
tematy, w ekspozycji tylko sygnalizowane. W omawianym
czasie miały miejsce kolejne wykłady:
28 lutego Jan Flasza przedstawił temat „Święty kąt w podziemiach. O religijności górników bocheńskich”.
6 marca Iwona Zawidzka mówiła o szkaplerzu, ołtarzyku domowym, kapliczce czyli o pobożności ludowej. Jako
kurator wystawy oprowadzała zwiedzających po ekspozycji
„Święty kąt”. Przy okazji była możliwość zaprezentowania
przez gości muzeum własnych pamiątek religijnych.
13 marca Bożena Kobiałka, dyrektor Muzeum w Myślenicach, mówiła o wielkanocnych zwyczajach w myślenickim.
Tytuł wykładu „Jezusek Palmowy z Tokarni”.
20 marca dyrektor muzeum, Jan Flasza zaprezentował
temat „Pieśń w podróży” i inne druki religijne bocheńskiego
drukarza i księgarza Wawrzyńca Pisza.
3 marca Grażyna Potępa przypomniała popularne niegdyś
i też działające w Bochni Stowarzyszenie Sług św. Zyty. Wy-

WB nr 2 (109)

LATO

2016

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE

kład „Święta Zyta i pobożne „zytki” uzupełniony był prezentacja multimedialną.
Inne spotkania muzealne:
10 kwietnia, w niedzielę miał miejsce recital fortepianowy „Od Bacha do Lutosławskiego” w wykonaniu Bartosza
Parczewskiego, ucznia tegorocznej klasy maturalnej Szkoły
Muzycznej II stopnia w Krakowie. Opiekę artystyczną i prowadzenie koncertu objęła p. Marta Czerewko. W programie
były utwory J. S. Bacha, L. van Beethovena, F. Chopina, C.
Debussýego i W. Lutosławskiego.
17 kwietnia otwarta została wystawa „Gołębie”. Autorem
niezwykłych zdjęć jest artysta plastyk i fotografik Piotr Duda.
Wystawa w galerii Strych Muzealny czynna była do połowy maja
MUZEALIA 2016
W dniach 21-22 maja miały miejsce doroczne muzealia.
W sobotę muzeum otwarte było dla publiczności od godz.
10 do 18.00. Goście mogli bezpłatnie zwiedzać wszystkie
ekspozycje stałe oraz okolicznościową prezentację autorstwa Agnieszki Truś-Bakalarz „Z naszej teki ekslibrisów”.
Tu oprócz ekslibrisów autorstwa znanych polskich grafików
można było zobaczyć dwa starodruki z superekslibrisami z biblioteki właściciela Wiśnicza, Piotra V Kmity (ok. 1477-1553)
– obecnie w zbiorach muzeum.
W niedzielę 22 maja o godz. 12 odbył się wernisaż wystawy tkanin i malarstwa Ewy i Włodzimierza Dominiaków
artystów plastyków i równocześnie nauczycieli w Liceum Plastycznym w Nowym Wiśniczu.
Z okazji 160 rocznicy uruchomienia regularnej komunikacji kolejowej na trasie Kraków-Bochnia-Tarnów-Dębica oraz
również 160 rocznicy podjęcia prób wykorzystania maszyny
parowej w bocheńskiej kopalni soli, w tegorocznych Muzealiach zaprezentowano kilka wykładów pod hasłem „Cóż to
jest para ? Zwykły dym!”:
„Bochnia pod parą, czyli „kolejowe otwarcie się miasta na
świat” – prezentacja multimedialna przygotowana prze dyrektora muzeum Jana Flaszę.
Jarosław Kucybała ((miłośnik historii techniki, a szczególnie
zabytków lotnictwa, pojazdów kołowych i szynowych - Bochnia)
„Kolej arcyksięcia Karola Ludwika wczoraj i dziś”.
Dr Sławomir Dorocki i Paweł Brzegowy ( Instytut Geografii
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) „C.K. koleją żelazna
do wód krynickich. Szkice z galicyjskiej geografii transportu”.
Andrzej Pacuła (poeta, scenarzysta, eseista, satyryk,, autor
i aktor kabarety „Piwnica pod Baranami”, tworca i dyrektor
artystyczny festiwalu komedii TaliA – Bochnia) „Metafizyka
podróży kolejowych- od stacji Czas do stacji Przestrzeń…”
Józef Charkot (inżynier, geolog, znawca map górniczych
i górniczej kultury materialnej, pracownik Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce) „Parowe eksperymenty w żupie”.
Maryla Sitkowska ( historyk i krytyk sztuki, dyrektor Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, autorka lucznych artykułów, tekstów do katalogów, recenzji i haseł biograficznych oraz w 2015 r. wystawy i katalogu „Władysław
Skoczylas 1883-1945” – Warszawa) „Władysława Skoczylasa
związki z Bochnią”.
Grażyna Potępa, Jan Flasza (Muzeum w Bochni) „Bocheńska „trylogia” Henryka Sienkiewicza. W 100. rocznicę
śmierci pisarza: -Znajomość z Ludwikiem Stasiakiem, Kiedy
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się Pan Jezus w Betlejem narodził, pan Lubomirski z Tarnawy
był jeszcze lutrem…(Nowelę H. Sienkiewicza „Jako się Pan
Lubomirski nawrócił i koscioł w Tarnawie zbudował” – czytał
Robert Hołda), Szwajcarskie Vevey i galicyjska Bochnia.
Dr Maria Molenda (historyk sztuki, zajmuje się historią
ubioru i tkaniny, pracownia rekonstrukcji ubioru i Fundacja
„Nomina Rosae” w Nowym Sączu) „Podróż przez modę XIX
w. Opowieść o ubiorach wyąszych sfer”.
„Mechaniczne serce” - spektakl w wykonaniu Teatru Nomina Rosae. Scenariusz i reżyseria - Maria Molenda

STOWARZYSZENIE BOCHNIAKÓW
I MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BOCHEŃSKIEJ
Apel z Austrii
Pani Barbara Vecer, wybitna działaczka polonijna z Wiener
Neudorf, absolwentka wydziału geologii AGH w Krakowie,
animatorka kultury i malarka w imieniu Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników w Austrii zwróciła się do naszego
Stowarzyszenia z prośbą o poparcie idei budowy w Krakowie
pomnika Armii Krajowej. O dalszych staraniach organizacyjnych będziemy informować naszych Czytelników.
Babciu, dlaczego ty masz numer na ramieniu?
W związku z artykułem Ravensbrück we wspomnieniach
Marii Mach Jarymowicz („Wiadomości Bocheńskie” nr
1-2/2013, s. 19), w którym wspomnieliśmy o pani Helenie
Dziedzickiej, będącej świadkiem oskarżenia w pierwszym
procesie załogi KL Ravensbrück latach w 1946/47, redaktor
i autor książki Babciu dlaczego Ty masz numer na ramieniu?
pan Rolf Tardell i pani Monika Czekanowska-Gutman zwrócili
się do naszej redakcji o bliższe informacje.
Rolf Tardell jest szwedzkim dziennikarzem. W 2014
roku wydał w Szwecji książkę o swojej mamie - Annette Amouch. Urodziła się ona we Francji w rodzinie żydowskiej i w czasie wojny została deportowana do Auschwitz. Jej rodzice, wraz z innymi krewnymi, zginęli
w komorach gazowych. Annette ocalała i po zlikwidowaniu obozu w Auschwitz znalazła się na północ od Berlina, w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. Dzięki
szwedzkiemu Czerwonemu Krzyżowi, w kwietniu 1945,
przybyła do Szwecji.
Rolf Tardell prowadzi teraz badania nad swoją nową
książką, w której zajmie się procesami zbrodni wojennych, jakie w latach 1946 – 1947 prowadzono w Hamburgu przeciw zbrodniarzom z Ravensbrück.
Jednym z głównych świadków tych zbrodni była
Polka - Helena Dziedzicka. Ona także dzięki pomocy
szwedzkiego Czerwonego Krzyża została uratowana
z obozu w Ravensbrück. Kilka lat mieszkała w Szwecji,
ale w 1947 r. powróciła do Polski. Rolf Tardell poszukuje
obecnie jakichkolwiek informacji na temat powojennych
losów Heleny Dziedzickiej.
W imieniu Pana Rolfa Tardella będziemy wdzięczni za
jakąkolwiek pomoc w uzyskaniu informacji o powojennym okresie życia Heleny Dziedzickiej.
Proszę pisać na adres emailowy:
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Rozmowa o debiucie H. Modrzejewskiej w Bochni
13 czerwca br. odwiedził Dom Bochniaków prof. zw. dr hab.
Emil Orzechowski, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim i PWST w Krakowie, a także uniwersytetach w Stanach
Zjednoczonych (Buffalo, Rochester, Connecticut, Stanford),
Berlinie, Londynie, Pradze, Rydze, Bilbao, Turynie, Bolonii,
Dreźnie, Uppsali i Amsterdamie). Zajmuje się teatrologią,
zarządzaniem kulturą, szkołami wyższymi, historią teatru,
kulturą środowisk polonijnych, polityką kulturalną, organizacją
instytucji kultury, szkołami wyższymi w Polsce i na świecie.
Był inicjatorem ogłoszenia przez Sejm RP roku 2009 Rokiem
Heleny Modrzejewskiej. Powodem wizyty było dokładne zbadanie okoliczności debiutu Heleny Modrzejewskiej w Bochni
w lecie 1861 r. w nawiązaniu do posiadanych przez nasze Stowarzyszenie materiałów i publikacji na łamach „Wiadomości
Bocheńskich”. W „Domu Bochniaków” rozmawialiśmy także
o mitach narosłych wokół tego debiutu, które funkcjonują niestety jeszcze do dzisiaj.
Podziękowanie za nadesłane dokumenty i materiały
Serdecznie dziękujemy za nadesłane do zbiorów Stowarzyszenia cenne dokumenty, w tym fotografie i ważne informacje.
Szczególnie serdecznie dziękujemy:
Narodowemu Archiwum w Krakowie Oddział w Bochni za
udostępnienie nam informacji dot. pana Jerzego Goszczyńskiego, kolegi szkolnego lek. Jerzego Ludwikowskiego do
przygotowywanego artykułu.
Dyrekcji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, a szczególnie panu Bogdanowi Górskiemu z Działu Zarządzania Siecią Obserwacyjno-Pomiarową w Krakowie, Sekcja
Inżynierii Środowiska za cenne informacje o pogodzie w Krakowie w styczniu 1948 r., które wykorzystaliśmy w rozszerzonej
wersji artykułów z „Wiadomości Bocheńskich” na portalu
internetowym www.tajemnicehistorii.pl, panu red. Tadeuszowi
Olszewskiemu z Żegociny i Janowi Burkowi za przekazanie
nam archiwalnych fotografii Jerzego Katlewicza i Władysława
Kępy do artykułów na łamach naszego kwartalnika.
Panom Markowi i Miłoszowi Michno z Wiśnicza za udostępnienie rodzinnych zdjęć Andrzeja Ludwikowskiego Pani Marii
Serafińskiej-Domańskiej za udostępnienie zdjęć z rodzinnego
albumu i rodzinie pp. Holotów z Łąkty Górnej za udostępnienie rodzinnych zdjęć dziadków, Jana i Katarzyny Holotów, do
wykorzystania w cz.3 artykułu „Witold Pilecki i jego ucieczka
z KL Auschwitz do Bochni i Wiśnicza”.
Pani Marii Garpiel z Wiśnicza za nadesłanie do zbioru legionowego naszego Stowarzyszenia skanów bardzo interesujących fotografii i dokumentów legionisty z Wiśnicza, Edwarda Mazanka.
Pani dr Joannie Lubeckiej z IPN Kraków za trud podjęcia poszukiwań archiwalnych dotyczących Leona Wandasiewicza,
który przeprowadzał rotmistrza Witolda Pileckiego z Bochni
do Wiśnicza.
Informacja z Muzeum KL Dachau
W nr 2-3/2010 „Wiadomości Bocheńskich” ukazał się
artykuł wspomnieniowy autorstwa Jana Burka o ks. Janie
Niedojadło, absolwencie bocheńskiego gimnazjum (1912),
który był bratem jego matki. W czasie okupacji hitlerowskiej
zaangażowany był w tajnym nauczaniu. Aresztowany trafił
w 1942 r. do KL Auschwitz, a następnie do KL Dachau. Przy
pomocy pani Wontor-Cichy z Państwowego Muzeum KL Au-
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schwitz-Birkenau udało mu się dotrzeć do wielu interesujących
materiałów archiwalnych obrazujących jego pobyt w obozie.
Po sześciu latach od ukazania się tego artykułu dotarła do
nas cenna informacja z Muzeum KL Dachau w Niemczech na
temat pobytu ks. Jana Niedojadło w tym obozie, aż do chwili
wyzwolenia obozu przez 42 Dywizję amerykańskiej piechoty.
Serdecznie dziękujemy.
Cenny dar do zbiorów Stowarzyszenia
Serdecznie dziękujemy panu prof. zw. dr hab. Krzysztofowi
Kwaśniewskiemu, członkowi honorowemu Stowarzyszenia, za
nadesłanie do naszych zbiorów kilkudziesięciu cennych własnych opracowań naukowych i popularno-naukowych z zakresu
socjologii kultury, narodu polskiego i stosunków interetnicznych.
Udostępnienie archiwaliów Stowarzyszenia
Nasze Stowarzyszenie chętnie przekazuje nieodpłatnie materiały historyczne z naszych zbiorów w celu wykorzystania ich
w publikacjach naukowych, uznając, że taka forma współpracy
jest naszym obowiązkiem. W ostatnim okresie przekazaliśmy:
-Fotografie z obozu pracy w Kobylu z czasów okupacji niemieckiej w Polsce do przygotowywanego artykułu na ten temat.
-na prośbę p. Beaty Łabno, kustosza Muzeum m. Krakowa
Fabryka Emalia Oskara Schindlera przekazaliśmy wybrane
materiały z naszej wystawy „Getto w Bochni” do wykorzystania
w wywiadzie filmowym z p. Henrykiem Melbem, którego matka
Helena zd. Katz i siostra Ziutka opuściły w 1940 r. Kraków,
znalazły się w bocheńskim getcie, dołączając do mieszkającej
tu przy ul. Krzeczowskiej (błędnie podano Rzeszowskiej) Edy
(Otylii) Hirstein, a następnie wszyscy zostali zamordowani
w czasie pierwszej likwidacji getta w Bochni w sierpniu 1942 r.

ARCHIWUM NARODOWE W KRAKOWIE O/ BOCHNI
Z okazji przypadającej w 2016 roku 1050. rocznicy Chrztu
Polski Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
przygotowało cykl lekcji archiwalnych dla młodzieży szkół
podstawowych i średnich, które przybliżą polityczny, społeczny i religijny kontekst obchodów milenijnych w latach 19601966 na terenie Bochni i powiatu bocheńskiego.
Lekcjom towarzyszą prezentacje multimedialne, a także
ekspozycja przygotowana ze zbiorów Oddziału w Bochni,
reprodukcji materiałów ikonograficznych i dokumentów pochodzących z Archiwum Narodowego w Krakowie, Szkoły
Podstawowej nr 5 w Bochni, Zespołu Szkół nr 3 w Bochni,
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bochni, Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie, Instytutu Pamięci Narodowej
w Krakowie oraz Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników
Ziemi Bocheńskiej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
mieszkańców Bochni.
Ekspozycja jest czynna w dniach od 18 kwietnia do 31
sierpnia br. w godz. od 9.00 do 15.00 w siedzibie Oddziału
przy ul. Konstytucji 3-go maja 3. Wstęp wolny.

INNE WYDARZENIA KULTURALNE
Promocja nowej książki o Bochni
29 kwietnia w bocheńskiej kopalni soli odbyła się promocja książki dr. hab. Teofila Wojciechowskiego pt. Kopalnia
Soli w Bochni. Jest to najciekawsze wydawnictwo na prze-
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strzeni ostatnich lat promujące Bochnię, świadczące o doskonałym przygotowaniu warsztatowym autora. Do tego tematu
powrócimy w następnym numerze.
Spotkanie z Bogdanem Loeblem
W 2015 r. minęło 60 lat od poetyckiego debiutu Bogdana
Loebla na łamach „Życia Literackiego”. 29 lutego 2016 r. w
Klubie Księgarza w Warszawie Grupa MDM zorganizowała spotkanie z poetą Bogdanem Loeblem, który jest bohaterem autobiografii, wywiadu-rzeki pt. „Słucham głosu serca”,
przeprowadzonego przez Jarosława Sawica. Bogdan Loebl
debiutował w Bochni w słynnym „Almanachu Literackim”
w 1957 r., który był niezwykłym eksperymentem literackim
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w Bochni. Ukazały się w nim wiersze i próby literackie Ireneusza Iredyńskiego, Wandy Łopatkówny, Olgierda Smoleńskiego, Mariana Flasińskiego, Marka Bierowskiego i Stanisława Gawora. Bogdan Loebl jest bochnianinem, pisarzem,
poetą, autorem niezapomnianych bluesów wykonywanych
przez T. Nalepę (Kiedy byłem małym chłopcem) , Mirę Kubasińską, Stanisława Guzdka (Stana Borysa), Wł Nahornego,
Niebiesko-Czarnych, Dżem, Krzysztofa Cugowskiego, De
Mono. W różnorodnej twórczości B.L. właśnie pisanie bluesów zajmowało szczególne miejsce. Warto nabyć tę książkę,
tymbardziej że towarzyszy jej płyta CD z melorecytacjami
autora do muz. J. Skrzeka. Powinna ją kupić Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni.

Bitwa o zamek w Wiśniczu
29 października 2015 r. zapadło w Sądzie Rejonowym
w Bochni ważne postanowienie dotyczące nabycia własności
zamku w Wiśniczu, a konkretnie nieruchomości zabudowanej
zamkiem przez Skarb Państwa, na podstawie art. 34 ust. 1 lit
a Dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych
i poniemieckich (Dz.U. nr 13 poz. 87 z późn. zm.) Sąd ustalił,
że poprzedni właściciele zamku nie podjęli po wojnie żadnych
starań o przywrócenie posiadania tej nieruchomości, a więc na
podstawie tego dekretu utracili posiadanie zamku w związku
z II wojną światową. Art. 34 ust. 1 lit. a dekretu stwierdza bowiem, że Skarb Państwa i związku samorządu terytorialnego
nabywają przez przedawnienie (zasiedzenie) tytuł własności
majątków opuszczonych, (a) co do nieruchomości z upływem lat 10. Zgodnie z obowiązującym orzecznictwem Sądu
Najwyższego, termin ten liczy się od dnia 31 grudnia 1945 r.
Zadecydowała zatem bezczynność właściciela w dochodzeniu
przywrócenia posiadania. Gdyby bowiem wykazał się aktywnością w tym zakresie, to bieg terminu uległby przerwaniu.
Sąd przypomniał, że Zjednoczenie Rodowe powołane zostało na podstawie przepisów ustawy austriackiej z 15 listopada 1867 r. i wpisane w rejestrze stowarzyszeń, miało czuwać
nad zabytkami rodowymi, a więc m.in. nad zamkiem w Wiśniczu, miało wydać monografię rodową i nieść pomoc podupadłym członkom rodziny, uczestniczyć w zjazdach rodowych,
uiszczać składki, informować syndyka rodowego o wszelkich
ważniejszych zmianach w rodzinie (zawarcie ślubu, urodzinach dzieci, śmierci członków rodu). Syndyk rodowy miał
reprezentować Zjednoczenie na zewnątrz. Ostatni syndyk rodowy zmarł w 1930 roku. Przed wojną regularnie odbywały
się zjazdy rodowe, pobierane były składki od członków tego
stowarzyszenia, zlecano prace remontowe.
W czasie wojny zamek stał pusty i popadał w ruinę. Po wojnie
wymagał odbudowy zniszczonych elementów konstrukcyjnych,
sklepień nad komnatami parterowymi. Założenia stropów nad
komnatami I i II piętra i wykonania dachu nad całym zamkiem.
Po II wojnie światowej Zjednoczenie zaprzestało pieczy
nad zamkiem, a obowiązki te przejęła najpierw miejscowa
Gminna Rada Narodowa, a od czerwca 1945 r. Wojewódzki
Konserwator Zabytków w Krakowie. Podstawą podejmowanych działań był dekret o majątkach opuszczonych i ponie-

mieckich. Po bezskutecznym upływie terminu 10 lat licząc
od 31 grudnia 1945 r. nieruchomość opuszczona stawała się
z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. Czynnościami, doprowadzącymi do przerwania biegu przedawnienia mogło być
wyrażenie w odpowiedni sposób woli odzyskania posiadania
zamku, a więc np. złożenie wniosku o przywrócenie przez sąd
posiadania, wytoczenie powództwa o wydanie rzeczy na zasadach ogólnych, żądanie wydania opuszczonej rzeczy skierowane do organu sprawującego zarząd zamkiem, albo jednostki
nadrzędnej, a także każde inne zachowanie właściciela, które
w sposób nie budzący wątpliwości wyrażało wolę odzyskania
zamku. Nawet gdyby w wyniku tych czynności nie doszło do
przywrócenia posiadania zamku, to wyrażenie takiej woli spowodowałoby przerwania tego 10 letniego biegu.
Tymczasem, po zakończeniu wojny, Zjednoczenie nie wybrało
syndyka, nie organizowało zjazdów rodowych, uiszczało składek,
w żaden sposób nie przejawiło woli odzyskania posiadania zamku.
Sąd uznał na podstawie dowodów, że w pierwszych latach
po wojnie członkowie tej rodziny byli szykanowali przez ówczesną władzę, ale po 1956 r. sytuacja poprawiła się, a w latach 60. XX wieku studiowali w Polsce, pracowali aż do przejścia na emeryturę. Niektórzy mogli otrzymać paszporty, wyjechać za granicę. Inni, prowadzili różne postępowania sądowe.
Cytowany wyżej dekret powinni byli znać, ponieważ stanowili elitę społeczeństwa polskiego, byli wykształceni, o dużym
stopniu inteligencji i obyci w realiach ówczesnej rzeczywistości politycznej. Takie działania zmierzające do odzyskania posiadania, nie mogły narazić ich na represje. Było ono zgodnie
z obowiązującym prawem i przerywałoby bieg przemilczenia.
Nie dokonanie takich czynności – zdaniem sądu – świadczy
o braku chęci przejęcia tej nieruchomości.
Zamek wymagał wtedy ogromnych nakładów na jego odbudowę, przekraczających możliwości Zjednoczenia. Skarb
Państwa już od marca 1945 r. wyłożył fundusze na pierwsze
prace zabezpieczające. W 1949 r. rozpoczął się generalny remont (zob. str. 31) Prace ten były kontynuowane w latach
1968-1974, następnie w latach 1974-1985. Skarb Państwa wyłożył wówczas kwotę 451 000 000 ówczesnych złotych. Na
remont i odbudowę w latach 1945-2002 wg zaktualizowanych
wartości (IV kwartał 2002 r.), Skarb Państwa wyłożył kwotę
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53 281 611, a nakłady planowane wynoszą kwotę 963 660 zł.
Prace wykonywane były pod nadzorem architektonicznych
i dzięki tym pracom dzisiaj zamek w Wiśniczu jest jednym
z najokazalszych zabytków architektury w Polsce. Od 1955r.
cały czas nieruchomość ta znajdowała się we władaniu jednostek budżetowych Skarbu Panstwa, który nie tylko łożył te
ogromne nakłady, ale był cały czas wyłącznym posiadaczem
tej nieruchomości. Od lat 90. XX wieku utworzono w zamku
muzeum. Jednostki Skarbu Państwa wyrażały zgodę na organizowanie imprez w zamku, podpisywały stosowne umowy
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z organizatorami imprez, o nieodpłatnym udostępnianiu pomieszczeń zamku, czy umowy na użyczenie ruchomości zamkowych. Władztwo to sprawowane przez jednostki podległe
Ministerstwu Kultury a potem Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego miało charakter posiadania samoistnego.
Sąd stwierdził więc, że wszystkie te okoliczności potwierdzają, że Skarb Państwa poprzez swoje jednostki budżetowe faktycznie władał tą nieruchomością jak właściciel w rozumieniu
art. 336 kodeksu cywilnego i taki stan trwa od 1956 r.
Postanowienie z 29 października 2015 r. nie jest prawomocne.

Szlakiem ucieczki rtm. Pileckiego
z amerykańskim korespondentem wojennym
W kwietniu 2016 r. przyjechał do Domu Bochniaków Jack
Fairweather, amerykański pisarz i reporter wojenny z Iraku
i Afganistanu, (autor m.in. książki: „The Good War: The Battle for Afghanistan 2006-1014”), laureat brytyjskiego Pulitzera i anglistka, tłumaczka Marta Golian. Pan Jack Fairweather
jest zafascynowany postacią rtm. W. Pileckiego i pisze książkę
o stworzonym przez Pileckiego ruchu oporu w KL Auschwitz
oraz o jego ucieczce z obozu do Bochni i Wiśnicza. Będzie
to wydanie międzynarodowe o ogromnym nakładzie, skierowane m.in. na rynek amerykański i zachodnioeuropejski. Celem wizyty było więc, szczegółowe poznanie trasy ucieczki,
w nawiązaniu do rozpoczętego na łamach „Wiadomościach
Bocheńskich”, cyklu na ten temat.
Z „Domu Bochniaków” trójka „przewodników” po trasie
(w osobach Stanisława Kobieli, Stanisława Mroza i Stanisława Domańskiego), razem z pisarzem i jego tłumaczką, udała
się samochodami do Nadleśnictwa Niepołomice. Tam oczekiwali już Nadleśniczy Łukasz Nowak i jego zastępca Wojciech Wimmer oraz Bogdan Wasztyl, prezes Stowarzyszenia
Auschwitz-Memento, dziennikarz, publicysta i autor wielu
książek z operatorem telewizyjnym. Pan Wojciech Wimmer
wskazał na mapie trasę ucieczki i cała ekipa wyruszyła w teren. Po Puszczy Niepołomickiej prowadził pan Wojciech
Wimmer. W Damienicach prowadzenie przejęli Stanisław Kobiela i Stanisław Mróz, a na trasie od Bochni do Wiśnicza kol.
Stanisław Domański. Nasz gość, bardzo szczegółowo interesował sie przebiegiem trasy, posługując się kamerą i aparatem
fotograficznym. Pytał o pory kwitnienia drzew i krzewów w
lesie, interesowała go również okupacyjna kuchnia, warunki
atmosferyczne, jakie wówczas panowały.
Gości serdecznie przyjęła w Koryznówce właścicielka pani
Maria Serafińska-Domańska, córka Tomasza Serafińskiego.
Nawiązaliśmy telefoniczny kontakt z p. Andrzejem Pileckim.
Następnie p. Jack Fairweather zwiedził w „Domu Bochniaków”. z dużym zainteresowaniem, wystawę „Getto w Bochni”
i prosił o kontakty ze Stowarzyszeniem Bochniaków w Izraelu. Książka o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, obozowym ruchu oporu i ucieczce Rotmistrza z obozu do Bochni i Wiśnicza
ukaże się w 2017 lub 2018 r.
Z uznaniem odniósł sie do sprawy identyfikowania przez
nas archiwalnych, nieznanych do tej pory fotografii z getta i
innych miejsc holocaustu na terenie Bochni i okolicy.

Ustalono dalsze kontakty.
Redakcja
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Na okładce Koryznówka w Wiśniczu - fot. S. Mróz
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Wizja lokalna na szlaku ucieczki Witolda Pileckiego fot. S.Mróz

Promocja książki Teofila Wojciechowskiego - fot. S.Mróz

Inauguracja Jubileuszu 400 lat Wiśnicza. fot. www.nowywisnicz.pl

Świecące hality w Kopalni Soli w Bochni, gdzie 10 czerwca br. zainaugurowana została nowa „TRASA PRZYRODNICZA”
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XXV Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej - 2 kwietnia 2016 r.
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