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Stanisław Kobiela

Witold Pilecki i jego ucieczka z KL 
Auschwitz do Bochni i Wiśnicza cz. 4
Raporty Pileckiego

Jednocześnie cała trójka pilnie pracowała nad szczegó-
łowymi raportami o obozie Auschwitz. Adam Cyra biograf 
Witolda Pileckiego podaje, że uciekinierzy napisali raporty 
w Nowym Wiśniczu w czerwcu i sierpniu 1943 r., a następ-
nie Pilecki sporządził 
nowy raport we Wło-
szech w lecie 1945 r. 
Są one oskarżeniem 
ludobójczego systemu 
hitlerowskich obozów 
koncent racyjnych . 
Stanowią unikalny 
dokument na temat 
obozowej działalności 
konspiracyjnej pol-
skich oficerów w KL 
Auschwitz i ich boha-
terskiego trudu. 

Czerwcowy raport 
liczy jedenaście stron 
maszynopisu. Na proś-
bę autora dokument 
ten został zakopany 
w ziemi przez właści-
cieli Koryznówki na 
terenie posiadłości. Po 
wojnie kiedy Rotmistrz 
powrócił do Polski po-
prosił Ludmiłę Sera-
fińską, aby raport ten 
zniszczyła, ponieważ 
bardziej  obszerny, 
nowy raport  przekazał 
do Londynu. Polecenia 
tego Ludmiła Serafiń-
ska nie wykonała i po 
śmierci Pileckiego do-
kument ten znajdował 
się w posiadaniu Se-
rafińskich. W raporcie 
tym nazwiska zaszy-
frowane zostały liczba-
mi. „Klucza” do raportu nie udało się do tej pory odnaleźć. 

Drugi raport Witold Pilecki, Jan Redzej i Edward Ciesiel-
ski napisali 12 sierpnia 1943 r. także w Koryznówce. Ciesiel-
ski pisał później, że raport ten został wysłany do Warszawy 
i przetłumaczony na język niemiecki, angielski i francuski. 
Miał zaalarmować opinię publiczną świata o zbrodniach hi-
tlerowskich dokonywanych w Oświęcimiu. Adam Cyra wątpi 
jednak1, czy rzeczywiście go przetłumaczono. Podaje, że nie 

ma wiarygodnych dowodów wskazujących na to, iż wysłano 
go za granicę. Te okoliczności nie umniejszają w żaden spo-
sób, rangi tego niezwykłego dokumentu.

Raporty pokazują obraz okrucieństwa dokonywanego 
w rozbudowywanym w latach 1940-1943 obozie koncen-

tracyjnym Auschwitz, 
który w oczach Pileckie-
go jest wielkim młynem, 
co przerabia ludzi w po-
piół. Dostarczają nam in-
formacji o eksterminacji 
żydów i chrześcijan, nie-
ludzkich warunkach by-
towania, barbarzyńskim 
systemie kar i sposobach 
mordowania uwięzio-
nych tam ludzi. 

Warunki obozowe
Więźniowie ginęli 

z rąk zbrodniarzy, a także 
z głodu, zimna i epidemii 
roznoszonych przez wszy 
i szczury. Plaga wszy 
była gehenną zwłaszcza 
w obozowym rewirze, 
w którym leżeli półprzy-
tomni, trawieni gorączką 
i chorobami więźniowie.

Gdy się spojrzało na koc 
pod światło – cała powierzch-
nia była ruchliwa. Wszy bywa-
ły rozmaite – małe, większe, 
pękate, podłużne, białe i szare 
lub czerwone od krwi, w prąż-
ki i w paski, pełzały wolno i po 
grzbiecie innych. Ogarniał 
mnie wstręt i silne postano-
wienie, nie dać się tej obrzy-
dliwej masie. Nie wszyscy się 
bronili, w rewirze leżeli nie-
przytomni lub rzęzili w cho-

robie. Twarzy jednego nie zdołam zapomnieć – tuż obok mojej głowy 
– pokryta nieruchomą skorupą wżartych w skórę wszy różnych kalibrów.

Rodzaje kar w obozie
Kary stosowane wobec więźniów były rozmaite. Najlżej-

szą z nich była kara bicia na stołku z uchwytami na nogi i ręce 
po obu stronach, wykonywana publicznie na oczach więźniów 
stojących na apelu.

Witold Pilecki. Obraz olejny namalowany przez Jana Stasiniewicza w Wiśniczu, 
w lipcu lub sierpniu 1943 r.
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Obok stawało dwóch drabów esesmanów i biło więźnia bykow-
cem lub ciężką laską w obnażone części ciała, by nie niszczyć ubrania. 
Tryskała krew i dalsze razy trwały już tak, jak siekany kotlet, 50, a cza-
sem 100 razów. Jeżeli mizerak przeżył, to musiał, zrobić kilka przysia-
dów, stanąć na baczność i podziękować za słuszny wymiar.

Esesmanom podobała się  bardzo kara słupka, która po-
legała na przywiązaniu do słupka więźnia za ręce związane 
z tyłu. Kiedy podciągnięto ofiarę w górę i traciła ona grunt pod 
nogami, trzeszczały stawy wykręconych do tyłu rąk, a sznury 
wżynały się w ciało.
Pisze Pilecki o bunkrze w piwnicach bloku 13 i karach tam 
stosowanych, o ciemnicach i celach do stania w części bunkra 
nazywanej Stehbunker. Miały one kształt szaf o wymiarach 
80cm x 80 cm. wysokich na 2 m.

Do takich szaf pakowano, pomagając kijem czterech więźniów 
i zamykając ich sztabami pozostawiano do rana (od 19.00 do 6.00 
rano) Rano ich wypuszczano i brano do pracy, a na noc znowu zamy-
kano przez 5 kolejnych nocy albo dłużej.

Metody zabijania
W rozstrzeliwaniu więźniów i więźniarek pod “Ścianą 

Śmierci” (Pilecki nazywa ją “Ścianą płaczu”)  główną rolę 
odgrywał kat Palitsch przystojny chłopak, który poza tym 
miejscem nikogo nie zabił, bo to nie było w jego stylu. Jego 
teatr był tutaj.

Rotmistrz Pilecki pokazuje jak zmieniał się sposób mor-
dowania więźniów. Już nie trzeba było rozwalać głów łopatą 
albo zabijać poprzez wbijanie deski w wnętrzności, zgniata-
nie klatki piersiowej poprzez wskakiwanie oprawców ciężki-
mi butami na piersi więźnia. Stosowano uśmiercanie zastrzy-
kiem z fenolu w serce. Esesman Klehr chodząc po szpitalu 
obozowym zapisywał numery słabszych obiecując dodatko-
we racje żywnościowe. 

Potem stali oni, rozebrani do naga na korytarzu bloku 20 i cze-
kali cierpliwie na swoją kolej. Wchodzili pojedynczo. Sadzano 
ich  na krześle. Dwóch oprawców wychylało im ramiona do tyłu, 
wypinając klatkę piersiową. Klehr robił zastrzyk fenolu długą igłą 
wprost w serce. Trupa wrzucano do sąsiadującej za ściana ubikacji 
i wchodził następny.

Takich funkcjonariuszy obozowych Pilecki także uważa za 
zwyrodnialców i daje ich charakterystykę. Czuli się jak my-
śliwi opowiadający o swoich trofeach po polowaniu. Klehr 
chwalił się, że uśmiercił igłą 14 000 ofiar.

Klehr mordował igłą z ogromnym zapałem, obłędnym  wzrokiem 
i sadystycznym uśmiechem, stawiając kreskę na ścianie po każdym 
zabójstwie ofiary.

Sylwetki oprawców
Witold Pilecki odsłaniając istotę niemieckiego obozu 

koncentracyjnego wskazywał także palcem największych sa-
dystów i zbrodniarzy i nie był to wybór przypadkowy lecz 
wynikający z trafnej oceny ludobójczych praktyk obozowych 
funkcjonariuszy. Z liczby ok. 2500 obozowych funkcjonariu-
szy w 1943 r. wymienił tylko kilka nazwisk, ale powojenne 
procesy członków załogi KL Auschwitz, zwłaszcza proces Ru-
dolfa Hössa w Warszawie i 40 funkcjonariuszy obozu w Kra-

kowie potwierdziły osąd Pileckiego. Warto zwrócić uwagę na 
cztery nazwiska największych obozowych sadystów, którzy 
po wojnie znaleźli się na jednej ławie oskarżonych w słynnym 
krakowskim procesie 40 zbrodniarzy oświęcimskich  i skaza-
ni zostali na śmierć 22 grudnia 1947 r.2: Hauptsturmfuhrera 
Hansa Aumeiera „organizatora egzekucji wieszania i rozstrze-
liwania”, komendantki obozu kobiecego Lagerführerin Marii 
Mandel, którą Pilecki nazywa kobietą, która jest największym 
djabłem obozu kobiecego, czymś najgorszym i najbardziej sa-
dystycznym, co sobie może człowiek wyobrazić i cynicznego 
szefa obozowego gestapo Maksymiliana Grabnera, od którego 
decyzji zależały wszystkie wyroki śmierci wydawane w obozie 
oraz jego zastępcy Kirchnera, obecnego zawsze przy przesłu-
chiwaniach więźniów i torturowaniu ich. Wymienia on także 
Wilhelma Bogera, autora słynnej „huśtawki Bogera”, którą 
Pilecki nazywa tzw. „kołyską” z której nikt nie wychodzi z ży-
ciem, skazanego w 1966 r. we frankfurckim procesie załogi 
oświęcimskiej na karę dożywotniego więzienia. 

Rozmiary zbrodni
Raporty Pileckiego podają także rozmiary śmiertelności 

Polaków, która wynosiła w latach 1940-41-42  zimą przecięt-
nie 80-130 dziennie, liczbę zagazowanych do września 1942 
r. 468 000 Żydów (poza numeracją obozową), informują, że 
98 % Żydów ginie w komorach gazowych w ciągu pół roku 
od chwili przywiezienia. W raportach jest także mowa o ope-
racjach doświadczalnych na młodych Żydówkach, o obozie 
cygańskim w którym w 1943 przebywało 10 000 Cyganów ze 
wszystkich państw okupowanych i Rzeszy. 

Zebrane przez Pileckiego informacje  pochodziły z róż-
nych źródeł, którymi dysponował konspiracyjny Związek 
Organizacji Wojskowych, działający na terenie obozu KL 
Auschwitz, najczęściej z przekazów więźniów i więźniarek, 
a więc mogły się różnić od zbrodniczej buchalterii prowa-
dzonej przez władze obozowe. Wiele transportów szło do 
gazu prosto z rampy obozowej, z pominięciem ewidencji, 
a w 1943r. ludobójcza machina dopiero osiągała swoje apo-
geum. Dokładne informacje z obozu kobiecego przekazywała 
Pileckiemu niewątpliwie więźniarka Stanisława Rachwało-
wa3  zaangażowana w działalności kobiecych “górnych półek” 
Związku Organizacji Wojskowych.

Chociaż dwa pierwsze raporty napisane zostały w dworku 
„Koryznówka” w Wiśniczu, to powszechnie były uznawane 
jako raporty Związku Organizacji Wojskowych z Auschwitz.  

Kopia strony raportu Pileckiego
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Opublikowane zostały po raz pierwszy w 1968 r. w numerze 
specjalnym „Zeszytów Oświęcimskich” (Obóz koncentracyj-
ny Oświęcim w świetle akt Delegatury Rządu RP na Kraj) 
a ich fotokopie w książce Konstantego Piekarskiego „Umy-
kając piekłu - Wspomnienia polskiego oficera AK z Au-
schwitz i Buchenwaldu” - Warszawa 2005 r.

Wyjazd do Warszawy
Pilecki dostał nowe kennkarty na nazwiska Leona Bryjaka 

i Jana Uznańskiego. Redzej i Ciesielski posługiwali się kenn-
kartami na nazwiska Adama Gałązki, Adama Wiśniewskiego 
Stefana Kucharskiego. Ciesielski miał także pseudonim „Ewa” 
(Możdżeń podaje pseudonim Ciesielskiego „Mewa”). 

23 sierpnia 1943 Witold Pilecki wyjechał do Warszawy. We 
wrześniu dotarł tam Jan Redzej a Edward Ciesielski dopiero 
w listopadzie 1943 r. Adam Cyra podaje, że ucieczka Pileckiego 
i towarzyszy nie pociągnęła żadnych represji w obozie. 

Aresztowanie Tomasza Serafińskiego
Konsekwencją ucieczki było jednak aresztowanie Tomasza 

Serafińskiego, jako rzekome-
go uciekiniera z Oświęcimia. 
Nastąpiło to w Koryznówce 
w pierwszy dzień Świąt Bo-
żego Narodzenia 25 grudnia 
1943 r. Pierwsze trzy dni spę-
dził Serafiński w więzieniu 
w Bochni. Stamtąd przewie-
ziono go do siedziby gestapo 
przy ul. Pomorskiej w Krako-
wie, W czasie prowadzonego 
tam śledztwa wybito mu 6 
zębów i miażdżono butami 
palce rąk. Potem nieprzytom-
nego przewieziono do więzie-
nia przy ul. Montelupich i tam 
wrzucono do zimnej piwnicy 

na 12 godzin, gdzie odzyskał przytomność. W powojennej rela-
cji zachowanej z zbiorach Stowarzyszenia Bochniaków i Miło-
śników Ziemi Bocheńskiej Tomasz Serafiński pisze dalej:

Po 12 godzinach przepędzono 
[mnie] do celi na I piętrze. Tam czeka-
łem na odtransportowanie do obozu 
i wykonanie egzekucji, jaką stosowano 
na zbiegach. Z opowiadań „Romka” [W. 
Pileckiego – przyp. S.K.]  wiedziałem 
co [mnie] czeka. Schwytanego zbiega 
wyprowadzono na plac apelowy z bęb-
nem i nałożoną sztuczną głową osła. 
Każdy esesman i kapo miał obowiązek 
uderzyć go czym miał pod ręką i pędzić 
dalej. Zanim delikwent dobiegł do koń-
ca placu – dogorywał lub nie żył. Potem 
wieszano go na szubienicy z tą oślą gło-

wą i napisem „Patrzcie! Jaki głupi że uciekał z obozu”.

Od razu po aresztowaniu męża Ludmiła Serafińska zwró-
ciła się do sekretarza gminy Franciszka Stanickiego4 o szybkie 
wystawienie dokumentów meldunkowych męża i  natychmiast 

dotarła do komendanta niemieckiego więzienia w Wiśniczu 
Schrödera z prośbą o pomoc. Dworek Koryznówka oddalony 
był od więzienia ok. 100 m. więc komendant musiał znać Se-
rafińskiego z widzenia i spotykać na drodze łączącej więzienie 
z Wiśniczem. Argumentowała, że mąż nie ma wytatuowane-
go na przedramieniu numeru obozowego. Schröder podjął się 
zaświadczyć w krakowskim gestapo, że Serafiński cały czas 
przebywał w Wiśniczu. Andrzej Możdżeń w swoich pamięt-
nikach5 pisze, że pomocny okazał się Niemiec Wulff z załogi 
obozu w Wiśniczu, który złożył wobec gestapo oświadczenie, iż 
dobrze zna Serafińskiego, który był już wtedy schorowany, ni-
gdzie z domu się nie ruszał, cały czas zamieszkiwał w Wiśniczu 
i nigdy w obozie Auschwitz nie siedział. 

Procedury sprawdzające trwały jednak ponad dwa ty-
godnie. Serafiński został zwolniony z więzienia dopiero 14 
stycznia 1944 r. Był ciężko chory. Ponad trzy miesiące leczył 
się w krakowskich szpitalach.

Od tego czasu, aż do śmierci poruszał się o kulach6. Z oba-
wy przed dekonspiracją pozbawiono go funkcji zastępcy do-
wódcy placówki AK w Wiśniczu i ruch oporu zerwał z nim 
wszelki kontakt. 

W Koryznówce pozostały pamiątki po Pileckim; naryso-
wany węglem widok kościoła w Starym Wiśniczu i kolorowy-
mi kredkami ułan na koniu. Miejscowy malarz i sąsiad Sera-
fińskich Jan Stasiniewicz, w którego pracowni Pilecki często 
przebywał namalował olejny portret Rotmistrza. Portret ten 
i rysunki Pileckiego Ludmiła Serafińska przekazała synowi 
rotmistrza Andrzejowi mieszkającemu w Warszawie, w 1990r. 
– na rok przed swoją śmiercią. 

Dalsze losy Rotmistrza
W październiku 1943 r. Witold Pilecki skontaktował się 

z ppłk Janem Mazurkiewiczem ps.„Sęp”. Odesłany został do 
szefa Oddziału III Operacyjnego Kedywu majora Karola Ja-
błońskiego ps. „Zygmunt”. Aby nie czekać biernie, napisał 
trzeci raport o obozie oświęcimskim, który zatytułował „Ra-
port W”. Wysiłki Pileckiego były bezowocne. Żadnej odpo-
wiedzi na raport W nie otrzymał. Ani trud Pileckiego ani jego 
osobista interwencja – konkluduje Adam Cyra – nie wpłynęły 
na zmianę negatywnej decyzji KG AK w sprawie akcji, któ-
rej celem było by oswobodzenie więźniów i likwidacja obozu. 
O staraniach Pileckiego nie wiedzieli także więźniowie i dlate-

Tablica pamiątkowa poświęcona rtm. Witoldowi Pileckiemu na froncie 
Domu Bochniaków

Tomasz Serafiński

Franciszek Stanicki



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  5JESIEŃ 2016

WB nr 3 (110)

go w wielu wspomnieniach poobozowych pojawiały się opinie: 
Nadzieje pokładane w osobie rotmistrza Serafińskiego po jego 
ucieczce również zawiodły. Nigdy się z nami nie skontaktował.

Misja Pileckiego, z którą przybył do Warszawy, stawała 
się coraz mniej realna, zajmował się udzielaniem z funduszów 
AK pomocy finansowej dla rodzin więźniów obozu, zarówno 
żyjących jak i tych, którzy w obozie zginęli. Powierzono mu 
zadania w Kierownictwie Dywersji Komendy Głównej Armii 
Krajowej, a od wiosny 1944 r. był jednym z organizatorów 
nowopowstałej organizacji „NIE”, która miała zastąpić Armię 
Krajową po zakończeniu okupacji niemieckiej na terenach 
Polski zajętych przez Armię Czerwoną. Brał udział w Powsta-
niu Warszawskim jako dowódca reduty „Wolnej Rzeczypo-
spolitej” znajdującej się na rogu Alei Jerozolimskich i Placu 
Starynkiewicza, był jeńcem obozu w Lamsdorf i Murnau a po 
wojnie służył w II Korpusie gen. Władysława Andersa. Za na-
mową oficerów Oddziału II sztabu II Korpusu z końcem 1945 
roku podjął się Pilecki kolejnej niebezpiecznej akcji. Zdecydo-
wał się na utworzenie w rządzonej przez komunistów Polsce 
siatki informacyjnej i przesyłanie wiadomości do II Korpusu. 

Przyjechał do Polski. Według relacji nieżyjącego już Stani-
sława Obory po wojnie rtm. Pilecki odwiedził rodzinę Oborów 
w Bochni, aby podziękować za schronienie. Przywiózł wia-
domość o śmierci Jana Redzeja w czasie walk w powstaniu 
warszawskim. Maria Serafińska-Domańska dowiedziała się od 
matki, że wtedy jej rodzice spotkali sie z rot. Witoldem Pilec-
kim w Krakowie.

Śmierć bohatera
Na wiosnę 1947 r. został aresztowany w Warszawie, po 

długotrwałym śledztwie i procesie skazany na karę śmierci. 
Wyrok wykonano strzałem w tył głowy 25 maja 1948 roku; 
mimo próśb rodziny o ułaskawienie. Interweniowała także 
Ludmiła Serafińska u premiera Józefa Cyrankiewicza, który 
był też więźniem oświęcimskim, ale Cyrankiewicz zachował 
się biernie, chociaż – jak pisze Adam Cyra – wydaje się, że 
niewiele mógł pomóc, ponieważ wszelkie prośby o ułaskawie-
nie rozpatrywał wyłącznie prezydent Bolesław Bierut.

Dopiero 1 października 1990 r. Witolda Pileckiego po-
śmiertnie zrehabilitowano. Losy Rotmistrza Witolda Pilec-
kiego – konkluduje Adam Cyra - w jakiś symboliczny spo-
sób uogólniają doświadczenia pokolenia żyjącego w okresie 
dwóch totalitaryzmów. Wprawdzie wówczas doznało ono klę-
ski lecz ostatecznie po latach odniosło zwyciestwo. 

Nie wiemy gdzie spoczywają prochy Witolda Pileckiego. 
Być może na łące przylegającej do cmentarza Służewieckiego, 
albo pod płotem Cmentarza Powązkowskiego. Symboliczny 
grobowiec znajduje się na cmentarzu w Ostrowi Mazowiec-
kiej. Płyty pamiątkowe i tablice wmurowane są w różnych 
miejscach Warszawy, w Tomaszowie Mazowieckim. Jego imię 
noszą szkoły średnie w Zabrzu, Katowicach, szkoły podsta-
wowe w Grudziądzu i Kozikach koło Ostrowi Mazowieckiej 
i Klub Garnizonowy Jednostki Wojskowej w Oświęcimiu. Jest 
on także patronem ulic na warszawskim Ursynowie i w Kra-
kowie w rejonie Bronowic. 

Bochnia i Wiśnicz, dwie miejscowości, które udzieliły go-
ściny „ochotnikowi do KL Auschwitz i uciekinierowi z Au-
schwitz uczciły także pamięć Witolda Pileckiego - bohatera, 
którego Michael Foot profesor z Uniwersytetu w Manchester 
w książce „Six Faces of Courage” (Sześć twarzy odwagi) 

zaliczył do jednego z sześciu najodważniejszych i najwybit-
niejszych uczestników europejskiego ruchu oporu na terenach 
okupowanych przez hitlerowców.

W 2006 roku z okazji  jubileuszu 70-lecia i Walnego Zjaz-
du Delegatów Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Zie-
mi Bocheńskiej na ścianie frontowej wmurowano ufundowaną 
przez Stowarzyszenie tablicę pamiątkową poświeconą Rotmi-
strzowi, w 2012 r. na wniosek Stowarzyszenia Rada Miasta 
Bochni nazwała fragment północnej obwodnicy miasta (od ul. 
Ofiar Katynia) imieniem rotmistrza Pileckiego. Szkoła Pod-
stawowa w Jodłówce nosi imię rtm. Pileckiego. Przed dwor-
kiem w Koryznówce w Nowym Wiśniczu znajduje się głaz 
poświęcony pamięci  rotmistrza Witolda Pileckiego. Obecnie 
społecznym kosztem przy wsparciu samorządów wytyczony 
został szlak historyczny ucieczki Witolda Pileckiego i jego 
dwóch kolegów Jana Redzeja i Edwarda Ciesielskiego z KL 
Auschwitz do Bochni i Wiśnicza. W roku 2017 nastąpi jego 
uroczyste otwarcie.

                                                    Stanisław Kobiela

Przypisy:
1  Adam Cyra. Rotmistrz Pilecki Ochotnik do Auschwitz. Warszawa  
2014 r. s.130.
2  zob. Stanisław Kobiela. Proces załogi KL Auschwitz-Birkenau 
w Krakowie w 1947 r. cz. 1-9 www.tajemnicehistorii.pl
3  Stanisława Rachwałowa (1006-1985) działaczka niepodległościo-
wa ZWZ Okr. Kraków, aresztowana  dwukrotnie przez gestapo (1941, 
1942) więźniarka KL Auschwitz, działała w obozowym ruchu oporu 
ZOW w składzie pierwszej kobiecej „górnej piątki”, jako więźniarka 
zatrudniona w Politische Abteilung oddała nieocenione usługi konspi-
racji W. Pileckiego, nast. przebywała aż do 1945 r. w KL Ravensbrück 
i KL Glewe. Po wojnie pracowała w konspiracji WiN na terenie Kra-
kowa jako wywiadowczyni ZWZ Delegatury Sił Zbrojnych Na Kraj 
(DSZ), od września 1945 r. Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. 
Zbierała materiały o działalności gospodarczej, politycznej i wojsko-
wej, o planowanych aresztowaniach i innych akcjach i przekazywała 
je Eug. Ralskiemu „Biały” z II ZG WiN i kierownikowi Biura Studiów 
WiN Janowi Kotowi „Januszowi” z Bochni. Aresztowana za powo-
jenną działalność konspiracyjną w Warszawie, więziona była w wię-
zieniu przy ul. Montelupich w Krakowie razem z sądzonymi w tym 
czasie w Krakowie funkcjonariuszami KL Auschwitz. 30.12.1947 r. 
skazana na karę śmierci. Po dwóch miesiącach kara śmierci została 
zamieniona na karę dożywotniego więzienia. Przebywała następnie 
w więzieniach w Inowrocławiu i Fordonie.  Zwolniona 30.10.1956 
r. przez wiele lat była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa. 
Zmarła w 1985 r. zob. Stanisława Rachwał. Spotkanie z Marią Man-
del. „Przegląd Lekerski” nr 1/1990. Ofiara i kat z Auschwitz w jednej 
celi śmierci – www.polskieradio.pl, zob. także: przypis 2. cz.7 
4  Franciszek Stanicki (1907-1971) „Konrad” szef ref. samorządo-
wego Powiatowej Delegatury Rządu na Kraj w Bochni, zatrudniony 
w gminie Bochnia-wieś, a nast. w Wiśniczu oddał nieocenione usługi 
konspiracji ZWZ-AK organizując wraz z żoną Anną w ich domu „na 
kolejce” w Bochni meliny dla „spalonych” działaczy ZWZ AK, na 
stanowiskach gminnych wydawał w czasie okupacji wiele fałszywych 
dokumentów i przekazywał konspiracji cenne informacje, dezorgani-
zując plany okupanta. W konspiracji ZWZ-AK aktywnie działała też 
jego żona Anna Stanicka (1909-2007).
5  Andrzej Możdżeń. Pamiętniki w zbiorach SBiMZB 
6  Z relacji Serafińskiego wynika, że Niemcy nie wiedzieli, że trzej 
uciekinierzy z KL Auschwitz ukrywają sie w Wiśniczu i okolicy.
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Adrianna Jaglarz

Światowe Dni Młodzieży w Bochni
Światowe Dni Młodzieży trwały od 25 do 31 lipca. Spo-

tkania z papieżem odbywały się w Krakowie, ale w naszym 
mieście przez ten czas wiele się działo. Mieliśmy okazję gościć 
w naszym mieście ponad 5000 pielgrzymów z Hiszpanii. Pierwsi 
pielgrzymi pojawili się już dzień przed oficjalnym rozpoczęciem 
wydarzenia w parafii Św. Pawła Apostoła. 

Każdy dzień rozpoczynał się katechezą, odbywały się one 
nie tylko w kościołach, ale też między innymi w amfiteatrze na 
Uzborni. Niektóre grupy wyjeżdżały również do sanktuarium 
w Łagiewnikach oraz do Auschwitz aby poznać lepiej historię 
naszego kraju. 

Wtorek oraz środa były dniami kiedy przeżywano ŚDM 
lokalnie. Z tej właśnie okazji został zorganizowany dwudnio-
wy Festiwal Młodych, podczas którego bawili się pielgrzymi 
przebywający w Bochni a także mieszkańcy. Wspólnie świę-
towaliśmy i podziwialiśmy miejscowych wykonawców, m.in. 
chóry Pueri Cantores Sancti Nicolai, Salt Singers oraz Gau-
dinium z parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, orkiestry: 
Orkiestrę Kopalni Soli oraz orkiestry dęte z Baczkowa i Okulic. 
Warszaty tańca narodowego poprowadził Zespół Tańca i Pieśni 
Siedlecanie. Możliwość zaprezentowania swoich talentów mieli 
także pielgrzymi. Rozrywki zgromadzonej na rynku publiczności 
dostarczały również zespół Nazaret oraz Kayros z Meksyku. 

Najwięcej emocji wzbudził jednak zaprezentowany na gmachu 
muzeum 3D maping, który to odbył się w naszym mieście po 
raz pierwszy. 

Pielgrzymi, którzy przybyli do naszego miasta byli pod 
ogromnym wrażeniem organizacji pracy służb i wolontariuszy 
(w samej Bochni pracowało ich ponad 200), gościnności miesz-

kańców oraz panującej tu atmosfery. Oto jak niektórzy z nich 
wspominają ten czas:
Gerardo Sanchez z Leon mówi:
„Byłem oczarowany Bochnią. Czułem się tutaj jak we własnym 
domu. Ludzie zawsze uśmiechnięci, pełni radości. Byłem pod 
wrażeniem ulic, budynków, nawet pomyślałem, że mógłbym 
tu kiedyś zamieszkać!”
Aitana Alonso z Leon wspomina:
„Uważam, że miałam szczęście, że moja grupa została uloko-
wana w jednej z bocheńskich szkół, wolontariusze i mieszkańcy 
zawsze byli gotowi nam pomóc, robili to z uśmiechem. Bardzo 
doceniam zwłaszcza pracę wolontariuszy, gdyż sama miałam 
okazję pomagać w Światowych Dniach Młodzieży w Madry-
cie i wiem jak ciężka jest to praca. Wrażenie wywarł na mnie 
katolicyzm w waszym mieście. Na mszy w kościele codziennie 
było dużo ludzi-nawet o 6:30! To niesamowite widzieć tylu 
ludzi, którzy również podążają za Jezusem. Mam nadzieję, że 
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szybko tutaj wrócę!”
Carol Alonso Lozano z Leon zapamiętał:
„Gościnność w Bochni była nadzwyczajna. Bochnianie robili 
wszystko abyśmy czuli się komfortowo. Bardzo miła Pani 
zawiozła mnie nawet do szpitala, gdy miałam problem z cho-
dzeniem. Wolontariusze wykonali świetną pracę! Mogę tylko 
dziękować za wszystko, mam nadzieję, że wrócę tutaj i znów 
zobaczę swoich przyjaciół.”
Także Leticia Salmeron Busco z Cuenta potwierdza, że 
„Pobyt w Bochni był  bardzo miłym przeżyciem. Byłam za-
skoczona otwartością i pozytywnym nastawieniem ludzi, tym 

jak się troszczyli by było nam jak w domu. Uliczki i kościoły 
są przepiękne! Jednak miasto wspominam miło nie tylko ze 
względu na zabytki-ale głównie dlatego, że poznałam świet-
nych przyjaciół!”

Światowe Dni Młodzieży były dla nas wszystkich wspaniałym 
doświadczeniem. Mamy nadzieję, że nasi przyjaciele z Hiszpanii 
słowa dotrzymają i wrócą do nas najszybciej jak to tylko możliwe!

Autorem zamieszczonych zdjęć jest Grzegorz Kukuła z Bocheń-
skiego Biura Medialnego ŚDM

Janina Kęsek

Stefan Paweł Pałczyński
zapomniany bohater

Wrzesień - Miesiąc Pamięci Narodowej, skłania do wspo-
mnień o bohaterach walk wrześniowych, ale przeważnie reflek-

sje te dotyczą walk z Niem-
cami, bohaterskiej obrony 
Westerplatte, Warszawy...

Przez całe lata nie wolno 
było wspominać tych co wal-
czyli na froncie wschodnim,  
stawiali opór Armii Czerwo-
nej, która wdarła się w granice 
Polski 17 września 1939 r.

Wielu polskich żołnie-
rzy zginęło broniąc naszej 
wschodniej granicy. Niektórzy 
do dziś leżą w zapomnianych 
mogiłach na dawnych pol-
skich ziemiach dziś na terenie 
Litwy, Białorusi Ukrainy.

W roku 2011 w miejsco-
wości Kamienny Wóz w pow. 
głębockim na Białorusi pod-
czas kopania rowu przeciw-

pożarowego obok fundamentów nieistniejącej już strażnicy 
natrafiono na ludzkie szczątki, guziki od polskiego munduru 
i orzełka. Miejscowa ludność pamiętała, że 17 września 1939 
r. polski żołnierz KOP-u, plut. Paweł Pałczyńskim bohatersko 
bronił polskiej granicy przed agresją radziecką, aż do swojej 
śmierci po dwugodzinnej samotnej obronie. Było dla nich oczy-
wiste, że odnaleziono szczątki plut. Pałczyńskiego pochowane-
go w pobliżu strażnicy. Starsi pamiętali jeszcze sympatycznego 
i życzliwego wszystkim polskiego Żołnierza. Bo takim pozostał 
w ich pamięci.

Kierowca nadleśnictwa Wiktar Żauronok mieszkający w po-
bliskich Chrołach powiadomił milicję o tym odkryciu, ale nie 
chcieli się tym zająć. Zwrócił się więc do Polskiej Ambasady 
w Mińsku. Z pomocą Ambasady uzyskano zgodę na ekshumo-
wanie szczątków plut. Pałczyńskiego i przeniesienie ich na pol-
ski cmentarz wojskowy z 1920 r. w Głębokiem. W miejscu gdzie 
niegdyś była strażnica ustawiono krzyż i tablicę z napisem, że tu 

Stefan Paweł Pałczyński zginął za Ojczyznę. Miejscowi pytają 
… Za jaką ojczyznę ? Przecież tu jest Białoruś.

Od kilku lat Krajowe Stowarzyszenie Brasławian organizu-
je wyjazdy na Białoruś  i Rajdy Motocyklowe im. rotmistrza 
Witolda Pileckiego. Celem tych wyjazdów jest podtrzymywa-
nie kontaktów z Polakami pozostałymi na Bracławszczyźnie, 
umacnianie pamięci o polskich bohaterach wywodzących się 
z tych terenów, odwiedzanie miejsc historycznych i polskich 
cmentarzy. Podczas jednego z takich wyjazdów dowiedzieli się 
o plut. Stefanie Pawle Pałczyńskim, broniącym samotnie pol-
skiej granicy na strażnicy w Kamiennym Wozie, przed agresją 
radziecką 17 września 1939 r. i o jego tragicznej śmierci.

Prezes Krajowego Stowarzyszenia Brasławian, pan Wła-
dysław Krawczuk podjął starania, celem odtworzenia historii 
zapomnianego Bohatera. Wojskowy życiorys plut. Pałczyńskie-
go dało się odtworzyć na podstawie dokumentów zachowanych 
w archiwach wojskowych. Nic jednak nie było wiadomo 
o jego pochodzeniu i rodzinie. W Archiwum Straży Granicznej 
w Szczecinie, znalazł się m.in. wykaz żołdu, jaki przed wojną 
pobierał Pałczyński. Była tam informacja, że w 1935 r., żołd 
wysłano mu do Bochni, kiedy był tam na urlopie świątecznym. 
Na urlop jechali żołnierze do rodziny, był to więc trop prowa-
dzący do Bochni. Zaczęły się poszukiwania rodziny Bohatera. 
Trwało to kilka miesięcy. Dzięki zaangażowaniu życzliwych 
osób udało mi się dotrzeć do siostrzeńca, już o innym nazwi-
sku, mieszkającego w Bochni. Pan Roman Burski wiedział 
o stryju Stefanie, którego często wspominała jego matka Maria 
z Pałczyńskich Burska, siostra Stefana. Rodzina w Bochni tj. 
ojciec i rodzeństwo wiedzieli o jego tragicznej śmierci, bo 
powiadomiła ich o tym nauczycielka z Kamiennego Wozu, 
dobra znajoma, a podobno nawet sympatia Stefana Pałczyń-
skiego. Nie znali jednak szczegółów. Przez wiele lat nie mogli 
też oficjalnie dowiadywać się o okolicznościach jego śmierci 
i miejscu pochówku.

Dzięki informacjom od rodziny wiadomo już, że Stefan 
Paweł Pałczyński , syn Antoniego i Jadwigi z domu Głowackiej 
urodził się w Krakowie prawdopodobnie ok. 1909 r. Mimo 
poszukiwań archiwalnych nie udało się ustalić dokładnej daty 
urodzin, ani parafii, w której mógł być ochrzczony. Niedługo 

Plut. Stefan Paweł Pałczyński 
fot. NN przed 1939 r wł. rodziny
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Głębokie. Nad mogiłą Stefana Pałczyńskiego stoi Krzysztof Burski wnuk jego siostry Marii 

później, ojciec, pracownik PKP pewnie służbowo przeniesiony zo-
stał do Bochni. Był dróżnikiem na przejeździe kolejowym przy ul. 
Krzeczowskiej. Rodzina Pałczyńskich zamieszkała w sąsiednim 

domu. Już w Bochni urodziły się młodsze dzieci Pałczyńskich.
Antoni Pałczyński był dwukrotnie żonaty. Pierwsza żona Jadwi-
ga, matka Stefana, została śmiertelnie potrącona przez tramwaj 
w Krakowie i tam jest pochowana na Cmentarzu Rakowickim. 
Po kilku latach Antoni Pałczyński ożenił się ponownie i z dru-
giego małżenstwa miał kilkoro dzieci. Była duża roznica wieku 
między dziećmi z pierwszego i drugiego małżeństwa.
W wojsku służył Stefan Pałczyński od lat 30 tych XX w., a od 
1933 r. w straży granicznej KOP (Korpus Ochrony Pogranicza), 
w Batalionie KOP „Podwiśle” . W 1935 r. skierowany został 
na kurs podoficerski w Centralnej Szkole Podoficerskiej KOP 
w Osowcu. W 1936 r.  awansował na stopień kaprala zawo-
dowego  i powierzono mu zastępstwo dowódcy w strażnicy 
Jałówka. Od  6 października 1938 r. kpr. Pałczyński został 
mianowany dowódcą strażnicy Kamienny Wóz, w pobliżu wsi 
Chroły, w pow. Głębockim, a 19 marca 1939 r. awansowany 
został do stopnia plutonowego. W Kamiennym Wozie bardziej 
znany był jako Paweł Pałczyński , z pominięciem jego pierw-

szego imienia Stefan.
W nocy z 16 na 17 września plut. Pałczyński był w sąsiedniej 
strażnicy i tam z jej dowódcą obserwował podejrzany ruch po 

sowieckiej stronie granicy.
(…) Nastający świt obnażył najgorsze- zza granicy 
zaczęły się wlewać masy sowieckich wojsk pan-
cernych z piechotą. Pałczyński, widząc to, ruszył 
pospiesznie motocyklem do własnej placówki. Tu 
podrywając żołnierzy, nakazał im natychmiastowe 
wycofanie przez pobliski bagienny tren w stronę 
Podświla i rozlokowanego tam batalionu KOP. 
Sam z zatrzymanym żołnierzem wspiął się na wieżę 
strażnicy przyjmując z niej walkę z pojawiającymi 
się napastnikami i osłaniając odwrót podwładnych. 
Nacierających na strażnicę czerwonoarmistów sku-
tecznie gasił ogniem swojego karabinu maszynowego 
- „pulomiotu” (...)1

Początkowo granicznej strażnicy bronił wraz 
z kolegą, jednak kiedy ten zginął w pierwszych minu-
tach walki, Pałczyński, samotnie stawiał opór jeszcze 
przez dwie godziny, aż do skończenia amunicji. Wg 
relacji świadków zabił ok. 60 żołnierzy radzieckich. 
Kiedy na chwilę przerwał walkę by zbiec do piwnicy 
do magazynu  z amunicją, jeden z czerwonosrmistów 

rzucił granat, który położył kres walce. Plutonowy Pałczyński 
ranny w brzuch długo konał w męczarniach. Nie pozwolono 
nikomu pomóc rannemu, a kiedy już nie żył nie wolno było 
pochować go. Dwaj bracia, jego przyjaciele, za kilka butelek 
wódki wykupili ciało Pałczyńskiego i pochowali je obok zbu-
rzonej strażnicy.
Leżało tam ponad 70 lat, a miejsce gdzie stała strażnica zarosło lasem.
 (…) 17 września był początkiem gehenny miejscowej ludności. 
Nastąpiły po nim wywózki, represje i znowu wojna. 27 lipca 
1944 r. Niemcy niemal całkowicie zniszczyli Chroły. Polska już 
nigdy nie wróciła na te tereny. Świat, którego bronił Pałczyński, 
przestał istnieć...2

W czerwcu 2015 r. Krajowe Stowarzyszenie Bracławian 
zorganizowało kolejny wyjazd na Białoruś. Zaproszono rów-
nież rodzinę plut. Stefana Pawła Pałczyńskiego. Z zaproszenia 
skorzystać mógł syn pana Romana, Krzysztof Burski , wnuk 
siostry Stefana, Marii z Pałczyńskich Burskiej. 
Również w tym roku planowany jest wyjazd na Bracławsz-
czyznę. W programie jest też odwiedzenie Kamiennego Wozu 
i grobu ś.p. Plut Stefana Pawła Pałczyńskiego.

Serdecznie dziękuję rodzinie plut. Stefana Pawła Pałczyńskiego 
w osobach państwa Burskich i pana Stanisława Pałczyńskiego 
za udzielenie cennych informacji, panu Władysławowi Kraw-
czukowi prezesowi Krajowego Stowarzyszenia Bracławian za 
udostępnienie mi wartościowych materiałów historycznych oraz 
panu Wojciechowi Krajewskiemu kustoszowi Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie za życzliwą pomoc.

Przypisy:
1  Władysław Krawczuk, Informacja o zdarzeniu z 1939 r.Z hi-
storii Korpusu Ochrony Pogranicza na Wschodniej Wileńsz-
czyźnie oraz dowódcy strażnicy Kamienny Wóz, plut. Pawle 
Pałczyńskim (rkps.- wydruk komputerowy) Warszawa 2015 r.
2  Andrzej Poczobut, Białoruskie znicze dla polskiego bohatera, 
w: Gazeta Wyborcza z  31 października- 1 listopada 2015 )

Strażnica KOP  Kamienny Wóz -fot. sprzed 17 września 1939 r.
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Nie było wiadomo, co się stało z aktami zawiezionymi do 
Rzymu. W Polsce nastąpiły zamieszki, konfederacja barska 
(1768-1772), a następnie I rozbiór Polski (1772). Sprawa ka-
nonizacji na długie lata została zaniechana. Władze austriackie 
w roku 1782 przeprowadziły kasatę klasztoru w Starym Sączu 
i konfiskatę wszystkich precjozów klasztoru, w tym także re-
likwiarzy. Nawet pieniądze złożone przez Piotra Stadnickie-
go na kanonizację poszły do skarbca monarchii austriackiej. 
Również archiwalia zapieczętowano w skrzyniach i wywiezio-
no. Część tych akt można odnaleźć w Państwowym Archiwum 
we Lwowie. Pozostawione w klasztorze na wymarcie klaryski 
tylko cudem przetrwały kasatę1. Minęło 121 lat, zanim podjęto 
myśl kontynuacji procesu kanonizacyjnego.

3. Starania o kanonizację w XIX i do połowy XX wieku 
W roku 1883 zwróciły się klaryski starosądeckie do bisku-

pa tarnowskiego Józefa Alojzego Pukalskiego z prośbą, by 
podjął sprawę kanonizacji fundatorki tegoż starosądeckiego 
klasztoru bł. Kingi. W odpowiedzi na prośbę klasztoru biskup 
tarnowski zwrócił się w tej sprawie do Kongregacji Obrzędów, 
a 27 lipca 1884 roku skierował do wiernych list pasterski na 
temat kanonizacji bł. Kingi. Niestety w styczniu następnego 
roku 1885 biskup Pukalski zmarł. Jednak myśl o kanonizacji 
bł. Kingi podjął chętnie nowy biskup tarnowski Ignacy Ło-
bos (1886-1900). Ożywienie jej kultu  pod koniec XIX wieku 
nabrało charakteru narodowego, co stało się widoczne w cza-
sie obchodów 600- letniej rocznicy śmierci św. Kingi w 1892 
roku. Uroczystości te organizowane we wszystkich środowi-
skach polskich, przyczyniły się do wzrostu zainteresowania 
sprawą kanonizacji tak znaczącej w dziejach Polski postaci, 
jaką była Kinga2. Już w 1890 roku na apel o. Wincentego Pod-
lewskiego (dominikanina) polskie kobiety sprawiły dla Kingi 
koronę w złocie i drogich kamieniach, mając nadzieję na bli-
ską kanonizację.

Rozpoczęto poszukiwania akt procesu kanonizacyjnego 
z lat 1742-493, których w Rzymie nie było. Mimo wielkiego 
zainteresowania kolejnych biskupów tarnowskich nie było 
znaczących postępów. Od 1890 roku postulatorem sprawy był 
franciszkanin o. Józef Olivieri, następnie od 1905 o .Marian 
Sobolewski, od 1908 o. Peregryn Haczela, zaś od 1935 roku 
o. Wojciech Topoliński. Byli to prominenci zakonni i mieli za 
dużo spraw innych, nie mogli więc poświęcić więcej czasu  
sprawie kanonizacji Błogosławionej. Nie mieli też przygoto-
wania specjalistycznego w dziedzinie prawa kanonizacyjnego 
. Były również przeszkody zewnętrzne. Kiedy biskup Wałęga 
(1901-1933)  podjął starania o kanonizację na przeszkodzie 
stanęła I wojna światowa. Sprawa została wznowiona w okre-
sie międzywojennym przez biskupa Franciszka Lisowskie-
go (1933-1939) i postulatora o. W. Topolińskiego. Chciał on 
doprowadzić do kanonizacji równoznacznej "aequipolens", 
w czym gorliwie wspomagał go na terenie diecezji tarnow-
skiej i Polski ks. Jan Pabis, wicepostulator4.Wydawało im się, 
że wystarczy przedstawić w Kongregacji dowody istniejącego 
kultu i nazywania Kingi od wieków "świętą", aby osiągnąć 

zamierzony cel. Szczęśliwym trafem odnaleziono w klaszto-
rze klarysek krakowskich akta procesu z XVIII wieku, które 
miały być w Rzymie. Czy to były te same akta, które miały 
być zawiezione, czy ich bruliony, nikt nie umiał odpowiedzieć. 
Odnalezione akta wypożyczono z Krakowa i zawieziono do 
Rzymu. Podjęto też starania o przeprowadzenie w całej Polsce 
ankiety na temat kultu Kingi, która ograniczyła się jednak tyl-
ko do diecezji tarnowskiej. W innych diecezjach ankietę zlek-
ceważono. Intensywnie prowadzone starania o kanonizację 
przez ojca W. Topolińskiego i na terenie diecezji tarnowskiej 
przerwała brutalnie II wojna światowa.

Po wojnie utrudnione kontakty ze Stolicą Apostolską 
i wrogość władz PRL wobec Kościoła uniemożliwiały prowa-
dzenie sprawy kanonizacji. Biskup tarnowski Jan Stepa zwró-
cił się do wiernych diecezji w tej sprawie z listem pasterskim, 
ale konkretnych działań nie podjęto, choć trzeba zaznaczyć, 
że to właśnie wtedy zaraz po wojnie, katecheta bocheński,  
wspomnieni wyżej autorzy  - ks. Ludwik Kowalski i Stanisław 
Fischer opracowali rzetelny, krytyczny życiorys i całość dzie-
jów kultu, przekazując przygotowany maszynopis do klasztoru 
w Starym Sączu 5.

4. Ostatni etap procesu kanonizacyjnego
Z gorliwością podjął sprawę kanonizacji bł. Kingi biskup 

Jerzy Ablewicz. Nawiązał kontakty z Rzymem i Postulatorem 
Generalnym zakonu franciszkańskiego o. Antonim Ricciardi. 
Wicepostulatorem na terenie diecezji został ks. dr Jan Caliński 
(+1970), który skrzętnie gromadził wszelką potrzebną doku-
mentację. Odnaleziono w tym  czasie w Rzymie zawiezione 
tam jeszcze w okresie międzywojennym akta XVIII-wieczne-
go  procesu6. W roku 1966 bp Jerzy Ablewicz ustanowił Ko-
misję Historyczną, która miała przygotować wszelkiego rodza-
ju dokumenty potrzebne Kongregacji. Należeli do tej Komisji 
wybitni uczeni, jak ks. prof. Bolesław Przybyszewski z Kra-
kowa, o. doc. Joachim Bar z ATK, ks. prof. Bolesław Kumor 
z KUL. Pośrednikiem między Kongregacją a Komisją Histo-
ryczną w Polsce zamianowany został o. Eugeniusz Reczek TJ. 
z Polskiego Instytutu Historii Kościoła w Rzymie. Rozliczne 
zajęcia członków Komisji Historycznej oraz zamieszkanie 
w różnych miejscach nie ułatwiały im podjętego zadania. Ks. 
prof. B. Kumor prowadził jako promotor naukowy pracę dok-
torską ks. K.Szwargi: Dzieje kultu bł.Kingi w Polsce (1969). 
Ks. prof. B. Przybyszewski przygotował polski przekład naj-
starszego życiorysu  św. Kingi7 i krytyczne szkice o cnotach 
bł. Kingi na podstawie tego życiorysu8. Najwięcej zajmował 
się sprawą  wicepostulator na terenie diecezji tarnowskiej ks. 
Jan Caliński. Robił odpisy i kosztowne mikrofilmy wszelkiej 
dokumentacji, natomiast nie był w stanie przygotować  mate-
riałów do pozycji na temat heroiczności cnót. Był już poważ-
nie chory. Po śmierci  wicepostulatora  ks. Jana Calińskiego 
(+1970) praca nad procesem  kanonizacyjnym została zaha-
mowana. W roku 1990 ks. arcybiskup Jerzy Ablewicz polecił 
przekazać sprawę kanonizacji ojcom franciszkanom czyli jak 
to brzmi oficjalnie - Postulacji Generalnej Braci Mniejszych 

ks. Ryszard Banach (Tarnów)

Proces kanonizacyjny św. Kingi i jego dokumentacja cz. 2
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Konwentualnych. Generalny Postulator o.Ambroży Sanna 
OFMConv. zamianował swoim wicepostulatorem na terenie 
Polski o. Izydora Borkiewicza, który dzięki swej ogromnej  
pracowitości i poświęceniu doprowadził proces do szczęśli-
wego końca. Wcześniej brał udział w przygotowaniach kilku 
innych procesów beatyfikacyjnych i znał dokładnie procedury 
prawa kanonizacyjnego. Nowy wicepostulator przyjechał na 
dłuższy czas do Starego Sącza, gdzie zapoznał się z materia-
łami gromadzonymi przez siostry klaryski, następnie przepro-
wadził kwerendę w innych archiwach i bibliotekach. Pomocą 
służył mu kapelan sióstr klarysek w Starym Sączu ks. Roman 
Deszcz i ówczesny dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Tar-
nowie, ks. dr Ryszard Banach. Następnie wicepostulator, o. dr 
Izydor Borkiewicz wystąpił z inicjatywą, by biskup tarnowski 
przejął prowadzenie sprawy i powołał nową Komisję Histo-
ryczną. W roku 1993 sprawa kanonizacji  bł. Kingi, nosząca 
tytuł "Causa Cracoviensis", zmieniła nazwę na "Tarnoviensis". 
20 sierpnia 1993 roku została powołana w diecezji tarnowskiej 
nowa 6-osobowa Komisja Historyczna w składzie: Przewodni-
czący ks.dr Władysław Kostrzewa, Wikariusz Sądowy Bisku-
pa oraz członkowie: ks. dr Kazimierz Szwarga, ks. dr Adam 
Nowak , ks. dr Ryszard  Banach, ks. dr Henryk Kościsz, o.dr 
Izydor Borkiewicz OFMConv. Komisja Historyczna na kilku 
sesjach oceniła zgromadzone przez wicepostulatora materiały 
(w 36 tekach), złożyła specjalne pisemne oświadczenie na te-
mat zebranej dokumentacji i na specjalnej sesji pod przewod-
nictwem ks. biskupa J. Życińskiego zakończyła swoją dzia-
łalność w 1994 roku9. W tym samym roku, na wniosek wice-
postulatora sprawy kanonizacyjnej o.Izydora Borkiewicza, ks. 
bp J. Życiński powołał specjalny trybunał do zbadania cudu 
dokonanego po beatyfikacji przez Bł. Kingę. W skład tego 
trybunału weszli: ks. dr Edward Gabryel - Delegat Biskupa; 
ks. dr Adam Kokoszka - Promotor Sprawiedliwości; p. Maria 
Świerkula - Notariusz procesu. Po kilku roboczych sesjach 
odbyła się 26 maja 1994 roku uroczysta sesja zakończenio-
wa pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego w gmachu 
Seminarium Duchownego w Tarnowie, po czym akta sprawy 
zostały przekazane do Rzymu10. 3 marca 1995 roku nadeszło 
potwierdzenie przyjęcia akt przez Kongregację do spraw 
Świętych. Na podstawie przesłanych do Rzymu akt o. Chri-
stophoro Bove przy pomocy o. Zbigniewa Sucheckiego i o. 
Ambrosio Sanna zredagował a następnie przekazał do druku 
w 1996  roku pozycję w języku włoskim (częściowo łaciń-
skim) dotyczącą heroiczności cnót błogosławionej Kingi11. 
Wydrukowana została również część druga, dokumentująca 
cudowne uzdrowienie Mariana Starczewskiego za wstawien-
nictwem bł. Kingi 12. Koszty prowadzenia sprawy w Rzymie 
łącznie z drukiem "Positio" i wydawnictwami pomocniczy-
mi pokrył generał zakonu Braci Mniejszych (franciszkanów 
konwentualnych).

3 lipca 1998 roku został ogłoszony dekret o heroiczności 
cnót13, zaś 12 lutego 1999 r. orzeczenie cudownego uzdrowie-
nia za wstawiennictwem bł. Kingi.

4 stycznia 1999 roku podano oficjalnie wiadomość, że 16 
czerwca 1999 roku Ojciec Święty przybędzie do Starego Są-
cza, by dokonać kanonizacji bł. Kingi14.

16 czerwca 1999 roku przy udziale kilkusettysięcznej rze-
szy pielgrzymów, Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił światu, 
że mocą Urzędu Apostolskiego wpisuje bł. Kingę do Katalogu  
Świętych Kościoła Powszechnego.

Zakończenie
Burzliwe losy Polski odcisnęły też piętno na procesie 

kanonizacyjnym św. Kingi. Mimo kasaty klasztoru i związa-
nego z tym rozproszenia zasobu archiwalnego i bibliotecz-
nego klarysek starosądeckich, dokumentacja długich starań 
o wyniesienie św. Kingi na ołtarze i prowadzonych proce-
sów, zarówno przed beatyfikacją jak i kanonizacją, szczęśli-
wie zachowała się  i stanowi dziś po wiekach ciekawe oraz 
bogate źródło do dziejów życia religijnego i społecznego, jak 
też do odtworzenia nieistniejącej już ikonografii czy różnych 
form kultu św. Kingi. Jednak zarówno drukowana Positio 
z beatyfikacji, jak też materiały archiwalne są wciąż mało 
znane i rzadko wykorzystywane przez historyków. Zachowa-
nie tej dokumentacji pomogło jednak w znacznym stopniu 
w doprowadzeniu procesu kanonizacyjnego do szczęśliwego 
finału, przy czym największą rolę odegrały krytyczne opra-
cowania historyczne, dotyczące wiarygodności najstarszych 
średniowiecznych życiorysów i zachowanych dokumentów15. 
Stwierdzenie bowiem świętości życia ( heroiczność cnót) 
kandydata na ołtarze jest bezwzględnym warunkiem kanoni-
zacji. Również trwałość kultu św. Kingi szczególnie na ziemi 
sądeckiej, co podkreślił w homilii kanonizacyjnej sam Ojciec 
Święty Jan Paweł II, miała wielkie znaczenie na ostatnim eta-
pie procesu kanonizacyjnego. 

Ks. dr Ryszard Banach jest historykiem Kościoła, archi-
wistą i przewodniczącym Diecezjalnej Komisji Historycznej w 
Tarnowie
Przypisy
1 Ludwik Kowalski, Stanisław Fischer. Żywot bł. Kingi, Tarnów 
1992 r., s.205-216.
2  Tamże s.218-223.
3  Tak to ocenił o. Wojciech Zmarz OFMConv. w swoim referacie na 
temat procesu kanonizacyjnego św. Kingi w czasie sympozjum w Sta-
rym Sączu 1981 roku, w którym brałem udział i osobiście to słyszałem.
4  Zob.Ks. Jan Pabis, O kanonizację  błogosławionej Kunegundy, 
Tarnów 1947.
5  Wydrukowana w 1992 roku przez Tarnowskie Towarzystwo 
Kulturalne.
6  Akta te zostały przywiezione do Polski, a następnie przekazane 
przez siostry klaryski w Krakowie biskupowi J.Ablewiczowi do 
Tarnowa. Dziś znajdują się w archiwum sióstr klarysek w St. Sączu.
7  Zob. Żywot świętej Kingi  księżnej krakowskiej Vita sanctae Kyn-
gae Ducissae Cracoviensis.Tekst łaciński wraz z tłumaczeniem 
polskim i objaśnieniami przygotował do druku ks. Bolesław Przy-
byszewski. Tarnów Biblos 1997.
8  Opracowania te pozostawił siostrom klaryskom w St. Sączu 
w maszynopisie.
9  Borkiewicz  OFMConv.: Proces kanonizacyjny bł. Kingi. Curren-
da R. 146(1996), s.360-373.
10 Wszystkie akta ( obejmujące wiele tomów), zapieczętowane i za-
lakowane, zawiózł do Rzymu o. Sylwester Gorczyca, franciszkanin 
i przekazał je Postulatorowi Generalnemu zakonu franciszkanów, 
a tenże przekazał do Kongregacji do Spraw Świętych ( Congrega-
tio de Causis Sanctorum).
11  Congregatio de Causis Sanctorum Prot.n.1827, Tarnovien. 
Canonizationis Beatae Cunegundis Reginae Poloniae ordinis 
Sanctae Clarae (1224-1292). Positio super virtutibus, Roma /
Tipografia Guerra s.r.l. Piazza di Porta Maggiore, 2 / 1996. 
Ss.XVII + 736.
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Stanisław Kobiela

Patronko Bochni, Kingo Święta - módl się za nami cz. 2
Legenda o pierścieniu Kingi

Z Bochnią związana jest jedna z najpiękniejszych średnio-
wiecznych legend górniczych w Europie. 

Mówi ona o pierścieniu księżnej Kingi, który w cudowny 
sposób przywędrował do Bochni z węgierskiej kopalni soli 
w Marmarosz Sziget, ofiarowanej Kindze w wianie przez jej 
ojca króla Węgier Belę IV z rodu Arpadów. Cudowna moc 
pierścienia sprawiła, że wraz z nim do Bochni przywędrowały 
ogromne pokłady soli kamiennej. Legendę tę podaje już Jan 
Długosz i znana jest powszechnie w Bochni.

Jednak ani Jan Długosz ani 30 świadków przesłuchanych 
na tę okoliczność w latach 1629-1630 nie potrafili uzasadnić  
związku Kingi z cudownym odkryciem w Bochni soli kamien-
nej. A zasługi Kingi w tym zakresie potwierdzone są tylko 
w źródłach hagiograficznych. Na podstawie wiarygodnych 
materiałów historycznych możemy z całą pewnością przyjąć, 
że Kinga nie sprowadziła do Małopolski górników z Węgier 
ani też nie inicjowała żadnych przedsięwzięć powodujących 
korzystne przemiany w eksploatacji soli w Bochni. Na czym 
zatem polegają  związki Kingi z bocheńską solą?

Tym ciekawym tematem zajął się dr Józef  Piotrowicz, wybit-
ny historyk górnictwa solnego w Polsce, który na łamach „Wiado-
mości Bocheńskich” wskazał, iż głębokie przesłanie tej legendy 
wiąże się z przeniesieniem wzorów organizacji gospodarki solnej 
z Królestwa Węgier do Polski, a konkretnie do dzielnicy krakow-
skiej, w której panował książę Bolesław V zwany Wstydliwym. 

Odmiennie niż w całym górnictwie kruszcowym średnio-
wiecznej Europy producenci soli kamiennej na Węgrzech nie 
posiadali żadnych praw własności do eksploatowanych tere-
nów, ani do urządzeń służących do jej produkcji, ani do soli. 
Właścicielem ich był król. Podobnie kształtowały się jego 
uprawnienia do obrotu solą. Górnicy byli jedynie pracownika-
mi wolnonajemnymi wynagradzanymi akordowo. Takie same 
zasady przyjął książę Bolesław V Wstydliwy, a zwieńczeniem 
jego starań, aby z przemysłu solnego uczynić źródło bogactwa 
kraju była kasata – bez odszkodowania  - wszelkich przywile-
jów solnych. I nie może dziwić, iż na łożu śmierci Bolesław 
Wstydliwy uznał, że odkrycie soli kamiennej w Bochni było 
najważniejszym wydarzeniem jego panowania1.

Związki Kingi z Bochnią notowane są w średniowiecznych 
przekazach, a w literaturze opisał tę legendę łaciński XVI-
-wieczny poeta Adam Schröeter. Autorzy monografii „Żywot 
św. Kingi” piszą: „Już w najdawniejszych czasach wieliczanie 
wierzyli mocno, że pierścień Kingi nie w Bochni, ale w Wie-
liczce w pierwszym wydobytym na powierzchnię ziemi bał-
wanie soli znaleziono, ale ta wielicka legenda nie ma jednak 
żadnej podstawy w średniowiecznych przekazach historycz-
nych. Bądź co bądź także w Wieliczce legenda ta stała się fun-
damentem czci tamtejszych górników dla św. Kingi”2.

Przesłuchiwani w procesie beatyfikacyjnym Kingi 
w 1684r. górnicy twierdzili, że Kingę otaczał kult od przeszło 
trzystu lat. Dla ścisłości historycznej można przyjąć, że kult 
ten rozwijał się już od pierwszej połowy XV wieku.  Jej wsta-
wiennictwu przypisują górnicy ugaszenie pożaru w bocheń-
skiej kopalni soli w 1441 r. i kopalni wielickiej w 1644 r. oraz 
cudowne ocalenia wielu górników w obu kopalniach. Najsłyn-
niejsze z tych ocaleń dotyczą górnika Jędrzeja Właszka, który 
spadł ze ślągu i lecąc w dół uchwycił się liny i uratował się, 
a także cudowne ocalenie górnika Bartłomieja Ladaco, któ-
ry w dzień święta Kingi wpadł głową w dół do szybu Floris, 
a nadzorujący nadszybie  hutman krzyknął: Najświętsza Pan-
no i św. Kunegundo ratuj go!!!

I w jednym i drugim przypadku górnicy w tych tragicz-
nych chwilach mieli zawierzyć swoje życie św. Kindze. O. 
Tadeusz Rościszewski bocheński dominikanin, w książce 
„Puklerz złoty na obronę obrazów katolickich w Krakowie. 
R.P. 1639”, przypisuje cudowne uratowanie życia górników 
wstawiennictwu Matki Bożej3. 

24 lipca – święto Kingi patronki Polski, Bochni i bocheń-
skich górników

Gorącymi czcicielami bł. Kingi byli trzej kolejni królowie 
z rodu Wazów (Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan Kazi-
mierz). Król Michał Korybut Wiśniowiecki w 1670 r. ufundo-
wał stałe nabożeństwa ku czci św. Kingi w kościołach para-
fialnych w Bochni i Wieliczce w dniu 24 lipca każdego roku. 
Doniosłość tej decyzji króla polega na tym, że połączył on 
kult Kingi jako Patronki górników i Bochni z kultem jej jako 

12  Congregatio de Causis Sanctorum P.N. 1827, Tarnovien.Ca-
nonizationis Beatae Cunegundae seu Kinga, sororis professae ex 
ordine S.Clarae olim Ducissae Cracoviensis et Sandomiriensis 
(1224-1292). Positio super miraculo, Roma  /Tipografia Guerra 
s..r. l. Piazza di porta Maggiore, 2/  1998.
13 Congregatio de Causis Sanctorum, Decretum super virtutibus 
beatae Cunegundis seu Kingae, Currenda. Pismo Urzędowe Die-
cezji Tarnowskiej R. 148 (1998), s. 495-498.
14 Słowo Pasterskie Biskupa Tarnowskiego przed wizytą Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Starym Sączu, Currenda, R.149 
(1999),  s.29-33.
15  Na szczególne podkreślenie zasługują opracowania S. Alek-
sandry Heleny Witkowskiej, która swoją pracę doktorską napisała 

na temat wartości historycznej najstarszego życiorysu św. Kingi, 
powstałego niedługo po jej śmierci. Zob. A.H. Witkowska, Vita 
Sanctae Kyngae ducissae cracoviensis jako źródło hagiograficzne, 
Roczniki Humanistyczne KUL 10(1961) z. 2, s.41-166.  
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vum (Archiwum Sióstr Klarysek w Krakowie) 
3.Karta tytułowa pozycji beatyfikacyjnej (Roma 1690)
4.Karta z procesu  kanonizacyjnego (  1744)
5.Karta tytułowa pozycji kanonizacyjnej ( Roma 1996)
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jej dworu. Jej statek nie dotarł do Ziemi Świętej. Zapędzony 
niesprzyjającym wiatrem zatrzymał się na mieliźnie w dolinie 
Renu. Tam razem z towarzyszkami księżniczka została zamor-
dowana przez okrutnych Hunów oblegających Kolonię z ze-
msty za wcześniejszą odmowę poślubienia ich wodza Atylli7. 
Przez prawie 250 lat, ta nazwa pojawia się w bocheńskim ko-
ściele, aż do roku  1685 r. Nowa nazwa kaplicy– błogosławio-
nej Kingi - występuje w inwentarzu kościelnym z 1721 r. a więc 
kilkanaście lat po uroczystym przeniesieniu relikwii w 1690 r. 
co jednak – jak twierdzą autorzy monografii o bł. Kindze - nie 
przeczy przypuszczeniom, że zmiana nazwy kaplicy dokonała 
się bezpośrednio i w związku ze wspomnianym wyżej wydarze-
niem z 1690 r. i umieszczeniem tam relikwii Kingi8.

Polichromia Piotra Korneckiego
Po pożarze i zawaleniu się sklepienia w czasie „potopu 

szwedzkiego” odbudowany został kościół parafialny św. Miko-
łaja w stylu barokowym (1665 r.) a w latach 1762-1775 wpro-
wadzono do wnętrza kościoła wystrój barokowo-rokokowy au-
torstwa Piotra Korneckiego. Konfederaci barscy, którzy w 1768 
r. objęli zarząd bocheńskiej kopalni soli, przeznaczyli własne 
żołnierskie środki i część dochodów kopalni (20 beczek soli) 
na nowy wystrój kościoła i nowy ołtarz główny św. Mikołaja, 
który – nota bene - kosztował 3000 złp. Z funduszu salinarnego 
sfinansowane zostało także piękne malowidło ścienne (4 x 3 m) 
wykonane przez Piotra Korneckiego. Namalowane na ścianie 
tarczowej przedstawia patronkę górników i rzekomą fundatorkę 
kościoła Kingę9, która:

wraz z orszakiem kilku niewiast stoi nad czeluścią węgierskiej ko-
palni w Marmarosz w momencie, gdy wrzuca w nią swój pierścień. 
Nad otworem szybu, nieco z boku po lewej, znajduje się prymitywna 
szopa dawnego szybu z interesującym urządzeniem kieratowym (z bo-
cheńskiej kopalni – przyp. S.K.) Nad głową błogosławionej unoszą się 
aniołki wtopione w powietrzne tło.  Poniżej widać wnętrze kopalni 
z grupą pracujących górników ubranych w charakterystyczne stroje 
robocze i wysokie spiczaste kaptury. 

Jest nawet cudowny pierścień, wpadający w otchłań kopal-
ni. Malowidło ujęte w rokokowe ornamentalne ramy zostało 
ukończone 29 lipca 1769 roku. Jerzy Wyczesany, autor cytowa-
nej w podanym przypisie książki podaje ponadto, że „rysunek 
postaci jest niezwykle staranny i czysty, ruchy figur pełne są 
barokowej gracji, bez nadmiernych skrótów perspektywicznych 
i załamań, a całość utrzymana jest w tonacji pastelowej, pełna 
powietrza i przestrzeni”.  

Malarz nie miał świadomości, że w Marmaroszu istniała 
kopalnia odkrywkowa, a nie głębinowa, więc urealniając legen-
dę o cudownym pierścieniu przyjął bocheński model kopalni 
zapewne korzystając z jakiegoś sztychu. Nie mógł także przy-
puszczać, że osiem lat później, w 1777 r. dolna część malowidła 
zostanie zniszczona w związku z potrzebą zainstalowania tam 
przeniesionego z kościoła dominikańskiego portalu z czarnego 
marmuru, który miał stanowić wejście do przygotowywanej ka-
plicy Matki Bożej Bocheńskiej. Zachowany został jednak głów-
ny temat polichromii. 

Próba zniszczenia kultu Kingi 
Najbardziej ponury okres dziejów kultu księżnej Kingi przy-
pada na lata rządów cesarza Józefa II. Jego dekret z 1781 r. 

przemożnej Opiekunki całego Polskiego Królestwa. Chociaż 
Kościół oficjalnie nie ogłosił jej ani świętą, ani nawet błogo-
sławioną, to jednak dokument ten świadczy, iż jeszcze przed 
beatyfikacją była ona czczona w Polsce jako jedna z najwięk-
szych Orędowniczek naszego kraju, a Kościół nie zabraniał 
modlitw do księżnej Kingi o jej niebieskie wstawiennictwo. 
O szczególnej czci króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego 
i jego chęci utrwalenia pamięci, że Polska zawdzięcza jej od-
krycie soli w Bochni świadczy ufundowanie wielkiego obrazu, 
przedstawiającego tę patronkę, dla bocheńskiego kościoła pa-
rafialnego. Wykonany w 1673 r. obraz został umieszczony na 
południowej ścianie kościoła naprzeciw ambony4.

Dzień 24 lipca stał się więc oficjalnym świętem Kingi. 
Ustawała w kopalniach w Bochni i Wieliczce wszelka praca, 
odbywały się uroczyste nabożeństwa, w ołtarz główny bo-
cheńskiego kościoła – pisze ks. Kowalski i St. Fischer wsta-
wiano obraz ufundowany przez króla Korybuta Wiśniowiec-
kiego, wszyscy pracownicy kopalni uczestniczyli w mszy 
świętej i przystępowali do komunii świętej, zapalano mnóstwo 
świec, a w nabożeństwach uczestniczyły tłumy mieszkańców 
Bochni i okolic. Takie same uroczystości odbywały się w Wie-
liczce. Podobno już wtedy śpiewano obok litanii Loretańskiej, 
litanię ku czci św. Kingi.

Znaczenie wiktorii wiedeńskiej w rozwoju kultu Kingi
Gorącym czcicielem Kingi był także król Polski Jan III So-

bieski i jego żona królowa Marysieńka5. Zanosił on wielokrotne 
prośby do Stolicy Apostolskiej o przyspieszenie procesu beaty-
fikacji Kingi. W 1683 r. po wiktorii wiedeńskiej rozgłosił, że 
zwycięstwo nad islamem zawdzięcza Europa wstawiennictwu 
Najświętszej Panny Marii i błogosławionej Kingi. Poprosił 
jednocześnie papieża o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. 
Odpowiedź otrzymał szybko, kiedy z wojskiem wracał do Pol-
ski. Tę radosną wieść król przekazał osobiście ksieni klasztoru 
klarysek w Starym Sączu. Ojciec Święty Innocenty XI, który 
przyznał polskiemu królowi chwałę nieśmiertelną (laudem tri-
buimus immortales)6 słowa dotrzymał i proces beatyfikacyjny 
Kingi rozpoczął się 1 marca 1684 roku. Sześć lat później Kinga 
ogłoszona została błogosławioną i po tym ważnym religijnym 
akcie nastąpiło przeniesienie części relikwii bł. Kingi z klasz-
toru Klarysek do Bochni. Uroczystość tę opisałem w części 
I artykułu. Wydawało się, że nic nie stoi teraz na przeszkodzie, 
aby kontynuować starania o kanonizację. Proces kanonizacyjny 
rozpoczęty w 1733 r. został na ponad 200 lat przerwany kata-
strofą rozbioru Polski.

Kaplica bł. Kingi w kościele parafialnym w Bochni
Następstwem uroczystości przeniesienia relikwii Kingi 

z kościoła św. Krzyża do kościoła pw. Św. Mikołaja w 1690 r. 
było przemianowanie kaplicy 11 Tysięcy Dziewic i nadanie jej 
nowej nazwy „kaplica błogosławionej Kingi”. Kaplica 11 Ty-
sięcy Dziewic powstała w połowie XV wieku. Po pożarze ko-
ścioła w 1440 r. pięć lat trwała jego odbudowa w stylu późnego 
gotyku. Kościołowi parafialnemu św. Mikołaja nadano układ 
trój nawowy z długim prezbiterium. Od strony północnej dobu-
dowano zakrystię, a obok niej jednoprzęsłową kaplicę. Nazwa 
kaplicy 11 Tysięcy Dziewic oparta została na pięknej legendzie 
z dziejów św. Urszuli, brytyjskiej księżniczki, która ślubowała 
dziewictwo, ale zmuszona przez ojca do zamążpójścia, posta-
nowiła wcześniej odbyć pielgrzymkę w towarzystwie 10 dam 
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o likwidacji wszystkich klasztorów kontemplacyjnych w kra-
jach Habsburgów objął także klasztor starosądecki Klarysek. 
Urzędnicy cesarscy, świętokradczymi rękami, zabrali ponad 
300 wotywnych złotych serc i tabliczek, kielichy, lichtarze, 
ozdobne ornaty, kapy, wyłuskali rubiny, perły z relikwiarza 
czaszki bł. Kingi. 

W Wieliczce Aleksander Heiter von Schonweth general-
ny naczelnik kopalni soli w Bochni i Wieliczce (1772-1786), 
c.k. radca i komisarz nadworny doprowadził do zniesienia tam 
wszystkich dotychczasowych górniczych świąt, a więc tak-
że dorocznej uroczystości 24 lipca ku czci bł. Kingi. W ich 
miejsce wprowadził dla górników dwa nowe święta: dzień 
św. Teresy i dzień św. Józefa, co oczywiście kojarzyć się mia-
ło z postaciami cesarzowej Marii Teresy i cesarza Józefa II. 
W Bochni ustanowił święto górnicze w dzień Świętej Trój-
cy (Trinitatis), ale pozostawił uroczystość w dzień błogosła-
wionej Kingi 24 lipca, zapewne nie z powodu szacunku dla 
szerzącego się kultu, ale wobec sprzeciwu górników i bocheń-
skiego społeczeństwa. 

Fantastyczny pomysł radcy Heitera
Dla uspokojenia nastrojów wielickich górników wpadł 

radca Heiter na fantastyczny i romantyczny pomysł ściągnię-
cia relikwi Błogosławionej ze skasowanego klasztoru starosą-
deckiego do podziemnej kaplicy św. Krzyża (obecnie św. An-
toniego) umieszczenia ich w trumience u stóp Ukrzyżowanego 
Chrystysa wykutego z ciemnej soli. Pomysł ten interesująco  
wyłożyli autorzy w cytowanej wyżej pracy10:

U stóp Ukrzyżowanego Chrystusa wykutego z ciemnej soli, 
umieści się trumienkę z kośćmi Błogosławionej, a złote relikwiarze 
w niszach z jednej i z drugiej strony będą świeciły na ciemnym tle 
jak gwiazdy w ciemnej otchłani niebios. Zawieszone dookoła małe 
górnicze kaganki słałyby swoje wątłe blaski wraz z modlitwami gór-
ników ku trumnie Matki Kingi. Co za niezwykłe i tajemnicze będzie 
to sanktuarium. Jakże niepomiernie zwiększą się tłumy wędrowców 
zjeżdżających do Wieliczki! Bo podziemna kaplica bł. Kingi stanie się 
dla nich - jak marzył zapewne Heiter – większą atrakcją aniżeli krysz-
tałowe groty kopalni, podziemne jezioro Przykos albo piekielna jazda 
czterech górników z pochodniami poprzez bezdenną otchłań gdzieś 
w mrok sklepień.  

Romantyczny pomysł Heitera połączony z przywróceniem 
w Wieliczce corocznego święta bł. Kingi (które Heiter co do-
piero zniósł) nie wynikał z jego pobożności, ale umiejętnego 
żonglowania świętościami i nastrojami mieszkańców Wielicz-
ki. Zgłoszony w lwowskim Gubernium zyskał uznanie i apro-
batę hr. Brygido. Wszystkie relikwie i kosztowne precjoza ze 
skasowanego klasztoru spisane i opieczętowane przesłane zo-
stały do Wieliczki bezpośrednio z sądeckiego klasztoru. m.in. 

w złotym relikwiarzu wysadzanym diamentami, brylantami, ru-
binami i granatami głowa Błogosławionej, w srebrnym w  kształcie 
wieży 5 ćwierci łokcia wysokim i na 1/3 łokcia szerokim - pozostałe 
kości i tunika, srebrna, złocona monstrancja ozdobiona granatami, 
srebrny, złocony krzyż z cząstką Krzyża Św. kielichy mszalne, lichtarze 
i inne kosztowności.

Klaryski, które po kasacie zakonu nie opuściły jego mu-
rów, pozbawione zostały wszystkiego prócz habitów i cel, sła-

ły ustawicznie petycje do cesarza o cofnięcie kasaty, pomijając 
aktualnych gospodarzy klasztoru, którymi byli teraz urzędnicy 
i woźni. Po roku kasata klasztoru Klarysek została cofnięta, 
a tym samym plan Heitera utworzenia swoistego mauzoleum 
Kingi w wielickiej kopalni soli runął.

Odarcie relikwii z kosztowności
Należało oddać relikwie, ale urzędnicy cesarza Józefa II 

zadbali, aby zostały one odarte z kosztowności i nagie zwró-
cone klasztorowi. Na polecenie władz lwowskich dziekan ar-
chikatedry lwowskiej ks. Stanisław Godurowski posłusznie 
dokonał dzieła zniszczenia. Wyjął czaszkę Błogosławionej 
i przeniósł do drewnianej skrzynki. Pozostałe kości owinął 
w żółtą, jedwabną tkaninę i przewiązał taśmą, a kość ramienia 
przytwierdził do jedwabnej poduszeczki. W drugim pakiecie 
złożył tunikę i srebrną łyżeczkę, której Kinga używała za ży-
cia. Resztę kości w trzecim pakiecie także włożył do drewnia-
nej trumienki. 

Informację o tym przemieszczeniu relikwii zapisał ks. Jan 
Duvall biskup i nominat tarnowski oraz wikariusz gen. dla tej 
części diecezji krakowskiej, która znalazła się pod panowa-
niem austriackim11. Kilka lat później ks. Duvall z drewnianej 
trumienki wyjął głowę Błogosławionej i umieścił w spiżowej 
puszce, a inne kości złożył w blaszanej trumience. Auten-
tyczność tych czynności potwierdził biskup tarnowski Florian 
Amandus de Janówek Janowski w czasie wizytacji klasztoru 
w 1788 r. Oba te dokumenty ks. Duvalla i bpa F.A. Janowskie-
go zaginęły na wiele lat. Nie było żadnej pewności czy są to re-
likwie bł. Kingi. Pojawiła się także legenda, że prawdziwe re-
likwie nadal znajdują się w Gubernium we Lwowie w jedwab-
nym woreczku. Dopiero w 1937 r. dokumenty te odnalazła 
jedna z zakonnic, siostra Leonarda w relikwiarzu w którym ks. 
Duvall przysłał do klasztoru z czaszką Błogosławionej.

Szpiedzy kardynała na tropie   
Rząd w Wiedniu podjął także usilne poszukiwania pienię-

dzy z funduszu Piotra Konstantego Stadnickiego na koszty 
przyszłej kanonizacji Błogosławionej. Ten 75-letni czciciel 
bł. Kingi (zmarły w 1740 lub 1745 r.) wyłożył na koszt pro-
cesu kanonizacyjnego 100 tysięcy złotych polskich z własnej 
szkatuły, a orędowniczką procesu kanonizacyjnego Kingi była 
ksieni starosądecka Teresa Stadnicka. Ta ogromna suma pie-
niędzy złożona pierwotnie w Krakowie przekazana została do 
Rzymu do banku Santo Spirito. Skarbu tego - na polecenie 
ministra Kaunitza - poszukiwał przez swoich szpiegów kardy-
nał hrabia Franciszek von Herzan Harras. W styczniu 1785r. 
usłużny kardynał, liczący się bardziej z nakazami władzy 
świeckiej niż własnego sumienia, dowiedział się, gdzie skarb 
ten jest złożony. Rząd austriacki nie mógł go legalnie zabrać, 
bo nie była to własność klasztoru, ale specjalny fundusz na 
koszty kanonizacji Kingi. Rodzina Stadnickich interweniowa-
ła w Gubernium we Lwowie i  rzymskiej Kongregacji Obrzę-
dów. Kancelaria nadworna 13.12.1784 r. odesłała ich cynicz-
nie na drogę prawną. Rozpoczął się proces na którym pokręt-
nie tłumaczono, że pieniądze poszły na fundusz religijny więc 
wola fundatora została wykonana. Kardynał bez skrupułów 
podpowiadał  urzędnikom cesarskim co w banku mają mówić, 
a co przemilczeć. W końcu rząd ogłosił, że akta sprawy (daro-
wizny) zaginęły. Nie ma przeszkód w otwarciu sejfu bankowe-
go, bo nie ma dowodu kto, kiedy i co darował12.



WB nr 3 (110)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE14 JESIEŃ 2016

Cesarz Leopold II (1790-1792) brat Józefa II po wstąpie-
niu na tron złagodził rygory wprowadzone wobec sądeckich 
klarysek, a kolejny cesarz Franciszek I przywrócił nowicjat 
w  klasztorze. Żadnych jednak starań o kanonizację bł. Kingi 
nie podjęto. Mimo to pod koniec XVIII wieku kult bł. Kingi 
był w Bochni bardzo silny. W 1781 r. ks. Wojtarowicz odre-
staurował kaplicę błogosławionej w kościele parafialnym, rok 
wcześniej sprawił do kaplicy dwa nowe pacyfikały, a w 1789 
r. w kaplicy pojawiły się dwa czerwone, malowane relikwia-
rze w kształcie trumienek w których znalazły się różne inne 
relikwie pochodzące ze skasowanych kościołów dominikanów 
i bernardynów. 

Metryki kościelne odnotowują, że mieszkańcy Bochni czę-
sto nadawali imię błogosławionej swoim narodzonym w tym 
czasie córkom. Także na cmentarzu, założonym w 1787 r. po-
jawiały się figury wyobrażające Kingę na grobach zmarłych 
górników i dziewcząt o imieniu Kunegunda – Kinga. Także 
w tym czasie powstała w bocheńskiej kopalni soli podziemna 
kaplica bł. Kingi.

Podziemna kaplica bł. Kingi
Była ona drugim, ważnym miejscem kultu bł. Kingi 

w Bochni. Nazwę bł. Kingi otrzymała w 1782 r. w miejsce 
poprzedniej nazwy kaplicy Aniołów Stróżów (z 1747 r.). Na 
temat historii tej kaplicy i rozwijającego się wokół niej kultu 
Kingi ukazało się wiele interesujących publikacji naukowych 
i popularno-naukowych. Warto więc sięgnąć po tę wartościo-
wą literaturę13.

Kult Kingi w XIX wieku
Chociaż Polska dźwigała kajdany zaborów, kult bł. Kin-

gi  trwał nieprzerwanie w Starym Sączu. W ośrodkach gór-
niczych Bochni i Wieliczki, w Krakowie, Nowym Korczynie 
i innych miejscach związanych z Kingą, to wznosił się, to 
upadał,  ale nigdy ostatecznie nie zamarł. Z początku XIX 
wieku pochodzi piękna figura kamienna w ogrodzie jednego 
z domów przy ul. Bernardyńskiej w Bochni. W 1845 r. Karol 
Mirecki wykonał  nową polichromię w kaplicy bł. Kingi, któ-
ra 50 lat później zastąpiona został polichromią Jana Matejki. 
W połowie XIX wieku nadano ostateczny kształt podziemnej 
kaplicy bł. Kingi. 

W 1876 r. szeroko rozeszła się po Galicji wiadomość o cu-
dzie jaki wydarzył się z czasie pożaru bocheńskiej kopalni 
soli.  30 grudnia 1875 r. zapaliły się materiały zgromadzone 
w komorze Bausta.Pożar rozprzestrzenił się po kopalni. Zgi-
nęło kilku górników. Od żaru ognia stopiły się we wspomnia-
nej komorze wszystkie metalowe części maszyn i urządzeń. 
Ocalała jedynie drewniana figurka błogosławionej Kingi 
umieszczona tam we framudze solnej skały. Fakt ten uznano 
za cud, który lotem błyskawicy obiegł całą Galicję. W 1922 
r. wydarzenia te opisał Ludwik Stasiak w artykule w IKC pt. 
Drewniana rzeźba, która w pożarze ocalała14.

600 lecie śmierci bł. Kingi – 1892 r.
Zbliżająca się uroczystość 600 lecia śmierci bł. Kingi 

przypadająca w 1892 r. przyczyniła się bardzo do rozwoju 
kultu i zainteresowania się postacią błogosławionej. Czasy 
autonomii galicyjskiej sprzyjały takim poczynaniom. Wyda-
wało się też, że nadchodzi także oczekiwany moment kanoni-
zacji błogosławionej Kingi. 

Uroczystości w Starym Sączu
Stary Sączy przygotował się na tę uroczystość wyjątko-

wo okazale. W miejscowej tradycji zapamiętano dwie trium-
falne bramy i poprzedzoną procesją sobotnią uroczystość 23 
lipca 1892 r. przeniesienia relikwii do nowej trumienki. Do 
wewnętrznej kaplicy klasztornej wpuszczono tym razem wy-
jątkowo wiele osób. Kardynał Dunajewski za zgodą Ojca 
Świętego odpieczętował trumienkę z relikwiami do której 
sto lat wcześniej bp. Duvall złożył relikwie. Otworzył puszkę 
z głową Błogosławionej podniósł ją do góry, a zgromadzeni na 
kolanach oddali hołd. Wyciągnięto różańce, medaliki, obrazki, 
aby otrzeć je o cenną relikwię. Po kilku godzinach, dopiero 
pod wieczór złożono z powrotem czaszkę Kingi do puszki 
i resztę kości do nowej trumienki i zapieczętowano. Przez 
krużganki i dziedziniec pochód przeszedł do kościoła i tam 
złożono trumienkę na podwyższeniu i przykryto jedwabną 
materią haftowaną w białe polskie orły. W niedzielę 24 lipca 
odbyła się uroczysta suma z kazaniem. W czasie uroczystości 
jubileuszowych otwarto wystawę, na której zaprezentowano 
łyżeczkę, kubek i nożyk, którymi posługiwała się Błogosła-
wiona, wiele przedmiotów sztuki sakralnej i niewielki piękny 
obraz Jana Matejki, przedstawiający ksienię Kingę w pode-
szłym wieku, modlącą się na klęczkach na tle górskiego krajo-
braz z sylwetką klasztoru starosądeckiego w głębi.

Bocheńskie przygotowania do uroczystości
Także w Bochni starannie przygotowywano się do god-

nego uczczenia rocznicy 600-lecia śmierci patronki Boch-
ni i Polski. Uchwałą Rady Miejskiej z 11 września 1891 r. 
w sprawie uporządkowania nazewnictwa bocheńskich ulic 
teren wokół kościoła parafialnego św. Mikołaja nazwany 
został placem św. Kunegundy15. Z inicjatywy burmistrza dr 
Antoniego Serafińskiego rada miejska zwróciła się do Jana 
Matejki z prośbą o zaprojektowanie architektonicznej re-
konstrukcji kaplicy Kingi w kościele parafialnym pw. św. 
Mikołaja i wykonanie nowej polichromii. Poproszono także 
Matejkę o osobiste objęcie kierownictwa nad prowadzonymi 
robotami. Jan Matejko przyjął zlecenie, a ponadto – zawsze 
do Bochni życzliwie usposobiony - obiecał namalować gratis 
obraz przedstawiający błogosławioną Kingę. Szybko rozpo-
częto prace. Okazało się, że pod warstwą tynku zachowały się 
gotyckie fragmenty kaplicy. Prace architektoniczne prowadził 
znany krakowski architekt Tadeusz Stryjeński16. Udało się 
zrekonstruować kaplicę w czystym gotyckim stylu. Gotycka 
architektura kaplicy nadawała się świetnie do zastosowania 
przez Matejkę motywów z tych kartonów, które służyły mu 
od wykonania polichromii w Kościele Mariackim w Krako-
wie. Powstał także piękny, zaprojektowany przez Jana Matej-
kę, gotycki ołtarz w kształcie tryptyku. Kończył właśnie Jan 
Matejko obiecany do bocheńskiego kościoła obraz z postacią 
Błogosławionej, ten sam, który był perłą wystawy w No-
wym Sączu, kiedy nastąpił nieprzewidziany przykry incydent 
w pracowni Artysty. O tym wydarzeniu interesująco pisze 
pani Joanna Maria Noworolska na stronie 36. Tam także za-
mieszczamy dwa obrazy św. Kingi: Jana Matejki i jego ucznia 
Władysława Rossowskiego i szkic Jana Matejki.

W końcu, po pewnym czasie, mistrz Matejko zgodził się 
tylko na wykonanie ołówkowego szkicu nowego obrazu, 
a namalowanie obrazu zlecił swojemu uczniowi Władysławo-
wi Rossowskiemu. Przypuszcza Fischer17, że
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 Jan Matejko musiał udzielać [uczniowi] wskazówek i pilnie czu-
wał nad wykonaniem tego dzieła, gdyż jest to jak się zdaje w ogóle   
najpiękniejszy wizerunek Kingi na jaki się dotychczas malarstwo na-
sze zdobyło.

Nie znamy szczegółów wszystkich uroczystości rocznico-
wych, jakie się wówczas odbyły, ale tradycja głosi, że były 
to najwspanialsze uroczystości jakie za ludzkiej pamięci spo-
łeczeństwo bocheńskie obchodziło. Na ołtarzu zaczęły po-
jawiać się wota, a nabożeństwo do księżnej Kingi sięgnęło 
w serca bochnian.  

Uroczystości w Wieliczce i Krościenku
W Wieliczce uroczyste Triduum poprzedziło doroczne 

święto Kingi. W Krościenku w ruinach zameczku wykuta zo-
stała grota głęboka na 5 m. wysoka i szeroka na 3 m. a w niej 
w 1904 r. ustawiono kamienny ołtarz z figurą. Prace prowa-
dzono pod kierunkiem Józefa Madeji ze Szczawnicy, znanego 
przewodnika po Pieninach i Tatrach, a posąg wykonał rzeź-
biarz Władysław Druciak z Krościenka.

Kult św. Kingi w Bochni w XX wieku
Chociaż z okazji 600 lecie śmierci bł. Kingi nie doszło do 

jej kanonizacji, kult jej nazywanej powszechnie świętą roz-
wijał się nadal w Bochni w XX wieku czego dowodem jest 
nazwanie jej imieniem na początku XX wieku szkoły wydzia-
łowej żeńskiej przy obecnym placu św. Kingi. Powszechnie 
uznawano ją w Bochni nie tylko za patronkę górników, ale 
także za patronkę miasta i patronkę Polski. Dowodem na to 
jest słynna dzisiaj „Kantata Bochniaków” napisana na pierw-
szy Walny Zjazd Stowarzyszenia Bochniaków i Jubileusz bo-
cheńskiego gimnazjum i liceum w 1938 r. Edmund Bieder, 
poeta I Brygady LP i profesor gimnazjalny z Bochni autor 
tekstu „Kantaty” do muzyki Jana Krudowskiego pisze w jed-
nej ze zwrotek:

      Patronko Bochni, Kingo Święta
      Bocheńskiej ziemi nie szczędź łask
      I w bój lecące stąd orlęta
      Poprowadź w błękit, w słońca blask

Lecące w bój orlęta to oczywiście „młodzi legioniści 
z Bochni”18. Jakby dalekim echem powraca przeświadczenie 
o roli św. Kingi jako patronki Polski osłaniającej obrońców 
naszego kraju przed jej wrogami i pamięć o wiktorii wiedeń-
skiej Jana III Sobieskiego w 1683 roku.

Po II wojnie światowej w latach PRL-u  próbowano wy-
przeć z Bochni jakiekolwiek ślady związków św. Kingi 
z Bochnią. Zniknęła nazwa placu św. Kingi, szkoły podsta-
wowej, a nowy adres Parafii rzymsko-katolickiej św. Mikołaja 
w Bochni brzmiał teraz: „ul. Bieruta 2” Szkoła podstawowa 
otrzymała nowego patrona w osobie gen. Henryka Dąbrow-
skiego. Tradycyjna pasterka w podziemnej kaplicy św. Kingi 
powróciła dopiero w 1980 r. ale tylko do chwili ogłoszenia 
stanu wojennego. Aż do 1989 r. miejscowe władze blokowały 
propozycje Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi 
Bocheńskiej przywrócenia dawnych nazw ulic i placów w tym 
placu błogosławionej Kingi. Dopiero w wyniku zmian ustro-
jowych w 1990 r. sytuacja uległa zmianie. Pod naciskiem Sto-
warzyszenia i mocnego poparcia bocheńskiej „Solidarności” 

Miejska Rada Narodowa w Bochni uchwałą nr VIII/42/89 z 23 
maja 1989 r. (par.1 pkt 2) zmieniła nazwę ulicy Hanki Sawic-
kiej wraz z placem koło kościoła parafialnego na Plac Błogo-
sławionej Kingi, przywracając w ten sposób właściwą nazwę 
placu19. Dzięki staraniom górników bocheńskiej kopalni soli 
w podziemnej kaplicy odprawia się do dziś wigilijne msze 
święte pasterkowe, ku czci patronki bocheńskich górników 
i miasta Bochni. Powróciła także nazwa szkoły podstawowej 
im. bł. Kingi, a od reformy oświaty gimnazjum nr 1 im. św. 
Kingi.

W 1986 r. w Bochni, w „Domu Bochniaków”, autorka 
zbioru legend o bł. Kindze „Drogocenne wiano” pani Kor-
nelia Dobkiewiczowa z Katowic poznała legendę o perłach 
Kingi, zamienionych w małe stawki w Łąkcie i o ostatecznym 
losie cudownego pierścienia, który – jak mówi legenda - za-
mienił się w tatrzańskie Morskie Oko, ratując tym samym 
Kingę uciekającą wraz z mniszkami przed ścigającą je hordą 
tatarską w Tatrach.

Z okazji 700-lecia śmierci bł. Kingi Stowarzyszenie 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej zorganizowa-
ło 13 czerwca 1992 r. w Domu Bochniaków sesję naukową. 
Przewodniczył jej prof. dr hab. Wacław Korta prezes Od-
działu Wrocławskiego i Rady Naukowej Stowarzyszenia. 
W czasie sesji wykłady wygłosili: dr Mieczysław Rokosz 
z UJ Kinga na tle swoich czasów, dr Józef Piotrowicz z Mu-
zeum Żup Krakowskich Bochnia w czasach Kingi, ks. dr Ry-
szard Banach z Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie Grób 
bł. Kingi w Starym Sączu jako źródło kultu Błogosławionej 
i dr Teofil Wojciechowski burmistrz Bochni Kopalnia szan-
są przyszłości miasta.

Na łamach „Wiadomości Bocheńskich” nr 2/1992 z oka-
zji tego jubileuszu ukazał się artykuł ówczesnego probosz-
cza Krościenka ks. Andrzeja Pękali pt. Dziedzictwo bł. Kingi 
w Krościenku nad Dunajcem, a także omówienie wydanej po 
40 latach drukiem, staraniem Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, 
pasjonującej biografii św. Kingi piór ks. Ludwika Kowalskie-
go i Stanisława Fischera pt. „Żywot św. Kingi”. 

Tematów związanych ze św. Kingą nie zabrakło także 
na Międzynarodowej Konferencji Archiwalnej pt. „Wspólne 
dziedzictwo-Wspólna przyszłość”, zorganizowanej 12 wrze-
śnia 2008 r. w komorze Ważyn  bocheńskiej kopalni soli m.in. 
przez  Archiwum PAN, Starostwo Bocheńskie, Stowarzysze-
nie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, Państwo-
we Archiwum w Krakowie Oddział w Bochni. Uczestniczyło 
w niej 150 archiwistów i historyków z siedmiu krajów euro-
pejskich.  Ks. dr Banach mówił o przebiegu procesu kanoniza-
cyjnego św. Kingi, dr J. Piotrowicz o początkach kopalni soli 
we Bochni w świetle faktów i legendy o pierścieniu Kingi, Jan 
Flasza analizował bocheńskie wizerunki św. Kingi w formie 
prezentacji multimedialnej. Konferencji towarzyszyła wysta-
wa „Św. Kinga w dokumencie archiwalnym”. 

Możemy odnaleźć w Bochni więcej śladów Kingi wskazu-
jących, że kult jej nadal trwa i rozwija się czego dowodem jest 
nie tylko nazwa Oratorium św. Kingi i uroczystości religijne 
w bocheńskim kościele parafialnym i kopalni soli. Szczególną 
czcią otacza ją przede wszystkich bocheńska brać górnicza, 
a najlepszym dowodem było sprowadzenie jej relikwii ze sta-
rosądeckiego klasztoru Klarysek w bocheńskiej kopalni soli. 
19 czerwca ksieni Klasztoru Sióstr Klarysek w Starym Sączu 
Matka Elżbieta Wielebińska na prośbę górników przekazała 
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Kopalni Soli w Bochni na ręce prezesa Zarządu Kopalni mgr 
inż. Zbigniewa Rojka cząstkę relikwii św. Kingi w małej pusz-
ce metalowej, zaszklonej, opieczętowanej pieczęcią lakową 
Klasztoru wraz z życzeniami:

Niech Święta Kinga wyprasza obfitość Bożych łask Kopalni Soli w Boch-
ni, otacza czułą opieką górników i ich rodziny, opromienia swą świętością 
całe miasto. Niech Bóg błogosławi i strzeże z modlitwą Siostry Klaryski. 

Tego samego dnia podczas uroczystej mszy św. przy oł-
tarzu papieskim w Starym Sączu odprawianej z okazji ogło-
szenia dekretu papieskiego o ustanowieniu św. Kingi Patron-
ką Starego Sącza ks. biskup Andrzej Jeż przekazał relikwie 
Świętej Kingi delegacji kopalni soli w Bochni, w skład któ-
rej wchodzili: prezes Zbigniew Rojek, dyrektor techniczny 
Tomasz Migdas i Krzysztof Stompór. Do relikwii dołączono 
dokument Kurii Diecezjalnej w Tarnowie stwierdzający auten-
tyczność relikwii św. Kingi Dziewicy, podpisany przez wika-
riusza generalnego ks. bpa Wiesława Lechowicza i kanclerza 
ks. dr Adama Nitę20.

Relikwie zdeponowane w Bazylice św. Mikołaja w Bochni 
przeniesione zostały 23 czerwca 2016 r. w uroczystej procesji 
do podziemnej kaplicy św. Kingi i umieszczone na ołtarzu. Uro-
czystej mszy św. przewodniczył ks. biskup Leszek Leszkiewicz. 

Miesiąc później na murach klasztoru starosądeckiego za-
montowano, ufundowaną przez bocheńskich górników tablicę 
dziękczynną, którą 24 lipca 2016 r. poświęcił ks. bp. Andrzej 
Jeż, podczas uroczystej mszy świętej na dziedzińcu klasztoru.    

Przypisy: 

1  Józef Piotrowicz, Początki kopalni soli w Bochni w świetle 
faktów i legendy o pierścieniu księżnej Kingi [w: Wiadomo-
ści Bocheńskie nr 4 (83) 2009], zob. także: Józef Piotrowicz, 
Geneza górnictwa solnego w Polsce, [w: Studia i materiału 
do dziejów żup solnych w Polsce t.II s.173-234, Muzeum Żup 
Krakowskich-Wieliczka 1968]
2  ks. Ludwik Kowalski, Stanisław Fischer. Żywot bł. Kingi. 
Tarnów 1992 s.169. Teofil Wojciechowski potwierdza istnie-
nie kultu Kingi od pierwszej połowy XV wieku, zob. Teofil 
Wojciechowski. Kościelne dzieje Bochni w okresie staropol-
skim. Tuchów 2003 s. 344.
3  tamże. s. 174, 276
4  Tamże. s. 177. Autorzy podają obszerny tekst tego dokumen-
tu s. 176.
5  O szczególnej czci króla i królowej Marysieńki świad-
czyć może to, że córka ich Teresa otrzymała na chrzcie dru-
gie imię Kinga

6  W Liście do Jana III Sobieskiego papież Innocenty XI pisał:”Za-
iste imię Twoje, pełne chwały, umieszczone będzie na najchwaleb-
niejszych kartach dziejów Kościoła katolickiego i napełni pamięć 
wiernych nieprzemijającym dla Ciebie uwielbieniem” Otto Forst 
de Battaglia. Jan Sobieski król Polski. Warszawa 1983  s. 256.
7  Napis na kamiennej płycie XIMV odczytano błędnie jako 11 
millia (11 tysięcy). Dopiero po 1945 r. wykryto błąd i wyjaśniono 
że XIMV oznacza 11 martyres virgines (11 męczennic-dziewic). 
Najsłynniejsza kaplica pod tym wezwaniem w Polsce znajduje 
się w Kościele Mariackim w Gdańsku. Krzysztof Kolumb po od-
kryciu wysp na morzu Karaibskim nazwał je imieniem 11 tysięcy 
dziewic. Obecnie są to Wyspy Dziewicze.
8  Kowalski, Fischer s. 280.
9  Jerzy Wyczesany. Wystrój artystyczny kościoła św. Mikołaja 
w Bochni, Bochnia 1988 r. s.27-28, ks.Stanisław Wójtowicz. Ko-
ściół parafialny w Bochni. Bochnia 1983 r., s. 97-103. 
10 Kowalski, Fischer s. 208. 
11 Johannes de Duvall był proboszczem kolegiaty wojnickiej, od 
1781 r. generalnym oficjałem dla diecezji nadwiślańskiej, a od 
1783 r. biskupem tarnowskim. Zmarł w 1785 r. Następcą jego zo-
stał biskup Florian Amandus de Janówek Janowski (1786-1901).
12 Kowalski, Fischer s. 212-213.
13 Stanisław Fischer. Dzieje bocheńskiej żupy solnej, Warszawa 
1962, Dariusz Śladecki. Kaplica bł. Kingi w bocheńskiej kopalni 
soli [w: Studia i Materiały do dziejów Żup Solnych w Polsce t. 
XV. MZK-Wieliczka 1989], Teofil Wojciechowski. Kopalnia soli 
w Bochni. Bochnia 2016 r. Tomasz Migdas. Wyrobiska podziemnej 
trasy turystycznej w Kopalni Soli w Bochni, „Wiadomości Bocheń-
skie” nr 3/2006, Stanisław Mróz. Pobożność górników [w: „Wia-
domości Bocheńskie” nr 4/2015, s. 2 – 5].
14 L.S. Drewniana rzeźba, która w pożarze ocalała  „Ilustro-
wany Kurier Codzienny” w nr z 12.01.1922, zob. Kowalski, 
Fischer s. s. 281.
15 20 marca 1931 r. rada miejska zmieniła nazwę placu na plac 
św. Kingi.
16 Teofil Wojciechowski. Kościelne dzieje Bochni. Tuchów 2003 
s. 344-347.
17 Kowalski, Fischer s. 223. Wg ustnej tradycji Jan Matejko nama-
lował na obrazie oczy i ręce błogosławionej.
18 Stanisław Kobiela. Bochniacy w legionach, cz.1 – 5 [w: Wia-
domości Bocheńskie nr 2/2014, 3/2014, 4/2014, 1/2015, 2/2015] 
19 Od 1891 r. obowiązywała nazwa Plac Kunegundy. Nazwa zosta-
ła zmieniona w 1931 r. na Plac św. Kingi. Uchwałą Miejskiej Rady 
Narodowej nr V/1955 nazwę ulicy i placu zmieniono na Hanki 
Sawickiej. zob. Stanisław Kobiela. Bocheńskie ulice cz.3 i cz.5 
(„Wiadomości Bocheńskie” nr 1/2014 s. 21 i nr 1/2016 s. 22)
20 Dokument Kurii Diecezjalnej w Tarnowie z dnia 01.09.2013 r. 
znak O.H.1-5-3/32/13 autentyczności relikwii św. Kingi. 
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Geza de Takats

Cud w Bochni
Madonny z Dzieciątkiem – spoczywający bezradnie w śniegu – 
ustawili z powrotem na kamiennym cokole. W wozach naszego 
taboru było kilka worków cementu. Gdy Jankowski zrozumiał, 
co zamierzam uczynić, przeżegnał się i zadrżał. Rozkazałem 
mu wymieszać cement, on zaś okazał się w tej dziedzinie 
prawdziwym mistrzem, gdyż w cywilu był właśnie miesza-
czem cementu. Zrobił wszystko jak się należy, podczas gdy ja 

zadbałem o to, by nikt nas nie 
zobaczył przy naprawianiu 
szkody. Nie trwało długo, 
a figura znów stała na dawnym 
miejscu – Madonna uśmiecha-
ła się z cichą wdzięcznością 
i wolą dochowania tajemnicy. 
Następnego ranka rozkazałem 
zadąć z całą mocą we wszyst-
kich sześć naszych trąbek. 
Całe miasteczko zjawiło się na 
placu – w pełnym przyodziew-
ku – nauczone już smutnym 
doświadczeniem obwieszczeń 
ogłaszanych przez zmieniające 
się wciąż siły okupacyjne. 
Przemówiłem do tłumu za 

pośrednictwem tłumacza – kucharza kompanii, który niegdyś 
pracował u Sachera w Wiedniu i wypiekał doskonałe  ciasta. 
Wskazałem na figurę Madonny, stojącą prosto, niewzruszenie 
i tajemniczo na środku placu. Wybuchł powszechny entuzjazm, 
w górę poleciały kapelusze i natychmiast, by uczcić cud, zabrano 
się do pieczenia prosiąt. 
Morale zostało przywrócone. Nasz niepewny front, który ugiął 
się o dwadzieścia pięć mil, wyprostował się teraz na całej 
długości. Brygadier X został odznaczony Krzyżem Franciszka 
Józefa. A przeciwko mnie przez dwa lata prowadzono docho-
dzenie z powodu „niewłaściwego wykorzystania cementu, 
nieuzasadnionego zadaniami bojowymi”
                                               Tłumaczył:  Tadeusz Zatorski 

Głęboki, skrzypiący śnieg pokrywał błotniste, gliniaste 
ulice Bochni, sennego polskiego miasteczka. Zakwaterowano 
tu liczący trzydziestu ludzi oddział zwiadowczy. Miasteczko 
przechodziło z rąk do rąk trzy albo cztery razy w ciągu kilku 
ostatnich tygodni: typ linii frontu, przesuwającej się to w jedną, 
to w drugą stronę, tak częsty w czasie pierwszej wojny świato-
wej. Wystraszeni polscy mieszkańcy ledwie odważali się wycho-
dzić w dzień na ulicę, w nocy 
zaś po kryjomu przesyłali  
sygnały walczącym, Rosjanom 
albo siłom austro-węgierskim, 
zależnie od swych sympatii. 
Niektórzy w desperacji strze-
lali na oślep z okien. 

Pewnego wieczoru, gdy 
przy świetle świecy graliśmy 
w karty, zjawił się mój ordy-
nans, Jankowski. Głęboko 
religijny, a jeszcze bardziej 
zabobonny, szeptem zako-
munikował nam dramatyczne 
nowiny: jeden z pocisków 
trafił prosto w figurę Madonny, 
zdobiącą główny plac, która 
teraz, strącona z postumentu, leżała w głębokim śniegu. Polscy 
wieśniacy, w kapeluszach nasuniętych głęboko na łysiejące 
czoła, stali wokół w niewielkich grupkach, szepcząc coś do sie-
bie. Znak był oczywisty. Rosjanie zwyciężali, a zatem należało 
raczej pomóc i przysłużyć się nieprzyjacielowi, by zyskać sobie 
przez to jego życzliwość. Teraz, pomyślałem, przestaną zapewne 
dostarczać naszym oddziałom żywność, a już zaczęli przecież 
strzelać ze swych domków do naszych wartowników. Jako 
najstarszy rangą oficer rozkazałem natychmiast, by burmistrz 
i dwaj urzędnicy zostali zatrzymani w charakterze zakładników. 
Była piękna księżycowa noc, kiedy wraz z Jankowskim udałem 
się na miejsce, by ocenić zniszczenia. Przyszła mi do głowy 
myśl, że pomogłoby bardzo naszej sprawie, gdybyśmy posąg 

Tadeusz Zatorski (Kraków)

Cud nad Rabą
Cud ukochanym jest dzieckiem wiary 
                                                          Goethe 

Geza de Takats nie był profesjonalnym literatem. Był leka-
rzem. I to lekarzem wybitnym. Urodził się 9 grudnia 1892 roku 
w Budapeszcie w rodzinie uprawiającej ten zawód od pokoleń. 
Jego pradziadek, dziadek i ojciec byli cenionymi okulistami, ten 
ostatni kierował przez jakiś czas katedrą oftalmologii na uni-
wersytecie budapesztańskim, sprawował także funkcję dziekana 

wydziału medycznego. Sam Geza de Takats podejmuje studia 
medyczne na tymże uniwersytecie w 1910 roku, potem czas 
jakiś studiuje we Fryburgu Bryzgowijskim. W czasie pierwszej 
wojny światowej służy na froncie włoskim, a później, już po 
ukończeniu studiów w 1915 roku, na froncie rosyjskim i na 
Bałkanach. Po demobilizacji w 1918 roku uzupełnia jeszcze 
przez rok wykształcenie w Kopenhadze, a w 1923 roku jako 
stypendysta Fundacji Rockefellera wyjeżdża do USA, gdzie od-
bywa praktykę w Mayo Clinic w Rochester w stanie Minnesota. 

rys. Dezso Csanady
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Tam też poznaje żonę, Carol Becker, z którą przeżyje szczęśliwie 
60 lat. Po kilku miesiącach powraca z nią na Węgry, ale w rok 

później ponownie jest w USA, 
gdzie osiądzie już na stałe. 
Pracuje w różnych klinikach 
uniwersyteckich, by w końcu 
otrzymać profesurę chirurgii 
naczyniowej w Rush College 
Medical Scool w Illinois. Jest 
członkiem wielu towarzystw 
naukowych i autorem cenio-
nych podręczników medycz-
nych. Umiera 4 października 
1985 roku. 

Medycyna to nie jedyny 
obszar jego zainteresowań. 
Para się także literaturą i wła-
snym nakładem wydaje kilka 
zbiorów krótkich opowiadań, 
między innymi, w 1965 roku, 
liczący zaledwie 24 strony to-

mik zatytułowany Miracle at Bochnia And Other Short Stories 
[„Cud w Bochni i inne opowiadania”]. W 1970 roku publikuje 
także autobiografię Breach of etiquette [„Naruszenie etykiety”]. 

Cud w Bochni sprawia wrażenie apokryfu, historii zmy-
ślonej od początku do końca albo przynajmniej mocno prze-
tworzonej. Sam autor zapewnia co prawda w przedmowie, 
że opowieści zawarte w tomiku to relacje o zdarzeniach 
prawdziwych, oparte jakoby w dużej części na zapiskach 
jego wuja George’a, znalezionych w odziedziczonym po nim 
kufrze. (Dziennik ten, dodaje jednak, spłonął niestety pod-
czas jakiegoś „wiosennego sprzątania”). W wypadku Cudu 
ta prawdziwość musi się wszakże wydać mocno wątpliwa. 
Pod koniec 1914 roku Bochnia rzeczywiście znalazła się 
na linii frontu i jej okolice były widownią zaciętych walk. 
Nic jednak nie wiadomo o wydarzeniu przypominającym 
to opisane w anegdocie de Takatsa. Żadna figura Madonny 
z Dzieciątkiem nie zdobiła zresztą „głównego placu” miasta. 
Także inne szczegóły uznać wypada za mało realistyczne. Bo 
jakież to sygnały mieli nadawać „zależnie od swych sympatii” 
mieszkańcy Bochni? Jakoś trudno sobie przy tym wyobrazić 
spokojnych mieszczan strzelających „na oślep z okien” – każda 
taka próba musiałaby się przecież skończyć krwawą pacyfi-
kacją dzielnicy czy miasta. A i przebieg linii frontu w bardzo 
niewielkim stopniu zależał na ogół od nastrojów panujących 
wśród ludności cywilnej. Jedyny szczegół w jakiejś mierze 
zgodny ze stanem faktycznym to „błotniste, gliniaste ulice 
Bochni”, które przeszły niemal do legendy: nawet Adolf 
Schmidl w wydanym w 1836 roku przewodniku po Czechach, 
Morawach, Śląsku i Galicji w bardzo krótkim opisie miasta nie 
omieszka wspomnieć o ulicach „nieregularnych i nad wyraz 
błotnistych”, ale to oczywiście za mało, by zakładać u autora 
jakąś rzeczywistą znajomość miejsca, w którym toczy się 
akcja jego opowiastki. Co więc sprawiło, że tę akcję umieścił 
akurat w Bochni? Tu zdani jesteśmy głównie na domysły, ale  
pomocne mogą nam być także pewne analogie. 

Bochnia nie należała co prawda do największych miast 
galicyjskich, ale nie była też miejscowością całkiem nieznaną. 
A to oczywiście przede wszystkim dzięki swojej kopalni – sól 
była w tamtych czasach surowcem znacznie cenniejszym 

i ważniejszym niż dziś. Bocheńskie saliny bywały więc często 
– obok wielickich – przedmiotem zainteresowania przyrod-
ników i geologów z całej Europy. Wzmiankuje je w swoich 
Brulionach Georg Christoph Lichtenberg, wielki niemiecki 
fizyk i filozof, a Kaspar Maria von Sternberg, czeski teolog, 
botanik i mineralog, opisuje dość szczegółowo osobliwości 
bocheńskich pokładów solnych w korespondencji z Goethem, 
który zawsze żywo się interesował geologią i górnictwem. 
W drugiej połowie lat trzydziestych XIX wieku na łamach 
prasy austro-węgierskiej toczy się ożywiona dyskusja nad  
powstałym w 1836 roku projektem linii kolejowej, łączącej 
Wiedeń z Bochnią. O Bochni pisze też sławna w XIX wieku 
podróżniczka austriacka, Ida Pfeiffer, w relacji z podróży po 
Skandynawii: zwiedzając kopalnię rudy żelaza w Danemora 
pod Uppsalą nie odczuwała, jak podkreśla, żadnego lęku 
podczas zjazdu w głąb szybu, ponieważ w podobny, a nawet 
jeszcze bardziej niebezpieczny sposób opuszczała się na samej 
tylko linie do wnętrza kopalń w Wieliczce i Bochni. A w 1888 
roku ukazuje się w Lipsku książka niemieckiego pisarza Karla 
Bleibtreua, zatytułowana Bitwa pod Bochnią, będąca analizą 
strategiczną wyimaginowanej bitwy, stoczonej przez połączone 
wojska pruskie i austriackie z armią rosyjską w rejonie Bochni 
i Brzeska – ta fantazja militarno-polityczna zaskakująco trafnie 
przewidziała zresztą prawdziwe starcie między armiami Rosji 
i Austro-Węgier w 1914 roku w pobliżu Limanowej i zatrzy-
manie ofensywy rosyjskiej. Nazwa „Bochnia” pojawiała się 
więc w różnych kontekstach w ówczesnym piśmiennictwie 
i przeciętny czytelnik prasy austriackiej, czeskiej czy węgier-
skiej mógł się z nią zetknąć wielokrotnie. Zapewne to właśnie 
sprawi, że także Jaroslav Hašek posłuży się nią w Przygodach 
dobrego wojaka Szwejka. Mowa tam o pewnym popie unickim, 
powieszonym przez Austriaków za odprawianie nabożeństw 
w intencji zwycięstwa Rosjan, o co go oskarżył miejscowy 
polski nauczyciel, i to, jak się okazało, fałszywie: duchowny 
w rzeczonym czasie był nieobecny w parafii, gdyż leczył kami-
cę żółciową w uzdrowisku zwanym „Bochnia Zamurowana”. 
Autor najnowszego przekładu powieści, Antoni Kroh, wyraża 
pogląd, że „nazwa Bochnia była przypuszczalnie pierwszą 
z brzegu, jaka przyszła Haškowi do głowy”. Bardzo prawdo-
podobne, że w analogiczny sposób znalazła się w opowieści 
de Takatsa. 

Ale ta banalna z pozoru anegdota ma i swoje drugie dno. 
Jak autor zauważa w posłowiu jest coś, co łączy wszystkie 
zebrane w tomie opowiadania: są one mianowicie „przykłada-
mi dostosowywania się do różnego otoczenia”. Także bohater 
„Cudu” dostraja się do środowiska, w którym się znalazł i któ-
rego przychylność stara się pozyskać. A czyni to inscenizując 
tytułowy „cud”, wie bowiem, że mieszkańcy galicyjskiego 
miasteczka, „głęboko religijni, a jeszcze bardziej zabobonni” 
– jak jego ordynans Jankowski – takich zdarzeń są spragnieni 
i bez oporów w ten jego  „cud” uwierzą. Ta kalkulacja to 
być może odległe echo opinii o Galicji i jej mieszkańcach, 
opinii szeroko rozpowszechnionych w XIX wieku, a kolpor-
towanych chętnie przez cudzoziemców przemierzających 
te ziemie. Dla przybysza z postoświeceniowego Zachodu 
kontakt z ówczesnym polskim obyczajem, także religijnym 
był często szokujący. Samuel Bredetzky, pastor protestancki, 
z niesmakiem wspomina zabobonną pobożność pątników 
w Kalwarii Zebrzydowskiej, a Franz Kratter w wydanych 
w 1786 roku Listach o teraźniejszym stanie Galicji opisuje 

Geza de Takats



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  19JESIEŃ 2016

WB nr 3 (110)

miejscowe chłopstwo jako „wielce nieszczęśliwą i godną 
pożałowania klasę ludzi”, „nieznających się na uprawie roli, 
głupich, ociężałych i obojętnych”, wreszcie „przykutych do 
żelaznego wiosła zabobonu”. Można oczywiście przyjąć, 
że za tymi opisami kryje się wyłącznie zła wola i pogarda 
kolonizatorów wobec podbitego ludu, znajdującego się ich 
zdaniem na niższym poziomie rozwoju. Ale tych relacji, 
dość zgodnych, jest zbyt wiele, by przejść nad nimi do po-
rządku dziennego. Nie zachęcają do tego także doniesienia 
o „cudach” zgoła współczesnych, jak choćby głośny przed 
paru laty jarosławski, w swej istocie dość podobny do „cudu 
w Bochni”, bo polegający również na przemieszczeniu się 
części świętego wizerunku (z Piety w kościele dominikańskim 
w Jarosławiu podczas nabożeństwa odpadły mosiężne korony, 
zdobiące głowy Marii i Jezusa, co zachęciło miejscową lud-
ność do przeprowadzenia zbiórki środków na zakup nowych 
– złotych). W tym sensie banalna z pozoru anegdota Gezy de 
Takatsa, w warstwie czysto faktograficznej zapewne wytwór 
literackiej fikcji ze wszystkimi jej poetyckimi „licencjami”, 
w wymiarze obyczajowym jest przecież w jakimś stopniu 
opowieścią nie tak bardzo od prawdy odległą.  
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Autor wyraża serdeczne podziękowanie Pani Nathalie Whe-
aton z Rush University Medical Center Archives za udostęp-
nienie tekstu opowiadania Gezy de Takatsa wraz z ilustracją.

The author wishes to express his thanks to Mrs. Nathalie 
Wheaton from the Rush University Medical Center Archives 
for providing the text of the story and the illustration.

Janina Kęsek

Action Renounce Yalta - Obalić Jałtę
Wspomnienie o Adamie Kierniku 

9 sierpnia 2016 r. zmarł w Warszawie nasz przyjaciel 
Adam Kiernik. Urodził się 
4 sierpnia 1949 r. w Nowym 
Yorku. Ojciec jego Stanisław, 
rodowity Bochniak, absol-
went bocheńskiego gimna-
zjum był pracownikiem Biura 
Prawnego ONZ, utrzymywał 
ze Stowarzyszeniem Boch-
niaków stały i serdeczny 
kontakt, a za pośrednictwem 
“Wiadomości Bocheńskich” 
interesował się żywo tym co 
dzieje się w Bochni. 

Także jego syn Adam 
Kiernik, mimo, że urodzo-
ny i wychowany w USA, 
czuł silny związek z Polską 

i z Bochnią, rodzinnym miastem ojca, dziadka i pradziadka. 
Biegle mówił i pisał po polsku. Często z rodzicami i siostrą od-
wiedzał dziadków Kierników mieszkających po wojnie w War-
szawie. Dziadkiem jego był dr Władysław Kiernik (1879-1971) 
także absolwent bocheńskiego gimnazjum, działacz niepodle-
głościowej organizacji “Promieniści” w bocheńskim gimna-
zjum, w chwili wybuchu wojny w 1914 r. został komisarzem 
wojskowym Powiatowego Komitetu Narodowego w Bochni, 
po wojnie znany adwokat, ludowiec. W okresie międzywo-
jennym sprawował kilkakrotnie tekę ministerialną. Pradziad-
kiem Adama był Ferdynand Maiss (1856 - 1933) zasłużony 
burmistrz Bochni przełomu wieków. Władysław Kiernik, jego 
syn Stanisław i wnuk Adam byli aktywnymi działaczami Sto-
warzyszenia Bochniaków. Po reaktywowaniu w 1956 r. przed-
wojennego Stowarzyszenia Bochniaków Władysław Kiernik, 
działający aktywnie w Oddziale Warszawskim, doprowadził do 
połączenia odrodzonego Stowarzyszenia Bochniaków, drogą 
fuzji, z Towarzystwem Miłośników Ziemi Bocheńskiej.
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W latach przemian ustrojowych w Polsce, (1981-1991) 
Adam Kiernik był inicjatorem i jednym z najaktywniejszych 
działaczy polonijnej organizacji “Pomost”, wspierającej “So-
lidarność” w Kraju. Działacze “Pomostu” zabiegali o moralne 
i polityczne wsparcie dla rozwijającego się w Polsce nieza-
leżnego i samodzielnego ruchu związkowego. Docierali nie 
tylko do polskich polityków w USA jak np. Zbigniewa Brze-
zińskiego czy Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ale też do ame-
rykańskich senatorów, a nawet prezydenta Ronalda Reagana. 
Organizowali pomoc dla rodzin więzionych i internowanych 
działaczy “Solidarności”. Najważniejszą 
w ich działalności była akcja Action Reno-
unce Yalta “Obalić Jałtę”. Jej celem było 
uświadomienie społeczeństwu amerykań-
skiemu, krzywdzących Polskę postanowień 
jałtańskich i doprowadzenie do ich cofnięcia. 
Napisał o tym książkę i wraz z nią złożył pe-
tycję w kongresie USA domagając się pod-
jęcia rezolucji potępiającej uchwalenie przez 
Wielką Trójkę traktatu jałtańskiego w 1945 
roku oddającego całą wschodnią Europę Sta-
linowi i Związkowi Radzieckiemu. Po po-
wstaniu Solidarności zamieścił w “New York 
Times” list otwarty do prezydenta Ronalda 
Reagana, w którym sugerował, ,że Stany 
Zjednoczone powinny zrobić wszystko, aby 
nie dopuścić do inwazji radzieckiej w Pol-
sce. Nie był mile widziany nawet w Białym 
Domu, bo otwarcie pokazywał postawę prezydenta Franklina 
Delano Roosevelta w dniach kiedy ważyły się losy Europy 
Środkowej. W ostatnim dniu olimpiady w Los Angeles 12 
sierpnia 1984 r. z inicjatywy A. Kiernika  30 działaczy “Po-
mostu” z udziałem także J. Szymańskiego i p. Sierotwińskiej 
z Polski weszło na górę ze znanym wszystkim napisem Holly-
wood i rozciągnęło w rękach ogromny transparent z napisem 
“Solidarność żyje. Obalić Jałtę”. Przyjechali dziennikarze 
i piękny widok poszedł w świat. Prezydent Reagan podpisał 
16 sierpnia 1985 r. przyjętą przez Kongres rezolucję w wer-
sji zaproponowanej przez A. Kiernika. O działalności pana 
Adama Kiernika pisze obszernie pani Jolanta Wojciechowska 
z Sochaczewa w artykule Z Kalifornii do Bochni,  na łamach 
nr 2-3/2003 r. “Wiadomości Bocheńskich”, a także on sam 
w artykule Action Renounce Yalta w nr 1/2006 “Wiadomości 
Bocheńskich”. 7 lipca 2003 roku na bocheńskim cmentarzu 
spoczęły prochy Stanisława Kiernika, zmarłego w Stanach 
Zjednoczonych 31 grudnia 2001 r. w wieku 91 lat. W orga-

nizację pogrzebu tego zasłużonego działacza polonijnego 
zaangażowało się także nasze Stowarzyszenie Bochniaków. 
W dniu następnym syn zmarłego pan Adam Kiernik, który 
na tę smutną uroczystość przybył ze Stanów Zjednoczonych 
wraz z żoną Barbarą, wygłosił w “Domu Bochniaków” wy-
kład o działalność organizacji “Pomost” i akcji  “Obalić Jał-
tę!”. W czasie tego wykładu zgłosił deklarację wstąpienia 
w szeregi naszego Stowarzyszenia. Mówił, że jest dumny 
z faktu, iż jego korzenie są właśnie w Bochni.

Adam Kiernik zdecydował się, po przejściu na emeryturę, 
w 2009 r. przenieść się wraz z żoną Barba-
rą do Polski. Zamieszkali w Warszawie na 
Nowym Mieście. Wcześniej jeszcze z USA 
przesłał do Muzeum w Bochni im. St. Fi-
schera całe archiwum “Pomostu”, a elek-
troniczną wersję przekazał Stowarzyszeniu 
Bochniaków w języku angielskim. Jest to 
niezwykle cenna dokumentacja, której nie 
ma żadna inna instytucja i organizacja spo-
łeczna w Polsce. Dokumentacja ta poka-
zuje nam Polakom zupełnie nowe aspekty 
działalności politycznej i stanowi przejaw 
patriotyzmu Polonii Amerykańskiej. Mało 
kto w Polsce wie o próbach obalenia trakta-
tu jałtańskiego w środowisku polonii ame-
rykańskiej. Dzięki tej dokumentacji wiemy, 
że nie byliśmy sami w tej walce.

Adam Kiernik przekazał bocheńskiemu 
muzeum także bogaty zespół dokumentów dotyczących ży-
cia i działalności jego dziadka dr Władysław Kiernika. Mimo 
choroby, która utrudniała mu życie w ostatnim roku, zabiegał 
o konserwację rodzinnego grobowca Kierników na cmenta-
rzu przy ul. Orackiej. Chciał tym samym zabezpieczyć pa-
mięć o zasłużonej bocheńskiej rodzinie. Z końcem roku 2015 
wsparł hojną darowizną, nasze działania na rzecz ochrony za-
bytkowej części Cmentarza Komunalnego w Bochni.

Miał jeszcze pod koniec życia tę satysfakcję, że 10 marca 
b.r. odznaczony został  Krzyżem Komandorskim Orderu Za-
sługi RP za wybitne zasługi na rzecz przemian demokratycz-
nych w Polsce i za działalność na rzecz zachowania polskiego 
dziedzictwa narodowego.

                     Niech odpoczywa w pokoju!
Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheń-

skiej przekazuje żonie Barbarze, Synom i siostrze Marii oraz 
pozostałej Rodzinie wyrazy współczucia.

Tablica pamiątkowa na grobowcu 
rodzinnym Kierników w Bochni
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Stanisław Kobiela

Dwa zjazdy bocheńskiego gimnazjum i liceum 
1938-1960

Gimnazjum w Bochni założone w 1817 r. przez ks. Piusa 
Riegera proboszcza bocheńskiego miało przez wiele lat status 
niższego gimnazjum. Dopiero po wybudowaniu nowego gmachu 
szkoły w 1886 r. stało się ośmioklasowym gimnazjum, a po refor-
mach oświatowych w 1933 r. i 1938 r. przekształciło ostatecznie 
w państwową średnią szkołę ogólnokształcącą, składającą się 
z 4 letniego gimnazjum i 2 letniego liceum o profilu humani-
stycznym i matematyczno-fizycznym. Od 1924 r. szkoła nosi imię 
króla Kazimierza Wielkiego. Już na początku XX wieku zdobyła 
opinię jednej z najlepszych szkół w Małopolsce. 

Tradycją bocheńskiej Almae Matris  były zjazdy maturzystów 
poszczególnych roczników, notowane już na początku XX wieku. 
Pisałem o tym w poprzednim numerze WB. 

Z dokumentacji archiwalnej Stowarzyszenia Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej wynika, że pierwszy jubileuszo-
wy zjazd absolwentów wszystkich roczników odbył się w 1938 
r. a następny dopiero w 1960 r. Ten drugi zjazd, zorganizowany 
po okresie okupacji hitlerowskiej i stalinowskiego reżymu, w la-
tach odwilży popaździernikowej, był próbą powrotu do pięknej 
tradycji szkoły. Od tego czasu zjazdy absolwentów, niezależnie 
od zjazdów poszczególnych roczników odbywają się co 10 lat, 
a każdy z nich wnosi do tradycji szkoły nowe wartości i świadczy 
o silnych związkach uczuciowych absolwentów ze swoją szkołą. 

Zjazd absolwentów w 1938 r.     
2 maja 1938 r. odbył się  jubileuszowy zjazd 

koleżeński byłych wychowanków bocheńskie-
go gimnazjum z okazji 120 rocznicy założenia 
w Bochni gimnazjum i 50-lecia otwarcia pełne-
go tj. ośmioklasowego gimnazjum w Bochni.  
Organizacją Zjazdu zajęła się dyrekcja, grono 
nauczycielskie i Oddział Bocheński, założonego 

w 1936 r. Stowarzyszenia Bochniaków pod przewodnictwem 

jego prezesa profesora Bogusława Serwina. Sekretariat zjazdu 
zorganizowano w mieszkaniu profesora przy ul. Orackiej 25.

Uczestnicy jubileuszowej uroczystości otrzymali karty 
uczestnictwa, które okazane wraz z dowodem osobistym 
uprawniały do wykupienia biletu kolejowego wprost do Bochni, 
z 50% zniżką, z każdej stacji dowolnym pociągiem I klasy, prócz 
pociągów motorowych i ekspresowych M.T.E. Zarząd Główny 
Stowarzyszenia załatwił w Ministerstwie Komunikacji, że ten 
sam bilet ostemplowany na stacji kolejowej w Bochni, służy bez 
dopłaty jako bilet powrotny z tym zastrzeżeniem, że karta była 
ważna w dniach od 30 kwietnia do 4 maja 1938 r. do godziny 
24.00. Udział w zjeździe wynosił 9.50 zł. w czym mieściły się 
koszty organizacyjne, obiadu koleżeńskiego, zakwaterowania, 
karty uczestnictwa i odznaki zjazdowej. Na dworcu kolejowym 
w Bochni znajdował się punkt informacyjny w którym wyda-
wano imienne karty uczestnictwa, odznaki zjazdowe, kupony 
obiadowe i zaopatrzeniowe, udzielano także szczegółowych 
informacji organizacyjnych1.

Program uroczystości zaplanowany został bardzo interesu-
jąco, jako ważna dla Bochni uroczystość w której udział bierze 
miasto Bochnia i kopalnia soli. Uczestnicy zjazdu już w niedzie-
lę wieczorem 1 maja o godzinie 19-tej mogli wysłuchać koncertu 
w ogrodzie salinarnym (plantach), a w poniedziałek, po pobudce 
o 6.00, w liczbie ok. 500 zebrali się o godzinie 7.30 w klasach. 
Tam, w miłej, a jednocześnie podniosłej atmosferze, odczytane 
zostały katalogi szkolne w celu przypomnienia sobie atmosfery 
tamtych czasów i dla udokumentowania tej podniosłej chwili. 
O godzinie 8-mej wszyscy zebrali się na dziedzińcu szkolnym 
w grupach wg rocznika matury i stamtąd, ze sztandarem gim-
nazjalnym, w długim pochodzie przeszli2 do kościoła szkolnego 
na nabożeństwo dziękczynne odprawione przez ks. prałata 
Walentego Gadowskiego, słynnego taternika, twórcy „Orlej 
Perci” w Tatrach, członka-założyciela Oddziału Bocheńskiego 

Stowarzyszenia Bochniaków. Kazanie wygłosił 
prefekt gimnazjalny ks. Ludwik Kowalski. 
Wśród zaproszonych gości był starosta powia-
towy Władysław Pałosz, komendant garnizonu 
bocheńskiego płk Szymon Skoczylas, proboszcz 
ks. Władysław Kuc, burmistrz Bochni Stanisław 
Pacuła i naczelnik Sądu Grodzkiego dr Stefan 
Zapała. Kuratorium O.S.K. reprezentowali wizy-
tatorowie Stanisław Komar i Eugeniusz Baliński 
z Krakowa. Przybyli także najstarsi uczniowie 
gimnazjum: rejent Robert Han, inż. Maksymilian 
Mischke, prez. Mieczysław Mischke, burmistrz 
Sypek, p. Wolski, mec. dr Michnik i prezes ZG 
Stowarzyszenia Bochniaków płk dr Tadeusz 
Jakubowski. Po powrocie do szkoły odbyła się 
uroczystość złożenia wieńca w westibulum szko-
ły pod tablicą poległych w czasie I wojny świa-
towej profesorów i uczniów bocheńskiej szkoły. Zjazd wychowanków Gimnazjum w 1938 r.
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Walny Zjazd Absolwentów - 1938 r. płk dypl. dr Tadeusz Jakubowski w drugim rzędzie w białym płaszczu z odkrytą głową - fot. Janina Gargulowa

O 9.45 na dziedzińcu gimnazjalnym chór szkolny zaśpie-
wał „Gaude Mater Polonia” i rozpoczął się uroczysty poranek 
z udziałem wszystkich uczestników zjazdu. Starosta udekoro-

wał Złotym Krzyżem Zasługi 
dyrektora gimnazjum Emila 
Języka i prof. Piotra Galasa. 
Przemówienie okolicznościo-
we wygłosił dyrektor Gimna-
zjum Emil Język. Nawiązując 
do bujnej i bogatej tradycji 
oraz dorobku wieków miasta 
Bochni przypomniał, że:

Tu w codziennym szarym 
trudzie formowały się charaktery 
jednostek, tu wzbogacały się ich 
umysły i gorzały uczucia, tu kwitły 
zawsze ideały żywe i płomienne, 
tu rosła myśl patriotyczna i wola 
czynu dla przyszłości Narodu. 
Udokumentowały  ją liczne  za-
stępy tych, którzy w bój poszli po 

sławę i wolność, brocząc krwią swoją grudy polskiej ziemi na licznych 
pobojowiskach. Nazwiska poległych wyryte na pamiątkowej tablicy, 
świadczyć będą przed przyszłymi pokoleniami o duchu szkoły, ofiarno-
ści i krwi młodzieży polskiej, wartości ideowej naszych wychowanków, 
prawdziwych żołnierzy Rzeczypospolitej. 

Mówca pokazał także inne liczne pola działalności na-
ukowej, kulturalnej, artystycznej i organizacyjnej w której 
aktywny udział brali i biorą wychowankowie tej szkoły. 

Nawiązując do emocjonalnych związków działaczy Stowarzy-
szenia Bochniaków z kolebką, z której wyszli i serdecznego 
przywiązania do szkoły i miasta w którym pobierali naukę 
wskazał jak przeszłość łączy 
się z teraźniejszością. Wyraził 
nadzieję, iż:

tym pokoleniom dawniejszym 
z pewnością nie przyniosą wstydu 
ci młodsi i najmłodsi, którzy zasi-
lają i zasilać będą każdorazowe 
kadry świadome swych obowiąz-
ków dla Ojczyzny, którą gorąco 
kochają i której służyć pragną. 
Spełnią w przyszłości każdy swój 
obowiązek i młodymi, krzepkimi 
ramionami będą dźwigać Polskę 
wzwyż. Rośnie w nich najmłodszy 
żołnierz Rzeczypospolitej. 

Dyrektor szkoły Emil 
Język zapewne nie przewi-
dywał, że już za 15 miesięcy spadną pierwsze bomby na 
Warszawę, Westerplatte i dziesiątki miast polskich, a młodzież 
tej szkoły zapisze chlubną kartę w dziejach walk o niepod-
ległość Polski, a on sam – jakkolwiek przykuty do wózka 
inwalidzkiego – z godną podziwu odwagą i determinacją 
kierować będzie przez cały okres okupacji tajnym nauczaniem 
w powiecie bocheńskim.

Po jego wystąpieniu przemówił wizytator  Stanisław 
Komar. W imieniu młodzieży głos zabrał tegoroczny ab-

Emil Język - dyrektor gimnazjum Uczeń - Antoni Kmiecik
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solwent szkoły Antoni Kmiecik. Oddając hołd starszym 
absolwentom wołał: 
       Wita Was Synów, matka – szkoła.
      Wita Was młodzież uśmiechniona. 
      Szkolnego dzwon kościoła. 
      Bochnia otwiera Wam ramiona.

A dalej mówił prozą:
Witajcie nam Bracia Ko-

chani! Niesiemy wam ser-
deczny braterski uśmiech! 
Otwieramy wam ramiona, 
bo wszyscy wywodzimy się 
z jednej szkolnej rodziny, bo 
pod różnorodnością mun-
durów (żołnierskich i gimna-
zjalnych – przyp. S.K.)  kryje 
się jedno braterskie serce. 
Niech w radosnym rytmie 
wydzwonią wspaniały hymn 
duchowego pokrewieństwa. 
Czcimy was za to, że twar-
do dzierżyliście i dzierżycie 
sztandar polskości na któ-
rym wypisane są wielkie 
słowa „Bóg i Ojczyzna”… 
Zapewniamy Was, że jeżeli 
oddacie go w nasze ręce, nie 
opuścimy sztandaru lecz bę-

dziemy się starać dźwignąć go jeszcze wyżej, bo daliście nam przykład, 
jak mocno dzierżyć go należy.

Antoni Kmiecik w pierwszych miesiącach okupacji nie-
mieckiej w jesieni 1939 r. wstąpił do Związku Walki o Wol-
ność Polski, bocheńskiej organizacji konspiracyjnej założonej 
przez Włodzimierza Podgórca. Aresztowany 20 lipca 1940 
r. i rozstrzelany został pod Ścianą Śmierci w KL Auschwitz  
3.10.1941 r.

Chór zaśpiewał pieśń Karola Prosnaka „Na cześć wiosny”. 
Kiedy przebrzmiały ostatnie akordy pieśni odczytano list 
jednego z pierwszych absolwentów bocheńskiego gimnazjum 
(1894) Franciszka Bujaka3, profesora Uniwersytetu Jana Kazi-
mierza we Lwowie, polskiego historyka dziejów gospodarczych 
i prezesa Oddziału Stowarzyszenia Bochniaków we Lwowie.  

Sędziwy profesor nie mógł przybyć na zjazd z powodu choroby 
i wygłosić osobiście przemówienia. Złożył więc w obszernym 
liście ukochanej szkole najlepsze życzenia dalszego pomyślnego 
rozwoju, chlubnej pracy nad kształceniem polskiej inteligencji 
ze wsi bocheńskiej i z Bochni. Przypomniał także swoje lata 
szkolne, nauczycieli, którzy go uczyli i bibliotekę szkoły i pod-
kreślił, że ona przyczyniła się do obudzenia w nim zapału do 
badań naukowych:

Kocham Bochnię i kra-
jobraz bocheński, nieraz 
wśród pracy odpoczynkiem 
jest dla mnie przypomnienie 
częstych spacerów do Mu-
rowianki, kąpieli w Rabie, 
wycieczek do Puszczy Nie-
połomickiej oraz rodzin pra-
cowników kopalni bocheń-
skiej, przy których pięć lat 
mieszkałem, tudzież weso-
łych i smutnych przypadków 
naszego życia szkolnego. 
Te niezatarte wspomnienia 
były powodem, że zawsze 
chętnie korzystałem z każdej 
sposobności, by odwiedzić 
Bochnię, że brałem udział 
we wszystkich zjazdach ma-
turzystów mojego rocznika 
(1894) to też dzisiaj tym 
bardziej żałuję iż okoliczności nie pozwalają mi wziąć udziału w uro-
czystości jubileuszowej. Nostra Alma Mater Bochniensis vivat, crescat, 
floreat in saecula saeculorum ad maiorem Dei et Poloniae gloriam.

Jako ostatni, głos zabrał  założyciel i prezes Stowarzyszenia 
Bochniaków płk dr Tadeusz Jakubowski4, absolwent gimnazjum 
z 1909 r. założyciel Związku Walki Czynnej (1910) a następnie 
Związku Strzeleckiego w Bochni (1913), który mówił o nastro-
jach przedwojennych i pracy niepodległościowej młodzieży 
bocheńskiej, która następnie licznym udziałem w walkach 
niepodległościowych potwierdziła gorący patriotyzm, wynie-
siony z murów swojej szkoły. Przypomniał o idei powstania 
Stowarzyszenia Bochniaków wyrosłej z korzeni tej szkoły 
i przyjaźni kolegów z ławy szkolnej i okopów Wielkiej wojny 

płk dr Tadeusz Jakubowski, założyciel 
Stowarzyszenia Bochniaków

Na dziedzińcu gimnazjalnym pod stara lipą: Tadeusz Jakubowski (6), 
Zofia Marzec (7), Marek Gatty-Kostyal (10)

Prof. Franciszek Bujak

Od lewej: Marek Gatty-Kostyal (6), Tadeusz Jakubowski (15), Zofia 
Marzec (16), Józef Urbanek 19).
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i wojny polsko-bolszewickiej. Zarysował koncepcję rozwoju 
Stowarzyszenia Bochniaków, które w ciągu dwóch pierwszych 
lat od chwili utworzenia posiada kilka oddziałów i 11 placówek 
na terenie  Polski. Pomiędzy tymi wystąpieniami  chór zaśpiewał 
pieśń Stanisława Kazury „Krakowiak” i marsz Bochniaków, 
słynną dzisiaj „Kantatę Bochniaków” hymn skomponowany 
na tę uroczystość przez kpt. Jana Krudowskiego5 absolwenta 
gimnazjum (1910), legionistę II Brygady LP i kapelmistrza 
salinarnej orkiestry kopalni soli w Bochni, do słów Edmunda 
Biedera6 profesora gimnazjalnego, poety legionowego I Bry-
gady LP. Edmund Bieder nie doczekał premiery tej kantaty 
bowiem zmarł rok wcześniej w Krakowie. Jako ostatni miał 
wystąpić emerytowany, 55-letni profesor bocheńskiego gim-
nazjum Stanisław Fischer, ale gwałtowny deszcz uniemożliwił 
wykład na temat historii bocheńskiej szkoły. Wykład ten został 
wydrukowany w sprawozdaniu gimnazjalnym za rok szkolny 
1937/1938 i w pamiątkowym wydawnictwie7.   

W godzinach południowych w sali redutowej Komunalnej 
Kasy Oszczędności8 rozpoczął swoje obrady Walny Zjazd Dele-
gatów Stowarzyszenia Bochniaków. Wspólny obiad koleżeński 
odbył się w sali bocheńskiego kasyna9. Pani Olga Chylowa 
przytacza zabawne wydarzenie w czasie tego obiadu. Wszyscy 
zasiedli przy stołach, a tylko grupa chyba najstarszych, si-
wiusieńkich panów stała jeszcze w przygotowanej dla nich sali, 
pełni konsternacji. Profesor Serwin podszedł do nich i zapytał 
o powód tego zamieszania, na co kilku panów odpowiedziało 
niemal jednocześnie: 

Jakże mamy siadać razem koło siebie, kiedy jedni są z oddziału A, 
a drudzy z oddziału B i już sami dobrze nie wiemy, kto jest z jednego, 
a kto z drugiego oddziału. 

Jakiś czas po obiedzie odbył się uroczysty capstrzyk z udzia-
łem młodzieży gimnazjalnej, a o 21.00  raut z tańcami w sali 
redutowej Komunalnej Kasy Oszczędności. Obowiązywały 
stroje wizytowe. Była to wówczas najpiękniejsza sala balowa 
w Bochni. Na ścianach między oknami były lustra od sufitu 
do podłogi, dzięki czemu przestrzeń sali wydawała się ogrom-
na. Przygrywała najlepsza bocheńska orkiestra Mieczysława 
Petra. Kwadratowe stoliki były w salach bocznych, a na sali 
balowej tylko krzesła pod ścianami. Wspomina pan Stanisław 
Arłamowski:

Na balu był prezes Jakubowski, który doprowadził do umorzenia 
ogromnego kredytu, którego miasto nie potrafiło spłacić. Nie miał 
jeszcze pięćdziesiątki, ale włosy miał przyprószone siwizną. Miałem 
dopiero 18 lat, ale wpuszczono mnie na bal ze względu na mojego brata 
Edwarda, któremu pomogłem wejść na górę. Jakubowski przed laty 
ułatwił mu znalezienie posady adwokackiej w Katowicach. Rozmawiali 
serdecznie jakby byli starymi kolegami, chociaż  Jakubowski był starszy  
od brata może o 20 lat. 

Wielu uczestników zjazdu fotografowało się pod starą bo-
cheńską lipą na dziedzińcu gimnazjalnym, a spacerując samot-
nie lub grupkami po Bochni przypominało sobie tamte młode 
lata, miasto sprzed lat i ludzi, którzy wtedy żyli, podobnie jak 
Marian Ostrowski10, który zdawał maturę w 1892 r. Do Bochni 
przyjechał 26 czerwca 1927 r, na swój zjazd koleżeński z okazji 
35 lecia matury:

Prawie wszyscy świadkowie naszej wiosny życia poszli w zaświaty, 

z kimże miałem mówić o tej wiośnie szczęśliwej...Mogłem rozmawiać 
tylko sam ze sobą. Bochnia nowa była dla mnie obca, a ze starej po-
zostały tylko nieme pomniki i te przemawiały do mnie niedosłyszalną 
przez nikogo mową, ale ja ją rozumiałem całą duszą i żywą wyobraźnią. 
One mi powiedziały, że wiosna życia jest tylko jedna i darmo jej szukać 
po zgliszczach dawnych czasów.
 

Uroczystości jubileuszowe trwały jeszcze 3 maja 1938 r. 
Po mszy świętej w kościele parafialnym uczestnicy zjazdu zło-
żyli wieniec pod pomnikiem Czynu Legionowego na plantach 
i kwiaty na grobach profesorów na bocheńskim cmentarzu. 
Od 11.30 kontynuowano obrady Walnego Zjazdu Delegatów 
Stowarzyszenia Bochniaków11. Wieczorem w Sali kina „Bał-
tyk” zespół amatorski teatru bocheńskiego odegrał komedię 
Aleksandra Fredry „Damy i huzary”.

Po zakończeniu zjazdu komitet organizacyjny Stowarzy-
szenia Bochniaków  (Bogusław Serwin, Zofia Marcówna, 
Stanisław Zieliński) dokonał rozliczenia. Okazało się, że czysty 
dochód wyniósł 1243, 56 zł. Postanowiono wydać pamiątkowy 
album zawierający sprawozdanie z jubileuszu i historię gimna-
zjum od 1818 r., a w tomie II - wykaz wszystkich uczniów od 
1818 r. i wspomnienia szkolne. Tadeusz Jakubowski zobowiązał 
się napisać rozdział o pracy niepodległościowej bocheńskiej 
młodzieży. Pracami redakcyjnymi miał kierować prof. Stani-
sław Fischer. Jeszcze w 1938 r. ukazał się tom 1 pt. Pamiątka 
Jubileuszowego Zjazdu byłych uczniów gimnazjum im. Króla 
Kazimierza Wielkiego w Bochni dnia 2 maja 1938 r. 25 lutego 
1939 r. zebrał się zespół redakcyjny tomu II (B. Serwin, St. 
Pacuła, W. Hans, Z. Zajączkowski, Z. Marzec, St. Zieliński, 
Z. Kutschera). Podjęto myśl wydania monografii Bochni, ale 
sytuacja polityczna stawała się coraz bardziej trudna i napięta. 
1 września 1939 r. o godzinie 5.00 Niemcy zaatakowali Polskę. 
W dziejach historii Stowarzyszenia Bochniaków zakończył się 
jedna epoka, ale idea przetrwała i pozwoliła na odrodzenie się 
Stowarzyszenia dopiero w 1956 r.
Zjazd absolwentów w 1960 r.

11 czerwca 1960 r. około 3000 absolwentów uczestniczyło 
w zjeździe profesorów i absolwentów bocheńskiego gimnazjum 
i liceum z okazji 140 rocznicy założenia w Bochni gimnazjum 
i 70-lecia istnienia ośmioklasowego gimnazjum. Był to pierw-
szy zjazd absolwentów po zakończeniu II wojny światowej, 
połączony z walnym zjazdem Stowarzyszenia Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.  

Na wyznaczenie opóźnionego o dwa lata terminu zjazdu, 
dopiero w 1960 roku, wpłynęło wiele okoliczności. Dopiero 
przełom polityczny w 1956 r. zwany „Polskim Październikiem” 
otworzył możliwości swobodnego zrzeszania się, bez ingerencji 
cenzury. Reaktywowane w 1957 r. z inicjatywy sędziego dr 
Waleriana Hansa Stowarzyszenie Bochniaków połączyło się  15 
lutego 1959 r. z Towarzystwem Miłośników Ziemi Bocheńskiej, 
założonym przez prof. St. Fischera i organizowało w Polsce 
oddziały terenowe12. Organizacją zjazdu absolwentów zainte-
resowane było także Muzeum Ziemi Bocheńskiej utworzone 
w 1959 r. z daru Stanisława Fischera i Marcina Samlickiego. 
To środowisko bochniaków, w porozumieniu z dyrekcją liceum, 
zainicjowało zwołanie w czerwcu 1960 r. zjazdu absolwentów 
wszystkich roczników maturalnych. Zjazd połączony był 
z odsłonięciem tablicy pamiątkowej profesorów i uczniów 
szkoły, którzy zginęli w latach II wojny światowej. Miała być 
ona wmurowana w lewej ścianie westibulum gimnazjalnego, 
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naprzeciwko tablicy poświęconej ofiarom z I wojny światowej.
Zadanie odszukania nazwisk nie było łatwe. Prace przy-

gotowawcze trwały ponad rok. Można było bazować przede 
wszystkim na ludzkiej pamięci. Apel Stowarzyszenia o nad-
syłanie informacji, przekazany za pośrednictwem prasy, m.in. 
„Ekspresu Wieczornego”z 27 i 28 kwietnia 1960 r., spotkał 
się z bardzo życzliwym przyjęciem w całym kraju. Pod 
adresem Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi 
Bocheńskiej, które mieściło się w mieszkaniu pana Adama 
Gatty – Kostyala przy ul. Kazimierza Wielkiego w Bochni na-
pływała obfita korespondencja. Rodziny i znajomi osób, które 
zginęły w latach II wojny światowej podali bardzo intersujące 
dane biograficzne, a także literaturę,  w której te nazwiska są 
wymienione. Były to głównie artykuły prasowe oraz książka 
Melchiora Wańkowicza „Monte Cassino”. Kilkadziesiąt takich 
listów zachowało się w zbiorach 
Stowarzyszenia. Wiele z nich ma 
wartość wyjątkową, bo dotyczą 
postaw i okoliczności śmierci 
wielu osób13. Wysiłkiem społecz-
nym trzeba było dokonać także 
weryfikacji podanych informacji.  

Stowarzyszenie założyło, opra-
wioną w bordowe płótno, księgę 
zatytułowaną: Wykaz Poległych 
w II wojnie światowej profesorów 
i wychowanków Gimnazjum Bo-
cheńskiego (1939-1945) do której 
wpisywano nazwiska profesorów 
i kolegów, które powinny się zna-
leźć na tablicy. Jeden z licznych 
respondentów pan Andrzej Hytroś 
z Jarosławia przesłał 30 kwietnia 
1960 r. cztery noty biograficzne 
absolwentów, wśród których po-
dał nazwisko generała brygady 
Leopolda Okulickiego, ostatniego 
dowódcy A.K. skazanego przez sąd 
sowiecki w roku 1945 na 10 lat 
więzienia, zmarłego w więzieniu 
na Łubiance w Moskwie. Notę 
biograficzną uzupełnił informacją, 
że wiadomość o śmierci została 
podana przez radio moskiewskie 
w 1956 roku. Podał także nazwisko Franciszka Flasińskiego, 
księdza, proboszcza parafii Libiąż Wielki skrytobójczo zamor-
dowanego we wrześniu 1946 r. Michała Iwulskiego z Szarowa, 
więźnia obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Gross Rosen 
i Kazimierza Iwulskiego  z Szarowa, porucznika piechoty WP, 
uczestnika kampanii wrześniowej, zamordowanego w Katyniu 
(zwłoki nie zostały zidentyfikowane). Kończąc ów list jego 
autor stwierdził, że ma nadzieję, że Stowarzyszenie zrobi 
wszystko, ażeby wyżej wymienieni zostali pomieszczeni na 
tablicy pamiątkowej. Te cztery nazwiska zostały wpisane do 
wspomnianego wykazu poległych. Interwencja cenzury unie-
możliwiła umieszczenie na pamiątkowej tablicy nazwiska gen. 
Okulickiego. Szef bocheńskiego ZBOWiD-u „wytłumaczył”, 
że Okulicki zmarł po wojnie, więc jego nazwisko nie może 
być uwzględnione. 

Przemówienie powitalne przed wejściem do westibulum 

szkoły wygłosił prezes Stowarzyszenia dr Walerian Hans. Zło-
żenie wieńca pod  tablicą pamiątkową dokonał jako pierwszy 
bocheński oddział Związku Bojowników i Wolność i Demo-
krację, następnie przedstawiciele partii i władz miejskich. 
Na końcu licznych delegacji kwiaty złożyło Stowarzyszenie 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Poeta Włady-
sław Rutkowski ze Śmiłowic absolwent tej szkoły, nie mógł 
przybyć na zjazd, ale nadesłał długi wiersz na tę uroczystość 
zatytułowany Dulce et Decorum – Pod tablicą pamiątkową 
poległych w wojnie. W końcowej jego części pisał:  

Dopóki sił mi w piersiach wystarczy
Wołać będę do ludzi:
„Precz z wojną!”
Dość męki i ofiar,

Dość czarnych marmurów i łzawych 
pamiątek,
Ci, co zginęli, niech będą ostatni!
A na moim kamieniu, kiedy spocznę 
po pracy,
Te słowa niech piszą potomni,
„Dulce et decorum est pro Patria 
vivere!”

Red. Jerzy Freudenheim14 
w nr 142 „Dziennika Polskiego” 
z 16 czerwca 1960 r. zamieścił 
sprawozdanie z tej podniosłej 
uroczystości pt. „Z uroczystości 
odsłonięcia tablicy pamiątko-
wej. Pamięci najlepszych córek 
i synów Bochni.” Jest to jedyna, 
zachowana do dziś relacja w tego 
zjazdu. Rozpoczyna się od stwier-
dzenia , że:

uroczystość odsłonięcia, ufundo-
wanej przez Stowarzyszenie Bochnia-
ków tablicy pamiątkowej ku czci po-
ległych w czasie drugiej wojny    świa-
towej profesorów i wychowanków 
bocheńskiego gimnazjum zgromadziła 
ok. 3000 osób, z czego poważną część 
stanowili przybyli z terenu całej Polski 
uczestnicy zjazdów maturycznych 

i zjazdów członków Stowarzyszenia. 

Czytamy dalej, że podniosła uroczystość rozpoczęła or-
kiestra Żupy Solnej Polonezem A-dur Fryderyka Chopina, 
a przemówienia wygłosili: w imieniu Stowarzyszenia – prezes 
zarządu dr Walerian Hans, w imieniu  KPPZPR, KP Frontu 
Jedności Narodu i Prezydium PRN – poseł Stanisław Żarek, 
w imieniu szkoły – jej dyrektorka Janina Sarnówna, a w imieniu 
młodzieży Liceum - uczeń Adam Golemo. 

Chór górniczy wykonał pieśń „Gaude Mater Polonia”. Przy 
wtórze werbli odbył się apel poległych. Młodzież szkolna dała 
krótki spektakl słowno-muzyczny. Kulminacyjnym momentem 
było odsłonięcie tablicy, przy dźwiękach hymnu narodowego. 
W delegacji dokonującej tego ważnego aktu  byli: przewodni-
czący Prezydium PRN inż. Bolesław Bielczyk, przewodniczący 
MRN Kazimierz Janta i dr Władysław Kiernik, jeden z naj-
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starszych wychowanków szkoły. W czasie składania wieńców 
orkiestra salinarna grała marsza żałobnego Fryderyka Chopina. 

Dalszy ciąg uroczystości odbywał się na dziedzińcu szkol-
nym. Rzędy krzeseł podzielone zostały na rewiry wg roczników 
maturalnych, o czym informowały gości czytelne z daleka 
tabliczki. Wśród gości licznie reprezentowane były oddziały 
Stowarzyszenia z Warszawy, Katowic, Krakowa, Bochni i no-
woutworzonego oddziału w Nowym Wiśniczu. 

Przypisy:
1  W zbiorach Stowarzyszenia znajduje się zaproszenie na 
zjazd i imienne listy z podpisami, adresami, a nawet stano-
wiskami uczestników z podziałem na poszczególne oddziały 
Stowarzyszenia Bochniaków w Krakowie, Katowicach, 
Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Wilnie, Lwowie oraz placówki 
Stowarzyszenia w Kosowie Pokuckim, Sołotwinie, Brodach, 
Bohorodczanach, Słonimie, Starachowicach.
2w3  Franciszek Bujak (1875-1953) pochodził z chłopskiej 
rodziny w Maszkienicach. Absolwent gimnazjum w Boch-
ni (1894), historyk dziejów gospodarczych i społecznych 
Polski. Profesor historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uni-
wersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jana Kazimierza 
we Lwowie, członek PAU i PAN, prezes Polskiego Towa-
rzystwa Historycznego. Stworzył szkołę badawczą polskiej 
historii gospodarczej, zwłaszcza dziejów wsi. W 1920 był 
ministrem rolnictwa i dóbr państwowych w rządzie Włady-
sława Grabskiego. W 1936 r. utworzył we Lwowie Oddział 
Stowarzyszenia Bochniaków i był jego prezesem. W 1945 r. 
powrócił z ZSRR jako repatriant do Polski W 1946 r. objął 

katedrę Ekonomiki Spółdzielczej na Wydziale Rolniczym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
4  Tadeusz Jakubowski (1891-1940) ps. „Bezmian”, absolwent 
gimnazjum w Bochni (1909) dr praw, założyciel Związku Wal-
ki Czynnej w Bochni (1910) i Związku Strzeleckiego (1913), 
od 1914 r. w legionach (w II Brygadzie LP, od 1915r. w III 
Brygadzie LP). Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Uczest-
nik wojny polsko-bolszewickiej. Po zakończeniu działań 
wojennych był prokuratorem wojskowym, a po przejściu do 
rezerwy dyrektorem Urzędu Długów Państwa w Ministerstwie 
Skarbu. W 1936 r. założył Stowarzyszenie Bochniaków i był 
jego prezesem. Zmarł w Rumunii w 1940 r. Zob. Stanisław 
Kobiela. Historia Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników 
Ziemi Bocheńskiej cz.1 i 2 „Wiadomości Bocheńskie” nr 
2/1996), 2/2006. Stanisław Kobiela. Bochniacy w legionach 
cz.1 – 5 Wiadomości Bocheńskie nr 2-4/2014 i 1-2/2015 
5  Jan Krudowski  (1882-1940 w Katyniu) syn Jana technika 
drogowego, absolwent bocheńskiego gimnazjum z 1900 r. 
ukończył w 1903 r. konserwatorium w Krakowie. Od 1910 
r. działał w założonym przez T. Jakubowskiego w Bochni 
Związku Walki Czynnej a następnie w Związku Strzeleckim 
(1913), walczył w II brygadzie LP (w kompanii bocheńskiej) 
i wojnie polsko-bolszewickiej. Od 1923 r. jako podporucznik 
był kontraktowym, a następnie zawodowym kapelmistrzem 39 
Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich, a od 1933 dyrygentem 
orkiestry 16 pp w Tarnowie. W 1935 r. przeniesiony został 
w stan spoczynku.
6  Edmund Stanisław Bieder ps. „Nygi”, „Wincenty”,”Komi-
spol”, „Stanisław Berdyszyński” (1874-1937 w Krakowie) 

Zjazd Absolwentów 1960: w pierwszym rzędzie: Maria Gawłowicz-Twardowska (3), Adam Romanowski (6), Wacław de Laveaux (9). W następnych 
rzędach m.in.:  Oleksy, T.Multan, Edward Arłamowski, Janina Popielak, Tadeusz Fischer, 
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– profesor w galicyjskich gimnazjach m.in. w Bochni, porucz-
nik 2 Pułku Ułanów I Brygady LP, poeta, publicysta. Autor 
utworów satyrycznych, wierszy poświęconych tematyce le-
gionowej i tatrzańskiej Litania wieczorna, Do kobiety, Irydion 
w krainie mogił i krzyżów (1912) Mobilizacya w Bronowicach 
czyli Zwierciadło w którem Kraków z r. 1912 snadnie przejrzeć 
się może (1914) Listy jadowite do wytwornej pani (1924) Pieśń 
o Zakopanem, Rysy, Kantata Bochniaków) 
7  Pamiątka Jubileuszowego Zjazdu byłych uczniów gimna-
zjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni dnia 2 maja 
1938 r. Bochnia 1938.
8  Obecnie budynek Banku Pekao SA w Bochni przy ul. Ka-
zimierza Wielkiego 9.
9  W zaproszeniu podano, że obiad miał odbyć się w Sali 
„Sokoła”, ale pani Olga Chylowa zapamiętała ten obiad w sali 
kasyna przy ul. Krakowskiej (obecny stary budynek szpitala). 
Sale kasyna były ogromne. Goście przyszli w smokingach, 
ktoś był we fraku, wojskowi w galowych mundurach, księża 
w fioletach lub czerni, a wśród nich wyróżniali się postawą 
bracia Tadeusz (b. legionista) i Teofil Kurowscy. Panie przy-
szły w strojach wizytowych, a dopiero na wieczorny bal przy-
wdziały stroje balowe. Stoły ustawione były w kilku salach, 
wszędzie równolegle do siebie. Sale podzielono wg roczników 
maturalnych wychowanków. Kelnerami i kucharzami – jak 
w kasynie – byli tylko mężczyźni. 
10 Marian Ostrowski ur. w 1871 r. w Wasylkowcach pod 
Husiatyniem na Podolu. Był synem zarządcy majątku Sadow-
skich Boryszkowice. Do gimnazjum chodził w Jarosławiu, od 
1891 r. do Bochni (mat.1892) Ukończył prawo, aplikował we 
Lwowie i Samborze. Był sędzią w Sołotwinie i Haliczu, z-cą 

prokuratora w Kołomyji, prokuratorem w Czortkowie, sędzią 
sądu apelacyjnego w Poznaniu, prezesem Sądu Okręgowego 
w Grudziądzu, od 1927 r. sędzią Sądu Najwyższego w War-
szawie. Napisał 9 tomów wspomnień Na przełomie wieków. 
Autograf wspomnień z lat 1871-1928. Rkps w zb. Biblioteki 
Jagiellońskiej sygn. 9117 II. Tom 9 dotyczy Bochni.
11 Dokumentacja tego zjazdu Stowarzyszenia Bochniaków 
znajdowała się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Freta 17 
w Warszawie. W czasie bombardowania Warszawy w 1939 r.  
kamienica ta została doszczętnie zniszczona i dokumentacja 
przepadła.
12 Do dnia zjazdu utworzono oddziały w Warszawie, Katowi-
cach, Krakowie, Nowym Wiśniczu i Bochni.
13 M.in. okoliczności śmierci braci Edwarda i Franciszka 
Späthów, aresztowania i śmierci prof. Olesia, braci Iwulskich, 
ks. Franciszka Flasińskiego, księdza, proboszcza parafii Li-
biąż Wielki skrytobójczo zamordowanego we wrześniu 1946 
r. Michała Iwulskiego z Szarowa, dra Antoniego Rynkiewicza 
kuratora Okręgu Szkolnego Pomorskiego i wielu innych. 
Na podstawie tej dokumentacji można odtworzyć życiorysy 
postaci  umieszczonych na tablicy pamiątkowej.
14 Red. Jerzy Freudenheim był korespondentem „Dziennika 
Polskiego”. Od 1961 r. razem z prof. Piotrem Galasem reda-
gowali „Komunikaty Stowarzyszenia Bochniaków i Miło-
śników Ziemi Bocheńskiej”, które ukazywały się w wersji 
powielaczowej do 1972 r.

 Zjazd Absolwentów 1960. W pierwszym rzędzie: Z.Kicia (1), Antonina Maniakowa (3), Filip Szewczyk (6), pp. Machniccy ( 7,8)
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Julia Dutkowska

Julia Dutkowska-Fischerowa (1891-1963) tłumaczka lite-
ratury czeskiej na język polski, śpiewaczka i nauczycielka mu-

zyki była najmłodszą 
z czterech córek Fran-
ciszka i Marii Dut-
kowskich. Uczyła się 
w wyższym c.k. Gim-
nazjum w Bochni jako 
prywatystka (wolna 
słuchaczka, hospitant-
ka) i zdała egzamin 
dojrzałości z odzna-
czeniem w 1909 roku. 
Następnie ukończyła 
Konserwatorium Mu-
zyczne we Lwowie 
w klasie śpiewu i for-
tepianu. Była zarę-
czona z leg. Karpiń-
skim, który zginął na 
froncie w pierwszych 
miesiącach Wielkiej 
Wojny w 1914 r.

10 lutego 1917 r. 
wyszła za mąż za Czecha, pułkownika austriackiego Rudolfa 
Fischera, który w bocheńskim garnizonie służył przed I wojną 
światową, a następnie po 1915 r. Ich ślub odbył się w kościele 
parafialnym w Bochni a przyjęcie weselne w domu rodzinnym 
Dutkowskich przy ul. Gołębiej 3 (obecnie budynek Urzędu 
Skarbowego). Po 1918 r. wyjechała wraz z mężem do jego 
majątku w Berounie pod Pragą i tam zamieszkała na stałe. 
Tam także urodziła syna Jerzego. Co roku z mężem i synem 
odwiedzali Bochnię w której mieszkała jej matka Maria z Ro-
mańskich Dutkowska i siostry Janina Fischerowa żona prof. 
Stanisława Fischera i Jadwiga Wanda Urbankowa żona prof. 
Józefa Urbanka. Rudolfa Fischera fascynowała Bochnia od 
1909 r. Chętnie fotografował wtedy Bochnię, a panoramiczna 
fotografia miasta z Uzborni, jest tego najlepszym dowodem.

Po gruntowym opanowaniu języka czeskiego Julia Dut-
kowska Fischerowa tłumaczyła, z upoważnienia autora, dzieła 
Alojzego Jiraska na język polski. Związana z Klubem Polskim 
w Pradze promowała polską kulturę, szczególnie polską pieśń, 
na licznych koncertach w Pradze, Loucen, Cieplicach, Karlo-
vych Varach. W czasie wizyt w Bochni często śpiewała w ko-
ściele parafialnym i szkolnym w Bochni. Syn jej Jerzy Fischer 
dr praw ukończył w Pradze studia muzyczne w klasie fortepia-
nu. Po aksamitnej rewolucji został wiceprezesem sądu w Smo-
kowcu. Wielokrotnie wraz z matką spędzał wakacje w Bochni. 
Także po śmierci matki odwiedzał Bochnię jeszcze w latach 
70-tych XX w. 

Julia Dutkowska-Fischerowa jakkolwiek była prywatystką 
(może dlatego nie ma jej na szkolnym tableau klasy maturalnej 

z 1909 r.), to jednak znała wszystkich kolegów z klasy. Uczest-
niczyła w pełnym zakresie w życiu szkolnym. Jej obszerny 
list, pełny wspomnień gimnazjalnych, wysłany w 1959 r. na 
zjazd jej klasy, nie dotarł do adresata kol. Adama Gatty’ego 
Kostyala. Prawdopodobnie zarekwirowany został przez ów-
czesną cenzurę. Wspominała w nim bowiem – jak opowiadała 
– kolegów, którzy walczyli w legionach, a w tej licznej grupie 
Tadeusza Jakubowskiego, legionistę i bohatera wojny polsko-
-bolszewickiej odznaczonego krzyżem Virtuti Militari, który 
w 1936 r. założył Stowarzyszenie  Bochniaków.  

Kopia kolejnego listu z 1960 r. zachowała się w zbiorach 
prywatnych i z okazji zbliżającej się rocznicy 200-lecia bo-
cheńskiego gimnazjum publikujemy go,  ponieważ pokazuje 
losy jednej z absolwentek bocheńskiej szkoły i jej związki 
z Bochnią i kulturą polską. 

                                        *   *   *
Jako jedna z maturantek1 gimnazjum bocheńskiego, którą 

los zagnał za Pragę Czeską, przesyłam serdeczne pozdrowie-
nia wszystkim uczestnikom zjazdu, połączonego z uroczy-
stością odsłonięcia tablicy pamiątkowej z nazwiskami 180 
uczniów, którzy padli na polu chwały albo byli straceni w obo-
zach koncentracyjnych.

Żałuję, że nie mogę wziąć udziału w zjeździe koleżeńskim 
w dniu 12 czerwca br, aby móc skłonić głowę i w głębokim 
skupieniu oddać hołd Zmarłym Bohaterom a obok hołdu 
i rzewne wspomnienie mojemu siostrzeńcowi sp. Włodzimie-
rzowi Urbankowi2, a żywym serdecznie uścisnąć dłoń.

Zeszłego roku 
posłałam Kolegom 
z mojego rocznika 
długi list na ich 
zjazd koleżeński 
we wrześniu 1959 
r. pod adresem 
przewodniczącego 
zjazdu p. Adama 
Gatty’ego3, ale 
widocznie mój list 
nie doszedł, bo nie 
otrzymałam żad-
nej odpowiedzi.

Dzisiaj zwra-
cam się do pp. 
Kolegów z wyż-
szych roczników 
z  serdecznymi 
słowami i garścią 
wspomnień z cza-
sów szkolnych, 
ponieważ miałam 
wtedy od kilku 

Julia Dutkowska-Fischerowa

List z Czechosłowacji
do uczestników zjazdu wszystkich roczników maturalnych w gimnazjum bocheńskim

Julia Dutkowska-Fischerowa -rys. 
Stanisław Fischer
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z nich bezimienne dowody sympatii koleżeńskiej w białych 
i różowych liścikach i w ładnych a miłych serenadach, przy 
blasku księżyca.

Schowana za firanką wraz z moją o 4 lata starszą siostrą4 
przysłuchiwałam się pięknym, smętnym piosenkom, ale rów-
nocześnie z trwogą wytężałam słuch w stronę sąsiedniego po-
koju, czy też te piosenki nie zbudziły mojego przedobrego a 
bardzo kochanego, ale czasem i srogiego Ojca5, bo wtedy nie 
minęłaby moich kolegów straszna reprymenda. A liściki? Dwa 
z nich, które otrzymałam jako 14-letnia dziewczynka, najwi-
doczniej bardzo pilnie czytane, utkwiły mi w pamięci i jeszcze 
dzisiaj umiem je na pamięć. Autor podpisał się : „Visus-igno-
tus” (widziany-nieznany):

     
Chociaż nieznany, ale widziany
Swoje ukłony dla Pani ślę.
A jednak sądzę, choć może błądzę,
 że Pani gniewać nie będzie się.

         Kocham, ach kocham!!! I z każdą chwilką
         Czuję, że kocham goręcej
         Jedną jedyną Juleczkę tylko
         Nikogo więcej!

O, wolę niźli królewskie berło,
Niźli dukatów tysiąc tysięcy
Bo Ona dla mnie najdroższa perłą
Jula, nikt więcej!

Tyle lat ... tyle wody upłynęło od tych studenckich czasów 
... tylu ludzi i drzew pochyliło, życie tylu dobrych, szlachet-
nych ludzi zaginęło w zawierusze wojennej. Nie bierzcie mi za 
złe mych wspomnień dziecinnych w mych listach. Nie można 
tego brać za jakąś śmieszną kokieterię albo za przechwalanie 
się Waszą sympatią. Ot, zrzuciłam na chwilę z ramion brzemię 
lat i widziałam siebie jako młodą dziewczynę, pełną wznio-
słych marzeń i wielkich, wysokich aspiracji – niestety tylko 
częściowo spełnionych.

Mojemu szwagrowi, przezacnemu Profesorowi Stanisła-
wowi Fischerowi6, który mnie, prywatystkę, uczył literatury 
polskiej w ósmej klasie, zawdzięczam, że odkrył we mnie ta-
lent pisarski i intensywnie go rozwijał. Pamiętam jaka radość 
rozsadzała mi serce, kiedy w zadaniu o „Nieboskiej Komedii” 
Krasińskiego, całe ustępy zakreślił mi czerwonym 
atramentem, a na marginesie napisał: „bardzo pięk-
nie!” Tak stałam się pisarką-tłumaczką literatury cze-
skiej na język polski7. Pisałam też artykuły i artykuli-
ki do polskich gazet literackich.

Moim drugim ukochaniem – a może jeszcze więk-
szym niż literatura – jest muzyka i śpiew – zwłaszcza 
śpiew. Nie mam zamiaru rozpisywać się na temat licz-
nych imprez muzycznych w Pradze, na które zapra-
szana byłam przez Stowarzyszenie Kobiet Słowiań-
skich albo Klub Polski w Pradze8, na które jeździłam 
z Berouna jako solistka śpiewaczka – interpretatorka 
pieśni polskiej.

Jednak nie mogę pominąć milczeniem wielkie-
go koncertu w Besedzie Mieszczańskiej w Pradze w 
1931 roku, który Rozgłośnia Praska transmitowała 
pod nazwą „WIECZÓR WSZYSTKICH NARO-

DÓW SŁOWIAŃSKICH” a mnie powierzono reprezentację 
Polski. Śpiewałam pieśni Moniuszki, Chopina i Karłowicza 
przy akompaniamencie profesora Konserwatorium Praskiego 
pani Baxantowej, bez ani jednej wcześniejszej próby i nigdy 
nie zapomnę niebywałego powodzenia pieśni polskiej i mej 
niezmiernej radości, że  p o l s k a  pieśń  z w y c i ę ż y ł a.

Bardzo mile wspominam też „CZARNĄ KAWĘ LITERA-
TÓW” w gościnnym domu państwa Skrowaczewskich w Pra-
dze. Pan Skrowaczewski był wtedy, tj. przed drugą wojną 
światową, prezesem Klubu Polskiego w Pradze. Na spotka-
nie to zaproszono Vlastimila Hoffmanna9. Jego piękne obrazy 
wystawiała w tym czasie Galeria Topiczów, naprzeciw Teatru 
Narodowego w Pradze. Przybył opat klasztoru emauskiego 
w asyście trzech Dominikanów. Przyszli w białych sutannach 
klasztornych, Hoffmann w polskiej czamarze, panowie w smo-
kingach, damy w toaletach wieczorowych. Profesor Uniwersy-
tetu Marian Szyjkowski10 miał odczyt „Jan Kollmar11 a Polska” 
o wzajemnych stosunkach kulturalnych między obu narodami 
w czasach Kollmara, profesor Konserwatorium dr Vlastimil 
Blażek mówił o polskiej muzyce, mistrz Teatru Narodowego p. 
K Bezar (?) ślicznie grał na wiolonczeli utwory Smetany, Dwo-
rzaka, Marina, wirtuoz Dusidor Zandor podobnie interpretował 
utworzy fortepianowe Chopina. Potem przemawiał Vlastimil 
Hoffmann o wzajemności słowiańskiej na polu sztuki, o ser-
decznej przyjaźni czeskiego malarza Murzaka  z Grottgerem 
i o obrazie Grottgera dla czeskiej Besedy w Wiedniu.

Słowa Mistrza wywołały salwę oklasków jako wyraz zachwytu, 
który był jeszcze zwyższony bardzo piękną interpretacją pieśni Cho-
pina „Życzenie”, Precz z moich oczu”, „Smutna rzeka” i „Narzeczony”, 
które doskonale zaśpiewała pani Julia Fischerowa- Dutkowska z Be-
rouna, artystka śpiewaczka Polka

                    Vestnik jednoty slovanskich żen z 26 stycznia 1937 r.

Akompaniował mi profesor Blażek – jak i na licznych impre-
zach w Pradze. Byłam bardzo wzruszona, kiedy Mistrz Hoffmann 
podszedł do mnie i w entuzjastycznych słowach wyraził mi swoje 
zadowolenie oraz podziękowanie, a zwłaszcza za pieśń „Precz 
z moich oczu” związaną z jego osobistymi wspomnieniami. 

Poza licznymi wieczorkami i koncertami w Pradze i Be-
rounie, gdzie występowałam jako śpiewaczka i pianistka mile 
wspominam moje śpiewacze i muzyczne występy w Karlo-
vych Varach (1931), Trancz, Cieplicach 1953-55. Z wielką 

płk Rudolf Fischer i jego żona Julia Dutkowska-Fischerowa
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przyjemnością śpiewałam w kościele parafialnym w Bochni 
w lipcu i sierpniu 1959 r. i w kościele szkolnym na Górnym 
Rynku.

Miałam dużo kwiatów, dużo ról w życiu. Jednak i najpięk-
niejsze róże mają kolce, a u mnie ostrym kolcem, który od 
pierwszych dni mojego pobytu poza granicami Polski ranił mi 
serce była zawsze i jest moja niezmierna tęsknota za ojczyzną 
i za moją Rodziną w Polsce

                                       Julia Dutkowska-Fischerowa
Przypisy:
1  Pisemny egzamin dojrzałości odbył się  w dniach od 10 
do 12 maja 1909 r., a ustny pod przewodnictwem c.k. Radcy 
rządowego Antoniego Pazdowskiego delegata c.k. Rady Szk. 
Kr. Dra. Jana Leńka, dyrektora II gimn. w Tarnowie, w cza-
sie od 24 do 29 maja włącznie. Rozdanie świadectw odbyło 
się w sobotę 29 maja po południu. Egzamin dojrzałości z kla-
sy VIII złożyło 21 uczniów w tym sześciu z odznaczeniem 
: Franciszek Kulisiewicz, Jan Tadeusz Pawłowski, Julian Pi-
skorz, Wojciech Słonina, Leon Żelaski i prywatystka Julia 
Rosenbergówna. Z klasy VIII b egzamin złożyło 24 uczniów 
w tym pięciu z odznaczeniem: Tadeusz Jakubowski, Franci-
szek Klimek, Jan Mączyński, Franciszek Piątkowski i pry-
watystka Julia Dutkowska. Zob. Sprawozdanie Dyrekcyi c.k. 
gimnazjum w Bochni za rok szkolny 1909. Kraków 1909 s.134-
135.
2  Włodzimierz Urbanek (1912-1943) syn Jadwigi i Józefa, ab-
solwent bocheńskiego gimnazjum. Uzdolniony muzycznie (grał 
na skrzypcach) prowadził razem z Wojciechem Pacułą orkiestrę 
gimnazjalną, którą dyrygował i wykonywał solowe partie na 
skrzypcach. Egzamin dojrzałości złożył w 1930 roku. Następnie 
ukończył Politechnikę we Lwowie i tam pracował w biurze pro-
jektów. W 1936 r. wstąpił do Koła Lwowskiego Stowarzyszenia 
Bochniaków założonego przez prof. dr hab. Franciszka Bujaka. 
Po wybuchu wojny związał się z lwowską konspiracją ZWZ-
-AK. Nosił ps. „Warchoł”. W czasie służbowych wyjazdów do 
Krakowa zatrzymywał się w Bochni. W domu rodzinnym przy 
ul. Czackiego 9, kopiował dla potrzeb konspiracji ważne doku-
menty i odjeżdżał następnym pociągiem do Krakowa. Aresz-
towany przez Niemców, więziony był w więzieniu Na Zamku 
w Lublinie. Przewieziony do obozu koncentracyjnego na Maj-
danku został tam rozstrzelany 30 grudnia 1943r. Jego ojciec 
prof. Józef Urbanek zmarł 11.11.1943 r.
3  Adam Gatty  (1890-1981) s. Marka Gatty’ego i Emilii Góra, 
abs. gimn. w Bochni z 1909 r. po reaktywowaniu Stowarzy-
szenia Bochniaków w 1959 r. był sekretarzem Zarządu Sto-
warzyszenia. Był bratem prof. dr hab. Marka Gatty Kostyala, 
profesora farmacji.
4  Jadwiga Dutkowska-Urbankowa (1886-1969) córka Francisz-
ka Dutkowskiego, żona prof. gimn. Józefa Urbanka, autorka pa-
miętników „Moskale w Bochni” zob. WB nr 4/2009, 1/2010.
5  Franciszek Dutkowski (1852-1916), radca ck. ds. regulacji 
Sanu, Wisły i Raby. Po studiach w Wiedniu w zakresie bu-
downictwa lądowego i wodnego pracował przy regulacji Sanu 
w rejonie Sandomierza i Tarnobrzega. Pracował też w Krako-
wie przy regulacji Wisły. Przeniesiony do Bochni, wybudował 
w 1905 r. dom przy ul. Gołębiej 3, gdzie urządził Biuro ds. 
Regulacji Raby. Działał w bocheńskim Towarzystwie Gimna-
styczno-Strzeleckim „Sokół” i przygotował społecznie projekt 
nowej Sokolni przy obecnej ul. Parkowej, który nie został zre-

alizowany. Z małżeństwa z Marią Romańską miał cztery córki 
Michalinę Jarosławiecką (żonę inż. Józefa Jarosławieckiego 
założyciela Ligii Pomocy Przemysłowej w Bochni i Salonu 
Wydawniczego Widokówek „Stella”), Janinę Fischerową (żonę 
Stanisława Fischera), Jadwigę Urbankową (żonę prof. Józefa 
Urbanka, i Julię Fischerową (żonę płk Rudofa Fischera).
6  Stanisław Fischer (1879-1967, dziejopis Bochni, prof. gimn. 
w Cieszynie, Wadowicach, Bochni, autor wielu prac nauko-
wych i popularno naukowych dot. przeszłości Bochni oraz ko-
palni soli w Bochni. Założyciel muzeum w Bochni.
7  Tłumaczyła powieści Alojzego Jiraska (1851-1930) czeskie-
go pisarza i dramaturga, przedstawiciela realizmu, wzorujące-
go się początkowo na powieściach Waltera Scotta, który póź-
niej stworzył czeski model powieści realistyczno-obyczajo-
wej, poświęconej głównie roli ludu w dziejach w czasie wojen 
husyckich i odrodzenia narodowego XVIII-XIX w. Nazywany 
był „czeskim Sienkiewiczem”. Był czterokrotnie nominowany 
do literackiej nagrody Nobla (1918, 1919, 1921, 1930). Prze-
tłumaczyła powieść „Psiogłowcy”, napisaną w l. 1883-1884), 
w której występuje bohater ludowy John Sladky-Kozima 
i „Marylę. Pani ze dworu”. W książkach tych pojawiają się 
relacje polsko-czeskie. 
8  Klub Polski w Pradze powstał w 1880 r. z inicjatywy Stani-
sława Towarnickiego (który został pierwszym prezesem Klubu)  
i posła Emanuela Tonnera. Spotkania odbywały się w „Cafe Eu-
ropa” przy pl. Wacława i „Cafe Unin”. Klub prowadził działal-
ność kulturalno-oświatową z pobudek patriotycznych (koncerty 
muzyki polskiej, wieczory literackie, wystawy malarstwa pol-
skiego). Organizował obchody ważnych wydarzeń historycz-
nych, zamawiał nabożeństwa z okazji śmierci J. I. Kraszewskie-
go (1887), stulecia Konstytucji 3 Maja, polskich powstań narodo-
wych, przygotował wielką akademię ku czci Adama Mickiewi-
cza w związku z przewiezieniem jego zwłok z Paryża na Wawel. 
W czasie I wojny światowej prowadził działalność charytatywną 
dla uchodźców z Galicji. Powstała wtedy filia Klubu w Mariań-
skich Łaźniach. W 1924 r. z okazji przewożenia przez Czechy 
z Vevey do Warszawy zwłok Henryka Sienkiewicza Klub zor-
ganizował uroczystości sienkiewiczowskie (książki Sienkiewi-
cza  i Kraszewskiego były najchętniej czytane przez Czechów), 
a następnie uroczystości ku czci Stanisława Wyspiańskiego. Rok 
1938 położył się cieniem na stosunkach polsko-czeskich. Klub 
Polski w Pradze reaktywowany został dopiero w 1991 r. po re-
wolucji aksamitnej w Czechach w czasie prezydentury Vaclava 
Havla. Prezesem Klubu Polskiego został Bronisław Walicki, 
a kolejnym Władysław Adamiec. Spotkanie odbywały się w sie-
dzibie Instytutu Polskiego w Pradze, w sali kominkowej Amba-
sady RP w Pradze oraz u OO Dominikanów przy ul. Husowej. 
W 2005 r. Klub Polski przyczynił się do powstania polskiej para-
fii przy kościele św. Idziego na Starym Mieście przy ul. Husowej 
234. (zob. www.klubpolski.cz/materiały/alinastrizenova. Jacek 
Doliwa. Klub Polski w Pradze. Wyd., Olza.  Krystyna Olaszek-
-Kotynek. Stowarzyszenie Klub Polski w Pradze 1991-2007. 
9  Vlastimil Hoffmann (1881-1970) polski malarz , przedstawi-
ciel symbolizmu, syn. Czecha i Polki, studiował w Krakowie ma-
larstwo pod kierunkiem Jacka Malczewskiego, Leona Wyczół-
kowskiego i Jacka Stanisławskiego, następnie w Paryżu u Gero-
me’a. Pierwsze prace wystawiał w warszawskiej „Zachęcie”, był 
członkiem Wienner Secession Galerie (1907) i Societe Nationale 
de Beaux Arts w Paryżu. Od jesieni 1939 r. przebywał na tere-
nie ZSRR, przeżył tułaczkę przez Wołyń do Stambułu, Jerozoli-
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my. W Krakowie mieszkał od 1946 r. następnie w Szklarskiej 
Porębie aż do śmierci. Kontynuował linię symboliczno-ale-
goryczną Jacka Malczewskiego. Jego prace malarskie po-
święcone są tematyce religijnej (szczególnie wątek maryjny), 
antycznej, baśniowej i fantastycznej. Malował także wiejskie 
sceny rodzajowe, a także obrazki z życia górali. Odznaczony 
czeskim Orderem Lwa Białego (1948) i Krzyżem Komandor-
skim PR z Gwiazdą (1961).

10 Marian Szyjkowski (1883-1952) profesor UJ, nast. Uniwersy-
tetu Karola w Pradze, zajmował się historią literatury, szczegól-
nie dziejami polsko-czeskich związków kulturalnych i obycza-
jowych m.in. autor dzieł: Polski romantyzm w czeskim życiu du-
chowym (1947), Polska ucast v ceskem narodnim obrozeni t.1-3 
(1931-1945).
11 Jan Kollar (1793-1852) ideolog panslawizmu i słowackiego 
odrodzenia narodowego. 

Kiedy przeglądamy sprawozdania Dyrekcyi c.k. gim-
nazjum w Bochni za lata szkolne z początku XX wieku na-
trafiamy przy niektórych nazwiskach na ciekawe określenie 
„prywatystka”. Według słownika Doroszewskiego słowo to 
oznacza wolną słuchaczkę wyższej uczelni lub gimnazjum. 

W XVIII i XIX wieku funkcjonowały w Polsce pensje 
dla uczennic w wieku od 6 do 16 lat, dostępne dla dziewcząt 
z wyższych sfer społecznych (szlachty, bogatego mieszczań-
stwa) Prowadzone przez zakony żeńskie lub fundacje uczyły 
ogólnej wiedzy, obycia towarzyskiego, nienagannych manier, 
znajomości języków obcych, gry na instrumentach literatu-
ry i sztuki, a także robót ręcznych. Nie tylko w powieściach 
Jane Austen występują takie uczennice. Znana była w Kra-
kowie pensja panien Radwańskich, w której nauki pobierała 
Helena Modrzejewska, a potem w szkole sióstr Prezentek. We 
Lwowie szkoły dla dziewcząt prowadziły też zakony żeńskie: 
urszulanki i siostry Sacre Coeur (sercanki). W Bochni w po-
łowie XIX wieku działała przez kilka lat Pensja pani Róży 
Habst.

Edukacja mężczyzny w XIX wieku miała prowadzić do 
ukształtowania przyszłego obywatela, znającego się na spra-
wach publicznych i który ma zarobić na utrzymanie swojej 
rodziny. Oczywiste wydawało się wówczas, że potrzebne są 
oddzielne szkoły dla dziewcząt i chłopców, gdyż jedni i dru-
dzy potrzebowali zupełnie innej wiedzy i czego innego od 
nich wymagano. Także inne były programy wychowawcze 
dla dziewcząt i chłopców.

Pod wpływem ruchów społecznych domagających się 
większej emancypacji kobiet w życiu społecznym pojawił się 
ten problem dopiero na początku XX wieku W szkołach ele-
mentarnych było oczywiste, że dziewczynki uczą się razem 
z chłopcami. Koedukacja w szkołach średnich budziła już 
różnorodne emocje. Teoretycy zgadzali się, że nauka przy-
pada w newralgicznym okresie zmian fizjologicznych (okres 
dojrzewania), kształtowania się osobowości i światopoglądu 
oraz związanej z nimi destabilizacji psychicznej. 

Przeciwnicy koedukacji uważali, że uwaga kilkunastolet-
nich uczniów i uczennic przeniesie się z nauki na współza-
wodnictwo i rywalizację płci, prowokację i konflikty, wyni-
kające z rywalizacji. Wskazywali na inne tempo dojrzewania, 
które zrównuje się dopiero w wieku maturalnym. Chłopcy są 
lepsi od dziewcząt pod względem fizycznym, ale nie mają 
takiej zdolności koncentracji i koordynacji jak dziewczyny. 
Łatwiej ich motywować do nauki przez rywalizację, lepiej 
się koncentrują po hałaśliwych i żywiołowych przerwach, 

Prywatystki
a dziewczęta potrzebują więcej spokoju i współdziałania. 
W temperaturze powyżej 22 stopni Celsjusza chłopcy nie po-
trafią się skoordynować. Ujednolicona metodyka nauczania, 
jednakowa dla obojga płci ignorować będzie różne aspekty 
psychologiczne i fizjologiczne. 

Zwolennicy, nie bez racji, jak widzimy dzisiaj, twierdzili, 
że obcowanie z własną płcią także rodzi silne napięcia utrud-
niające proces edukacyjny. 

Utworzone w Bochni, w 1907 r. Żeńskie Prywatne Semi-
narium Nauczycielskie im. Klementyny z Tańskich Hoffma-
nowej, którego celem było dostarczenie żeńskich kadr na-
uczycielskich do szkół elementarnych, jakkolwiek zapewniało 
dostateczny poziom nauczania (pierwszym dyrektorem był dr 
fil. Henryk Trzpis, profesor gimnazjalny) nie było ostatecz-
nym i najlepszym rozwiązaniem, w związku z otwarciem dla 
kobiet uniwersytetów.

Reskrypt Ministra Wyznań i Oświecenia z 1907 r. obowią-
zujący na terenie monarchii Austro-Węgieskiej a więc także 
w Galicji zezwalał dziewczętom na „hospitowanie nauki” 
w szkołach publicznych, która polegała na obecności na lek-
cjach bez prawa klasyfikowania i oceny prac pisemnych. Ho-
spitantki, nazywane prywatystkami zdawały eksternistycznie 
egzaminy półroczne lub roczne. Ilość ich wzrosła gwałtownie 
w latach wielkiej wojny światowej. Otaczane przez kolegów 
szacunkiem i opieką spędzać mogły przerwy pomiędzy lek-
cjami w osobnej sali. W bocheńskim gimnazjum salę tę nazy-
wali uczniowie „sikornikiem” a nawet „kurnikiem” i mieściła 
się na pierwszym piętrze od strony ul. Czackiego. Wspomina-
ła o tym sikorniku pani Maria Gawłowicz-Twardowska, ko-
leżanka szkolna Leopolda Okulickiego na jednym z Walnych 
Zjazdów Delegatów Stowarzyszenia Bochniaków w latach 
90. XX wieku. Mogły także prywatystki działać w skautin-
gu, później w harcerstwie w osobnych drużynach skautowych 
żeńskich. Uczniowie bocheńskiego gimnazjum nosili kasz-
kiety, a dziewczęta berety z wyhaftowanymi poziomymi pa-
seczkami srebrnymi, a od klasy V – złotymi. Uczniowie mieli 
takie paski na kołnierzu mundurka szkolnego.

Pierwsze informacje o prywatystkach w Bochni pojawia-
ją się dopiero w 1907 r. Należy także pamiętać, że w gimna-
zjach (w Bochni i Krakowie) pobierali naukę także chłopcy 
jako prywatyści. Potwierdzają to sprawozdania gimnazjalne 
z gimnazjum w Bochni i Krakowie. Warto kiedyś ten temat 
przedstawić nieco szerzej. Liczymy, że nasi Czytelnicy nam 
w tym pomogą.

                                                                          Redakcja   
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Fot.2. Takahe w zoo w Te Anau (Fot. J. Pinowski).Fot. 1. Papuga kea na werandzie hotelu w Cacade Creek (Fot. J. Pinowski).

Wschodnia część Wyspy Południowej Nowej Zelandii jest 
krajem pagórkowatym lub równinnym, natomiast wzdłuż wy-
brzeża zachodniego ciągnie się pasmo Alp Południowych ze 
szczytem Cooka (3764) i wieloma szczytami liczącymi ponad 
2000 m, ze stałą pokrywą śnieżną, lodowcami i dobrze wy-
kształconą strefą alpejską. Większą część tego obszaru to parki 
narodowe (Fiordland N.P., Mount Aspiring N. P., Westland N.P., 
Mount Cook N.P, Arthur Pass N.P.). Najbardziej wysuniętym 
na południowy-zachód parkiem jest Fiordland National Park 
o powierzchni l 250 000 ha. Jest to ogromny obszar prawie 
nie zamieszkały, o unikalnych tworach skalnych, fiordach 
i wspanialej przyrodzie. Do tego też parku skierowaliśmy nasz 
samochód z Invercargill (miasto położone na południowym 
krańcu Wyspy Południowej) dnia 14 grudnia o godzinie 18.45, 
by mijając miasteczka Winton, Lumsden, uzdrowisko Te Anau 
dojechać późnym wieczorem do celu wyprawy - samotnego 
hotelu Cascade Creek w głębi Parku. Następnego dnia, 15 
grudnia o godz.7 rano, w czasie ulewnego deszczu, który miał 
nam towarzyszyć przez cały dzień, jedziemy do Milford Sound, 
hotelu leżącego przy końcu najpiękniejszego fiordu, podobno 
nie tylko Nowej Zelandii, ale i świata. Jedziemy wśród boga-
tych bukanów podobnych do buków (Nothofagus) z paprociami 
drzewiastymi, doliną otoczoną stromymi ścianami skalnymi, 
które niczym pajęczyną, utkane są siatkami strumieni. Niczego 
podobnego w życiu nie widziałem. Wychodzimy na kilka mi-
nut z samochodu, by zrobić fotografię pięknej górskiej rośliny 
i zupełnie mokrzy wracamy do samochodu. Przejechaliśmy 
długi tunel Homera, wykuty w latach 1929-1953 i dojeżdżamy 
do hotelu Milford Sound.

W odległości 300 metrów od hotelu huczy wodospad Bowel. 
Trzęsę się z zimna i mimo zachęty moich współtowarzyszy 
wyprawy, nie decyduję się na wycieczkę statkiem po fiordzie. 
W fiordzie żyje miejscowy łosoś Galaxias. Idę do hotelu. Po 
względnym podeschnięciu przy piecyku elektrycznym idę zwie-
dzić najbliższe otoczenie. Na brzegu fiordu siedzi para znanych 
nam już kaczek kazarek rajskich (Tadoma variegata) i kilka 
kormoranów nakrapianych (Strictocarbo punctatus). Przed 

hotelem na trawniku żeruje kos, drozd śpiewak, śpiewa zięba 
i płochacz pokrzywnica - bardzo pospolity w Nowej Zelandii 
introdukowany ptak. W czasie szumu deszczu stale wydawało 
mi się, że słyszę ćwierkanie wróbla domowego. Pomyślałem 
sobie: „Pinowski, rzeczywiście masz już chyba dosyć tego po-
dróżowania, słysząc tutaj wróbla", przecież naokoło wszystkie 
szczyty mają ponad 2000 m, a do następnego najbliższego 
domu jest 50 km. Wychodzę jeszcze raz na deszcz i co widzę 
— lecącego wróbla. Później obserwowałem jeszcze 2-3 pary, 
żerujące, a nawet kopulujące w czasie ulewy, bo opadów jest 
tutaj 7300 mm rocznie, zatem prawie stale pada. Wystarczył 
jeden budynek, by pojawiły się tu wróble.
Od dawna chcieliśmy zobaczyć na wolności sławną papugę kea 
(Nestor notabilis). Nagle pojawia się na podwórku hotelu i siada 
na drzewie w gęstym ulistnieniu. Dopuszcza mnie na odległość 
30 cm. Farmerzy twierdzą, że ta papuga atakuje owce (spotyka-
łem o tym wzmianki w przewodniku turystycznym), natomiast 
ornitolodzy temu przeczą. W drodze powrotnej od wodospadu, 
gdzie duży strumień wpadał w ogromne bloki skalne, zastałem 
oczekującą na parkingu papugę kea. Mamy już całkowicie dosyć 
deszczu i zimna wracamy do naszego hotelu w Cascade Creek.

16 grudnia słonecznie, góry są przyprószone świeżym śnie-
giem. Okazuje się, że nasz hotel położony jest wśród pięknego, 
naturalnego lasu, jak z bajki. Ogromne drzewa bukana czyli 
buka południowego (Nothofagus fusca) pokryte są aż do wyso-
kości 10 m, podobnie jak wszystko, grubym całunem mchów, 
wśród których niektóre miały kształty nam nieznane.
W tym bajkowym dla Europejczyka lesie dziwnie brzmiał 
śpiew zięby, kosa, świergot wyrośniętych już piskląt szpaków, 
dzwońców czy dolatujący znad potoku śpiew drozda śpiewaka. 
Z rodzimych ptaków widzieliśmy spotkane wcześniej bargliki 
i maoryski towarzyskie (Finschia novaeseelandiae) oraz stadka 
papug modrolotek żółtoczapkowych (Cyanoramphus auriceps), 
nieco większych od papużek falistych, zielonych z żółtym 
wierzchem głowy i czerwonym czołem. Obok hotelu na wysy-
pisku śmieci siedzi karlinek białoczelny (Petrolca australis), 
podobny do naszego rudzika, lecz cały czarny. W gałęziach 

Jan Pinowski (Warszawa)

Zelandia kontynent bez ssaków, cz. 6
Park Narodowy Fiordland
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Z historią zamczyska tego
Wiąże się wszystko potrosze:
Gest magnacki, baśń rycerska
I zwycięstwa i rokosze.

Gdym odkrył te tajemnice
Noga ma tu nie postanie,
By mi bibosz nie rzekł z grobu:
Znaj proporcje ---Mocium Panie!

Józef Oleszczuk 

Wiśnicz
Biwakowa gadka z serii „Notatki z placaka”

bukana obok hotelu widzę ptaka, przypominającego kolorem 
wilgę, jest to maorysek leśny (Mohoua ochrocephala), z żółtą 
głową i spodem ciała, a brązowymi skrzydłami i ogonem. 
Stojąc na parkingu koło hotelu posłyszałem głos alarmowy 
szpaków, z góry niczym jastrząb pikował duży ptak, była do 
papuga kea, siadła na dachu, potem zleciała na ziemię, gdzie 
żerowała wraz z wróblami domowymi. Następnie siedzącą na 
balustradzie można było fotografować z odległości 20 cm (Fot. 
1). Tutaj, o dziwo, podobnie jak w Millford Sound żyją trzy pary 
wróbli domowych, a najbliższy dom poza naszym hotelem jest 
oddalony o 58 km.

W lesie bukanowym koło hotelu widział J. Walters długo-
ogoniastą kukułkę o nazwie kukieł długosterny (Eudynamys 
taitensis). Podrzuca jajka do gniazd karlinka białoczelnego 
(Finschia novaeseelandiae), maoryska leśnego (Mohoua 
ochrocephala), a także dzwońcom i drozdom śpiewakom.

16 grudnia w południe opuszczamy Cascade Creek i mimo 
nieco później pory zatrzymujemy się nad małym jeziorkiem 
Mirror Lake, na którym żerują znane nam już kaczki, stare 
z młodymi ogorzałki nowozelandzkie (Aythya novaeseelan-
diae) i nowy dla nas gatunek -  kaczka pacyficzna (Anas 
superciliosa), dochodzi do mnie śpiew zięby, płochacza po-
krzywnicy, drozda śpiewaka i karlika białoczelnego. W drodze 
powrotnej zatrzymujemy się tylko w małym zoo uzdrowiska 
Te Anau, leżącym nad ogromnym jeziorem o tej samej nazwie. 

W tym zoo, jako jedynym miejscu na świecie, rozmnażają 
się w niewoli takahe (Notornis mantelli) — ptak nielotny po-
dobny do łyski, tylko większy. Do 1948 r. znany był tylko z 4 
wypchanych okazów, zdobytych w latach 1849, 1851, 1879 
i 1898. Uważany za ptaka wymarłego aż do 1948 r., kiedy to 
dr Orbell odkrył dość liczną jego populację, żyjącą na zachód 
od jeziora Te Anau. Gatunek ten jest obiektem licznych badań 
i od jego imienia pochodzi nazwa czasopisma ornitologicznego 
Nowej Zelandii. Rzeczywiście, dwa takahe podeszły do siatki 
na odległość ręki (Fot. 2).
Po południu zatrzymujemy się w rezerwacie lasu bukanowego 
o nazwie Kepker Track, położonego w zakolach rzeki Oreti. 
Z nowych dla nas gatunków spotykamy dwie gęsi kanadyj-
skie (Branta canadensis), sprowadzone do Nowej Zelandii 
z Ameryki Północnej. Nad urwiskiem siedzi zimorodek łowiec 
czczony (Halcyon sancta), samczyk z wierzchu podobny do 
naszego ale od spodu biały. Jak w każdym lesie Nowej Zelandii 
także tu śpiewają zięby, drozdy śpiewaki, czeczotki, na brzegu 
lasu śpiewa trznadel. O 18.25 po trzygodzinnym spacerze 
opuszczamy rezerwat i po wiszącym, huśtającym się solidnie 
moście nad wartką, niosącą masy wody rzeką Oreti, wracamy 
do samochodu. Teren staje się coraz bardziej zamieszkały, 
coraz więcej pastwisk, pasów wiatrochronnych i po godzinie 
jazdy jesteśmy w hotelu Flyer Motel, w małym miasteczku 
Lumsden, gdzie nocujemy.

Nad kupieckim starym szlakiem,
Którym w Polszę z Węgier płynął
Strumień wina i małmazji
Wiśnicz opiekę rozwinął.

Pod osłoną baszt i wałów
Rycestwo i najemniki,
Dla ochrony tego szlaku,
Wojenne strawiali szyki.

K’woli prawdzie tu wyjawię
Co w annałach zapisano,
Brońców nigdy tu nie brakło
B...myto w naturze brano.

Zatem niejeden wielmoża
Lubomirski czy też Kmita,
Nie rycerskich tu okazji,
Ale ponęt szukał ....myta.

Widma owych myta ponęt,
Władcy zamku nie szczędziły
Bo ich białki ponoć czasem
Konni po baszcie jeździły.
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Znowu głośno o Wiśniczu
Stanowisko Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Z dużym zaniepokojeniem odebraliśmy wiadomość, że 
ogłoszony przez burmistrza Nowego Wiśnicza konkurs na 
stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Wiśnickiej, do którego 
zgłosiło się dwóch muzealników i jedna osoba ze świata 
teatru wygrał – nota bene w roku jubileuszowym 400-lecia 
Wiśnicza - aktor i reżyser z Jeleniej Góry, od niedawna dy-
rektor tamtejszego teatru. 

Niepokój jest tym większy, że przeciwko wynikowi 
konkursu zaprotestowali trzej członkowie Rady Muzealnej 
w Wiśniczu dr hab. Andrzej Zięba, historyk, kierownik Za-
kładu Stosunków Etnicznych w Europie i Instytutu Etnologii 
i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Maria Serafińska-Domańska dyrektor Muzeum Pamiątek 
po Janie Matejce i Jan Flasza, dyrektor Muzeum im. St. 
Fischera w Bochni. 

Wiśnicz i Ziemia Wiśnicka mają bogatą historię i trady-
cję, o wiele dłuższą niż istnienie tutaj miasta. Jego początki 
możemy wiązać z odległymi wiekami, słynnym szlakiem 
węgierskim, którym ciągnęły karawany kupców znad morza 
Czarnego i Rzymu i strzegącym tego szlaku gródkiem, który 
z czasem przekształcił się w piękną barokową fortecę.

Magnacka rezydencja Kmitów i Lubomirskich w XVI 
i XVII wieku utrzymywała liczne kontakty międzynarodowe 
polityczne, gospodarcze i kulturalne. Tutaj kwitło życie to-
warzyskie, splatały się europejskie doświadczenia kulturalne 
i tutaj przebywali znani luminarze pióra literaci i poeci doby 
renesansu i baroku, takiej rangi jak Klemens Janicki, Łukasz 
Górnicki czy Stanisław Orzechowski. 

Czasy potopu szwedzkiego, pożary miasta, epidemie, 
lata zaborów, okupacji niemieckiej  odcisnęły się boleśnie 
na mieszkańcach Wiśnicza, zbiory dzieł sztuki z zamku 
i klasztoru trafiły do rąk agresorów i nigdy nie zostały zwró-
cone. Dewastacji i zniszczeniu uległa struktura zabytkowa 
Wiśnicza.

Ogromnym wysiłkiem podźwignął z niechybnej ru-
iny zamek wiśnicki profesor Alfred Majewski, dyrektor 
Kierownictwa Odnowienia Zamku Królewskiego na 
Wawelu. Przez dziesiątki lat zabiegał i zdobywał środki 
finansowe na zabezpieczenie i odnowienie tej największej 
perły barokowej architektury i konserwację tego obiektu 
skutecznie prowadził.

Dzisiaj Wiśnicz obowiązany jest stworzyć silną instytu-
cję muzealną, która zajmie się ratowaniem od zapomnienia  
tego wszystkiego, co nagromadziło się na przestrzeni wie-
ków a dotyczy tego miejsca czyli miasta Wiśnicza i Ziemi 
Wiśnickiej. 

Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej bazy na-
ukowej, dokonywanie sumiennych kwerend historyczno-
-archiwalnych, zgromadzenie obszernej bibliografii polskiej 
i zagranicznej, nawiązanie kontaktów naukowych z instytu-
tami i podobnymi placówkami muzealnymi, pozyskanie sze-
rokiego środowiska historyków i archiwistów do współpracy: 

wydanie monografii Wiśnicza, historycznych roczników 
wiśnickich, włączenie tej tematyki w ogólnopolski obieg 
informatyczny, otwarcie internetowych blogów historyczno- 
publicystycznych w celu  rozpoczęcia publicznej dyskusji 
na tak ważne tematy. Jeśli takich działań nie będzie, to nie 
ma co marzyć, że Muzeum Ziemi Wiśnickie będzie mogło 
pełnić swoją właściwą i pożyteczną rolę.

Muzeum Ziemi Wiśnickiej ma w swojej kompetencji 
sprawowanie opieki nad zamkiem wiśnickim. To niezwykle 
ważne i odpowiedzialne zadanie, przerastające niewątpli-
wie możliwości finansowe gminy, wymagające wsparcia 
finansowego ze strony Państwa i wojewódzkich władz 
samorządowych. Wsparcie takie winno być poprzedzone 
przygotowaniem niezbędnego programu działalności Mu-
zeum. To temat nie łatwy. Dyrektor Muzeum musi znać 
muzealne priorytety, umieć o nie walczyć i musi być w tej 
sprawie profesjonalistą, a nie debiutantem. 

Obszerny wywiad z  przewodniczącym wiśnickiej Rady 
Muzealnej dr hab. Andrzejem Ziębą przeprowadziła na ła-
mach „Gazety Krakowskiej” red. Małgorzata Więcek-Cebula 
w numerze z 19 sierpnia 2016 r. pt. Nie wyobrażam sobie 
współpracy z dyletantem. Nawiązując do dokonań prof. Al-
freda Majewskiego dr Zięba wskazał zadania jakie czekają 
nowego dyrektora.

Kandydat wyłoniony w drodze konkursu – zdaniem dr 
Zięby - nie jest przygotowany merytorycznie i nie spełnił 
warunków formalno-prawnych, bowiem nie wykazał, że 
pracował minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym.

Zarzucił wyłonionemu w konkursie dyrektorowi, że 
propozycje, które zgłosił w konkursie jak m.in. organizowa-
nie  jarmarków mleka i sera albo poszukiwanie związków 
z Wołochami, którzy rzekomo nauczyli nas dojenia krów, 
jest drogą na historyczne manowce. 

Odniósł się także do doświadczeń reżysersko-aktorskich 
wyłonionego kandydata, pytając retorycznie czy jego Mo-
nologi waginy bliskie są klimatom w jakich powinniśmy 
kultywować pamięć o naszej przeszłości. 

Apelujemy do Pani Burmistrz Wiśnicza o zajęcie zdecy-
dowanego  stanowiska w tej sprawie, przypomnienie komisji 
konkursowej, że wizja ludyczna przedsięwzięcia tak poważ-
nego jakim jest zamek wiśnicki nie jest wystarczająca, że nie 
można mieszać funkcji teatralno-widowiskowych domów 
kultury z zadaniami muzeum oraz że przede wszystkim ko-
misja konkursowa musi trzymać się standardów i przyjętych 
wcześniej zasad konkursowych. Jeśli kandydat nie wykazał 
się 3 letnim stażem na stanowisku kierowniczym, to nie może 
być dopuszczony do konkursu i jest to dla każdego oczywiste. 
                                  

           Zarząd Główny Stowarzyszenia Bochniaków
                      i Miłośników Ziemi Bocheńskiej
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Zofia Sitko

Salon pani Łazowskiej
W północnej pierzei bocheńskiego rynku, w kamienicy 

nr 10, na piętrze, mieści się salon fryzjerski pani Ewy Ła-
zowskiej. Jest na tyle 
oryginalny, że warto 
się tam wybrać, także 
z powodów estetycz-
nych. Właścicielka 
wyjątkowo zadbała 
o wystrój wnętrza. Za-
inspirowana twórczo-
ścią Alfonsa Muchy1 
urządziła salon w du-
chu secesji. 

„Kiedy w 2005 
roku wynajęłam ten 
lokal postanowiłam 

zaaranżować go po staremu. Sam budynek to zasugerował. 
Wcześniej miałam nowoczesne salony, ale nowoczesność za-
częła mnie męczyć. Chciałam mieć przytulne wnętrze, żebym 
mogła czuć się tu dobrze, jak w domu” – mówi pani Ewa.

Wprowadziła więc ciepłe, pastelowe kolory: zielenie, 
beże, oranże i brązy. Ściany ozdobiła reprodukcjami z cyklu 
pór roku, przedstawiającymi piękne, wystylizowane postacie 
kobiet, z naręczami kwiatów i w otoczeniu arabesek. Wraz 
z przyjaciółką plastyczką specjalnie dobierały grafiki i ręcz-
nie wycinały roślinne ornamenty, które później naklejały na 
ścianę. Pani Ewa przez internet szukała tapety w odpowied-
ni, florystyczny deseń. Znalazła ją i sprowadziła aż z Kana-
dy ponieważ wówczas w Polsce (2005 r.) nie można było 
takiej kupić. Przyjaciółka plastyczka zajęła się projektowa-
niem i wykonaniem na wymiar mebli i luster, o płynnych, 
falistych liniach, tak lubianych przez secesyjnych artystów. 
Na froncie lady recepcyjnej zamieściła postacie dziewcząt 
z litografii Muchy „Cztery pory roku”, przenosząc grafikę na 
drewno tak, by uzyskać efekt „postarzenia”. Własnoręcznie 
wykonała i wymalowała zegar oraz parawan, będący główną 
atrakcją salonu. 

W oknach drewniane żaluzje przypominają o bambuso-
wych  zasłonach, wieszanych sto lat temu w zakładach fryzjer-

skich. Uroku dodają stylizowane lampy, oświetlające delikat-
nie i nastrojowo, niczym we francuskich, dziewiętnastowiecz-
nych kafej-
kach. Z kolei 
skórzana ka-
napa i fotele 
nawiązują do 
słynnego ob-
razu Henrie-
go Gervexa 
„Cafe Sce-
ne in Paris 
1877”. Pod 
oknami stoi 
z a b y t k o w a 
maszyna do 
szycia,  ku-
piona na targu 
staroci. 

W  t y m 
p i ę k n y m 
wnętrzu moż-
na zamówić 
jakąkolwiek 
fryzurę, na-
wet w stylu belle époque.

„Prace trwały ponad pół roku, potem było huczne otwar-
cie. Jestem zadowolona z efektu, pomimo, że ten styl niesie ze 
sobą pewne utrudnienia – np. żeby regulować wysokość fotela 
trzeba go kręcić zamiast naciskać pompę nogą. Klientki często 
pytają czy mogą zrobić zdjęcia, nawet młodzieży się tu podo-
ba. Od dzieciństwa pasją mojego życia jest sztuka fryzjerska. 
Dzięki wspaniałym moim klientom ta praca daje mi wiele sa-
tysfakcji” – zapewnia pani Ewa, podając równocześnie kawę 
w filiżance, ozdobionej reprodukcją autorstwa Alfonsa Muchy.

Przypisy:
1  Alfons Maria Mucha (1860 – 1939) − czeski grafik i malarz, 
jeden z czołowych przedstawicieli secesji i fin de siécle’u.
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Kaplica Św. Kingi jest położona w nawie północnej fary 
bocheńskiej. Dr Teofil Wojciechowski pisze, że pierwotnie 
opiekę nad nią powierzono cechowi bednarzy, który należał 
do zasobniejszych z uwagi na duży popyt na sól w becz-
kach. Później opiekę nad kaplicą przejęli górnicy, których 
patronką jest św. Kinga.Górnicy tę propozycje zaakcepto-
wali, a ponieważ zbliżała się 600 rocznica śmierci św. Kin-
gi, powstał Społeczny Komitet złożony z górników i rajców 
miejskich, który zwrócił się do najsłynniejszego wówczas 
artysty malarza Jana Matejki z prośbą o wykonanie obrazu 
i projektu wnętrza kaplicy. Matejko, związany mocno z Wi-
śniczem i Bochnią, a słynący już z udanej polichromii Ko-
ścioła Mariackiego w Krakowie - nie odmówił.

Powstał projekt ołtarza w formie neogotyckiego trypty-
ku, z łacińskim tekstem po lewej i prawej jego stronie, który 
przetłumaczony na język polski brzmi : Na większą chwałę 
Bogu i cześć błogosławionej Kingi, najmiłościwszej patron-
ki swojej, pobożni obywatele uroczyście obchodzący sześć-
setną rocznicę jej śmierci, zechcieli kaplicę odrestaurować 
i nowy ołtarz zbudować. Bochnia R[oku] P[ańskiego] 1892.

Matejko namalował obraz przedstawiający Kingę jako 
zakonnicę w habicie klaryski, w wieku ok. 60 lat, z modli-

tewnikiem, różańcem i pastorałem. W tle po prawej stro-
nie znajduje się klasztor 
klarysek w Starym Są-
czu, nawiązujący do jej 
klasztornego życia. Do 
obrazu pozowała hrabi-
na Potocka.

Namalowany przez 
Matejkę obraz nie uzy-
skał uznania przez gór-
ników, a wręcz wzbu-
dził w nich niemałe 
przerażenie.  Mistrz 
Matejko poczuł się tym 
brakiem akceptacji ura-
żony i sprzedał nama-
lowany obraz hrabiemu 
Dunin-Borkowskiemu 
do Lwowa.

Górnicy i przedsta-
wiciele rady miejskiej po czasie zrozumieli swój błąd, ale 
na wszystko było już za późno.

Joanna Maria Noworolska

Dzieje obrazu Św. Kingi do kaplicy Jej imienia w Bochni

Św. Kinga - mal. Władysław Rossowski

Święta Kinga - szkic Jana Matejki

Św. Kinga - mal. Jan Matejko
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Ludzie Morza
Biografia czyli opis życia jakiejś postaci jest bardzo 

p o p u l a r n y m 
gatunkiem li-
terackim: upa-
miętnia, zasłu-
żonym oddaje 
uznanie, gdy 
wpleciona w hi-
storyczne tło 
staje się przy-
czynkiem i tego 
tła zobrazowa-
niem i uwiary-
godnieniem. Tą 
krótką dygresją 
chcę zwrócić 
uwagę na  wy-
daną w Gdyni 
b.r. publikację 
Daniela Dudy 
pt. „Ludzie mo-
rza. cz. 2. Szki-
ce biograficzne. 

(Przyczynek do dziejów polskiej gospodarki morskiej)”.  
Promocja tej 150-stronicowej książki odbyła się 12 lipca 
w Domu Bochniaków naszego Stowarzyszenia. Dlaczego 
u nas? Otóż, Autor Ambasador Miasta Bochni i Honorowy 
Członek Stowarzyszenia Bochniaków jest rodzinnie związa-
ny  z naszym miastem, natomiast zawodowo i emocjonalnie 
z polskim wybrzeżem. Po studiach w szkołach morskich 
osiągnął wyróżniające Go: stanowisko kpt. żeglugi wielkiej, 
opinię oddanego wychowawcy wielu pokoleń marynarskich 
jako wykładowca i rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Gdy-
ni, a także funkcję eksperta od spraw gospodarki morskiej. 
Nieprzeciętnie kreatywna osobowość, rola i zasługi Profeso-
ra zostały zbilansowane i udokumentowane na 450 stronach 
monografii autorstwa Henryka Spigarskiego pt. „Morze 
jak chleb powszedni, dr hab. Kapitan Żeglugi Wielkiej 
Daniel Duda” Nasz kwartalnik często zamieszcza artykuły 
Profesora jak i krótkie laudacje niektórych z jego licznych 
publikacji (ponad 400) o ludziach, zdarzeniach i sprawach 

morza. Tradycyjnie więc informujemy naszych czytelników, 
że warto sięgnąć po lekturę i tej najnowszej, w której, jak 
zaznacza autor, „prezentuje sylwetki czterech wychowan-
ków pierwszej polskiej Szkoły Morskiej w Tczewie. Są to 
postacie szczególnie zasłużone dla polskiego Wybrzeża 
i gospodarki morskiej z pięknym wojennym życiorysem 
(…) Henryka Borakowskiego, Zygmunta Anzelma Dey-
czakowskiego, Jana Stępnia i Bogusława Żórawskiego”. 
Dla czytelnika z tych biografii rysuje się opowieść szersza: 
tworzenia się polskiej tradycji morskiej z jej dramatycznym 
rozdziałem  II wojny światowej i odbudowy po 1945 roku 
- niestety skażonej represjami, które dotknęły szczególnie 
środowiska kombatanckie. Przedstawione osoby, urodzo-
ne w pierwszej dekadzie minionego stulecia, pochodzący 
z różnych stron naszej ojczyzny „pięknie Polsce służyły”, 
wybrane przez autora spośród wielu, imponują talentem, 
siłą charakteru okazanego szczególnie w czasie wojennej 
próby. Przy okazji biografii Z. Deyczakowskiego poznaje-
my historię  transportowca m.s. „Chrobry” zbombardowa-
nego w maju 1940 przez lotnictwo niemieckie na morzach 
norweskich. Autor cytuje znamienną opinię o kapitanie 
statku, „(....) godną podziwu energią i zdecydowaniem 
kierował akcją zwalczania szalejącego na statku pożaru, 
a potem ratowaniem wiezionych żołnierzy i załogi,(...)”. 
Niestety były też zachowania haniebne jak próba prywatnej 
sprzedaży s.s. Robura IV przez kapitana statku w X-XI 1939 
roku, ostatecznie udaremniona przez załogę z udziałem J 
Stępnia. Sprawa ta unaocznia  jak różnymi  priorytetami 
kierowano się w obliczu załamania się państwa polskiego.- 
Zaś, „Niewprowadzenie w życie Ustawy o Komunikacji w  
Służbie Obrony Państwa przez Rząd w Paryżu wytworzyło 
sytuację, w której nieliczni prywatni armatorzy naszej 
Floty Handlowej byli bodajże jedynymi przedsiębiorcami 
polskimi, którzy zarabiali i dorabiali się na wojnie, nieraz 
kosztem życia oficerów i marynarzy”.
Autor korzysta z obszernej bibliografii, swobodnie odnaj-
duje się w szczegółach realiów organizacyjnych, struktural-
nych i personalnych polskiej infrastruktury morskiej, tych 
minionych jak i współczesnych, co poszerza poznawcze 
zalety jego książek

                                                            Ewelina Mroczek

BOCHNIANA

Ponownie zwrócili się jednak do Jana Matejki z prośbą 
o naszkicowanie innego obrazu, wedle ich wyobrażenia 
i gustów.

W 1892 roku Matejko wykonał szkic ołówkowy obra-
zu, który obecnie znajduje się w Muzeum Diecezjalnym 
w Tarnowie. W 1893 roku uczeń Matejki Władysław Ros-
sowski wykonał obecnie znajdujący się w ołtarzu obraz.

Dalsze losy pierwotnie przeznaczonego dla Bochni 
obrazu Św. Kingi są bardzo ciekawe. Drogą spadku - ob-
raz otrzymała wnuczka hr Jerzego Dunin-Borkowskiego 

Józefa Sobogal, która go odsprzedała 1971 roku do Mu-
zeum Żup Krakowskich w Wieliczce, gdzie obecnie się 
znajduje.

Bibliografia :
1. Teofil Wojciechowski - "Kościelne dzieje Bochni w czasach 
staropolskich", 2003 r.
2. "Święta Kinga Arpadówna. Życie i dzieło". Wyd. ITKM 
Kraków 2012. Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce.
3. Źródła rodzinne.
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Stanisława Nowakowska-Duda (Gdynia)

Wspomnienie o Profesorze Janie Gębicy
Jako wychowanka Liceum imienia Króla Kazimierza 

Wielkiego w Bochni gdzie moim polonistą i wychowawcą 
był profesor Jan Gębica pragnę temu oddanemu młodzieży 
człowiekowi poświęcić parę słów. 

Był rok 1948 gdy pierwszy raz po ukończeniu 8-letniej 
Szkoły Podstawowej przekroczyłam progi bocheńskiego 
Liceum. Wszystko było dla mnie nowe, a nawet szokujące. 
W klasie, w której się znalazłam, rozpiętość wieku była bar-
dzo duża, ja 13- latka i osoby nawet dwudziestoletnie, które 
w czasie okupacji nie miały możliwości uczenia się.

Drugim chociaż niezbyt przyjemnym zaskoczeniem była 
nauka „na drugiej zmianie” od godziny 14.00. Liceum pęka-
ło w szwach ponieważ zbiegło się to z reformą szkolnictwa, 
a i pęd do nauki w tamtych czasach był bardzo duży. 

Nowy był także wychowawca - profesor Jan Gębica. 
Pierwsze wrażenie - taki skromny, cichy i refleksja jak 
ustosunkuje się do tak zróżnicowanej wiekowo grupy? Ta 
skromność, którą podziwiałam do końca nauki w Liceum 
przełożyła się na stosunki w klasie. Profesor nigdy nie pod-
nosił głosu, a gdy musiał zwrócić uwagę, bo przecież nie 
byliśmy święci, robił to niezwykle kulturalnie i co znamien-
ne do sprawy nigdy nie wracał. I między innymi chyba tym 
zyskał sobie autorytet i naszą sympatię. Po latach uświado-
miłam sobie, że szacunek jakim Go darzyliśmy zdobył nie 
swoim wiekiem, ani magicznym dla nas tytułem profesor, 
ale ogromną wiedzą i kulturą bycia oraz tym, że mimo na-
szych uczniowskich wad potrafił w każdym z nas dostrzec 
coś dobrego. 

Nie było wówczas lekcji wychowawczych, profesor mu-
siał realizować program języka polskiego, ale zawsze znalazł 
czas by nas nauczyć czegoś co może się przydać w później-
szym życiu. Z szacunku do profesora nikt nigdy  nie zagadnął 
go o lata okupacji, bo od rodziców i starszych uczniów wie-
dzieliśmy, że był to dla niego okres traumatyczny, o którym 
na pewno nie zechciałby mówić. 

Gdy przyszło mi po niepedagogicznych studiach na Uni-
wersytecie Jagiellońskim prowadzić pierwsze lekcje z ma-

tematyki w liceum, przywołałam z pamięci to jak uczył mnie 
matematyki profesor Antoni Chyl oraz jak je prowadził w tak 
krańcowo różnej dyscyplinie mój profesor języka polskiego 
Jan Gębica. Od niego przejęłam to co nam wpajał, że naj-
ważniejsze jest szanowanie każdego człowieka. I za to jestem 
wdzięczna mojemu wychowawcy. 

Z profesorem Janem Gębicą i jego żoną Antoniną, która 
przez pewien czas prowadziła z dziewczętami naszej klasy 
zajęcia z wychowania fizycznego, miałam kontakt także w la-
tach późniejszych .  Ponieważ wakacje na ogół spędzałam  
z córką, czasem z mężem u rodziców w Bochni udało mi się 
być kilkakrotnie gościem Państwa Gębiców - były to nieza-
pomniane chwile. Podczas pierwszej wizyty towarzyszyły mi 
niebywałe emocje, bowiem ciągle w podświadomości tkwiły 
we mnie relacje uczennica – profesor, ale po pierwszym po-
bycie kiedy towarzyszył mi mój mąż Daniel trema minęła. 
Zostaliśmy serdecznie przyjęci, rozmowa wbrew wszelkim 
regułom była dość długa, miałam poczucie, że wyszliśmy 
z niej jacyś lepsi, bogatsi, bo też i otoczenie było nadzwyczaj-
ne – wspaniałe zbiory książek, obrazów, nie mówiąc o ogrom-
nym szacunku jaki profesorstwo okazywali sobie wzajemnie. 
Pani Antonina również bardzo doświadczona przez życie za-
angażowana harcerka, stwarzała w ich domu niepowtarzalny 
klimat serdeczności i ciepła.      

Żałuję, że z pamiątek po profesorze mam tylko jego 
podpisy na kolejnych świadectwach oraz jedno amatorskie 
zdjęcie wykonane przez mojego ojca w dniu rozdania ma-
tur. Ale pozostały też te ponadmaterialne: świadomość, że 
mój wychowawca był człowiekiem niezwykłej dobroci, 
charyzma tycznym pedagogiem i przyjacielem wielu po-
koleń absolwentów, których uczył jak żyć razem z ludźmi, 
a nie obok nich, a w to co robił wkładał serce, które myśmy 
zagarnęli. 

A  teraz co roku w dniu 1 listopada odwiedzam miejsce 
spoczynku profesora i jego żony Antoniny - grobowiec na 
cmentarzu w Bochni przy ulicy Orackiej, gdzie palące się zni-
cze i kwiaty świadczą o pamięci ich wychowanków.

Obchody 50. lecia matury - 02.06.2001 - absolwenci kl. 11/1Klasa 11/1 z prof. Janem Gębicą podczas rozdania matur w czerwcu 1951 r.
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Od 15 lat, corocznie, uczniowie I Państwowego Gimnazjum 
im. Św. Kingi w Bochni pod kierunkiem swoich nauczycieli 
i wychowawców, w sali widowiskowej „Oratorium” wystawiają 
program słowno-artystyczny upamiętniający ludzi i zdarzenia 
związane z patriotycznym ethosem narodowej historii. Walor 
edukacyjny i wychowawczy tych spotkań zasługuje na  podkre-
ślenie i uznanie, również dla ich wysokiego poziomu poznaw-
czego i estetycznego, co wynika z interesującego scenariusza 
tak w jego warstwie informacyjnej jak i artystycznej, opartego 
na  historycznej literaturze, poezji, muzyce, pamiątkowych 
fotografiach. Zawsze wzruszają 
młodość i zapał aktorów, a siłę prze-
kazu wzmacnia i to, że aktorami są 
koledzy i koleżanki z mojej szkoły, 
mojej klasy. Młoda widownia reagu-
ję spontanicznie, nie szczędząc braw. 
- Lecz gdy należy, słucha w ciszy 
i skupieniu. Inspiracją są ważne 
rocznice. W tym roku 77. rocznica 
powstania Polskiego Państwa Pod-
ziemnego przypomniała fenomen 
zaistnienia, tylko w jednym kraju 
okupowanej Europy, takiego pań-
stwa. Zaprezentowany 27. września 
program - poświęcony „niepokor-
nym i niezłomnym”, niegodzącym 
się z niewolą, upokorzeniem i na 
zadeptanie narodowej, własnej toż-
samości – w oczywisty sposób stał 
się hołdem złożonym „żołnierzom 
wyklętym”. W spektaklu wyekspo-
nowano postać „Inki” Siedzikówny, 
sanitariuszki w oddziale Zygmunta 
Szendzielarza „Łupaszki”; za jej 
męstwo, prawość, oddanie idei. - To 
bardzo dobrze wybrany przykład! 
Pamiętne  słowa „zachowałam się jak trzeba” nabrały sensu 
drogowskazu.

W zakończeniu uroczystości, w mroku wieczoru rozjaśnio-
nego światłem płonącego znicza, w licznej manifestacji, złożono 
kwiaty u stóp pomnika gen. Leopolda Okulickiego, ostatniego 
komendanta Armii Krajowej, skazanego w Procesie Szesnastu. 
Organizatorzy, jak zawsze, zaprosili młodzież i nauczycieli 
z okolicznych i bocheńskich szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych, przedstawicieli władz samorządowych, organizacji 
społecznych. Mocno podkreślono obecność Honorowych Gości 
– członków oddziału bocheńskiego ŚZŻAK. Dyrektorka Gim-
nazjum pani Jolanta Kościółek witając zebranych odczytała list 
żołnierza AK pani Cecylii Dźwigaj-Wanickiej. Oto treść listu.

Pani Dyrektor, Szanowni Państwo, Droga Młodzieży
Zaproszenie na uroczystość poświęconą rocznicy powstania 

Ewelina Mroczek

Otwarte lekcje patriotyzmu
Aby pozostała pamięć i ślad w sercu

Polskiego Państwa Podziemnego to dla mnie wyjątkowe i wzru-
szające przeżycie. Nie mogąc uczestniczyć dzisiaj w tej akademii 
chciałam tą drogą podziękować dyrekcji, nauczycielom, młodzieży 
Gimnazjum nr 1 im. Św. Kingi za kultywowanie pamięci o mło-
dych cichych bohaterach tamtych czasów, za coroczny program 
artystyczny poświęcony naszej historii, za jej poznawanie i przy-
pominanie o wydarzeniach, które rozgrywały się tak blisko nas 
i w naszej ojczyźnie. Młodzieży z klubu historycznego im. Gen. 
Stefana Roweckiego „Grota” życzę aby ten przekaz artystyczny 
utrwalał pamięć o tamtych czasach, ale był zarazem przestrogą 

aby nigdy takie wydarzenia nie miały 
już miejsca na naszej ziemi. Życzę 
wszystkim uczestnikom tej uroczy-
stości wielu wrażeń artystycznych. 
Dziękuję za pamięć, za życzenia po-
wrotu do zdrowia, za wyrazy otuchy 
i życzliwość, oraz za wszelkie ciepłe 
słowa pod  moim adresem.  

Z wyrazami szacunku Cecylia 
Dźwigaj.

Program pt. „77 lat temu...” pod 
hasłem „Obudź się Polsko” przygo-
towali nauczyciele: historii - Maria 
Pawlik i Sławomira Waśniowska; 
języka polskiego -  Anna Polek; za-
jęć technicznych - Bogumiła Sroka-
-Barbach; muzyki - Marta Brachuc; 
rysunku - Małgorzata Kawalec (sce-
nografia) oraz Edmund Pokładow-
ski, Elżbieta Roguż, Elżbieta Wilk. 
Wystąpiła młodzież: narratorzy - 
Daria Orzechowska i Jakub Świątek; 
recytatorzy - Igor Dymura, Natalia 
Kamińska, Mateusz Pławecki, Ma-
ria Świder, Klaudia Trybuła, Alicja 
Włodzimirow (w roli „Inki”), Eryk 

Zarywski, Jakub Żelichowski; soliści - Jerzy Florkowski, Adam 
Mytnik, Natalia Ślusarzczyk, Wiktoria Wróbel. Instrumenty: 
gitary - Patrycja Kukułka, Paweł Piechnik, Wiktor Spyrka, 
Marta Stachowicz, Filip Trojan; klarnety - Adrian Kasperczyk, 
Anna Mężyk, Klara Świątek; saksofon - Alexander Spisak; flet 
poprzeczny - Katarzyna Mroczek; pianino - Jerzy Florkowski 
i Stanisław Roguż.

Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim bocheńskim Na-
uczycielom i Wychowawcom życzymy sukcesów i satysfakcji 
w służbie kształtowania młodych pokoleń Polaków. 
           Życzymy Wam dużo pomyślności i zdrowia.

Redakcja „Wiadomości Bocheńskich”
i ZG Stowarzyszenia Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej
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Plac Ofiar Uzborni?
Opinia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłosników Ziemi Bocheńskiej 
wobec propozycji nazwania terenu przed  pomnikiem rozstrzelanych na Uzborni w dniu 
18 grudnia 1939 r. Placem Ofiar Uzborni

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheń-
skiej w odpowiedzi na prośbę Burmistrza Bochni o opinię w tej 
sprawie przedstawia poniżej swoje stanowisko.

1. Sam pomnik jest godnym symbolem pamięci o tym tragicz-
nym wydarzeniu 18 grudnia 1939 roku.

2. Opowiadamy się przeciwko nadawaniu niejasnych i wie-
loznacznych nazw, a taką właśnie jest propozycja nazwy 
„Plac Ofiar Uzborni”. 

3. Niewielki teren przed pomnikiem nie kwalifikuje się na 
nazywanie go placem. 

4. Na początku XXI wieku w duchu pojednania polsko-
niemieckiego posadzone zostały przed pomnikiem tzw. 
„dęby pamięci” przez przedstawicieli samorządów Bochni 
i partnerskiego miasta Bad Saltzdetfurt. Nie można więc 
tej szlachetnej idei niszczyć obecnie.

5. Konieczne jest umieszczenie za mostkiem na Babicy z pra-
wej strony  tablicy informacyjnej, wskazującej kierunek 
dojścia do pomnika i zawierającej informację na temat 
pomnika ofiar terroru okupanta niemieckiego w Bochni 18 
grudnia 1939 r. 

                                  Uzasadnienie
 Wybudowany na Uzborni pomnik poświęcony pamięci ofiar 
polskiej ludności cywilnej w grudniu 1939 r. zamordowanych 
w Bochni jest równocześnie symbolem przeciwko wojnie 
i okrucieństwom sprzecznym z prawem międzynarodowym. Na 
terenie okupowanej Polski, w tzw. Generalnym Gubernatorstwie 
(GG) była to pierwsza zbiorowa egzekucja ludności cywilnej. 
Fotografie z tej egzekucji znane są na całym świecie. 

Ze względu na szacunek dla ofiar, przelaną krew niewinnej 
ludności cywilnej nie możemy tego miejsca określać nazwami 
wieloznacznymi, wprowadzającymi dezinformację i możliwość 
dowolnych interpretacji. Nie służy to edukacji patriotycznej.  
Należy bowiem pamiętać, że zanim utrwaliła się obecna nazwa 
tego wzgórza Uzbornia, funkcjonowała przez kilka wieków 
wcześniejsza nazwa Rozbornia. Związana była z procederem 
rozbójniczym prowadzonym w tej okolicy, napaściami na 
kupców przejeżdżających traktem węgierskim przebiegającym 
wschodnimi stokami wzgórza. Jedna z ulic Bochni w tym rejonie 
nosiła w XIX w. i na pocz. XX w. nazwę ulicy Zbójeckiej. Na 
Uzborni od wieków odbywały się egzekucje zbrodniarzy, ska-
zanych przez sądy grodzkie. Dwie szubienice zaznaczone tam  
na mapach są tego potwierdzeniem. Poniżej przed mostkiem 
stał domek kata. W latach międzywojennych, a także po wojnie 
było na Uzborni najwięcej samobójstw spośród popełnianych 
w Bochni i okolicy. 

Dla turysty, który nie zna przeszłości Bochni, niejasna i na-
szym zdaniem szkodliwa dla edukacji historycznej nazwa placu 
„Ofiar Uzborni” kojarzyć się może z tamtym właśnie okresem 
albo z postaciami z mitologii lub ze świata baśni i fantazji, jak 
np. słynny smok wawelski. 

Nie dostrzegamy sensu nadawania nazwy dla niewielkie-
go miejsca przed pomnikiem. Nie ma tam domów, ani ulic 
dla którym nazwa placu byłaby potrzebna. Posadzone przed 
pomnikiem „dęby pamięci” miały podkreślać właśnie pamięć 
o tym dramacie i być symbolem pojednania polsko-niemiec-
kiego. Pamięć o tym nie powinna być zniszczona decyzją 
kolejnego samorządu.

Konieczne jest natomiast umieszczenie w widocznym 
miejscu za mostkiem na Babicy  na skrzyżowaniu tablicy infor-
macyjnej o pomniku i kierunku w którym się znajduje. Z lewej 
strony stoi bowiem solidna tablica informująca o  „Małopolskim 
szlaku powstania krakowskiego w 1846 roku”. Druga tablica 
podaje informacje o Parku Rodzinnym Uzbornia. W dotkliwy 
sposób odczuwa się brak jakiejkolwiek informacji o kierunku 
dojścia do pomnika ofiar z 18 grudnia 1939 r. 

                                            *  *  *
W związku z  poruszonym tematem należy przypomnieć, że 

wokół  tzw. „Krwawego Adwentu 1939 roku w Bochni” narosło 
w latach PRL-u wiele mitów i legend. Dotyczą one wydarzeń z 16 
grudnia 1939 r. na bocheńskim rynku i 18 grudnia 1939 r. na Uzbor-
ni.  Mity te wytworzone zostały świadomie przez kierownictwo 
ówczesnego ZBOWiDU. Powielane bezkrytycznie nadal, niemal 
do dzisiaj, przyczyniają się do zamazywania faktów i sieją dezin-
formację. W latach 60. XX wieku ZBOWiD w Bochni forsował 
politykę historyczną, która miała służyć wiodącej roli partii w na-
rodzie. Dobrą okazją było wskazanie, że jakaś niezidentyfikowana 
organizacja konspiracyjna, zapewne o poglądach lewicowych, 
działała na terenie Bochni i już w jesieni 1939 r. zorganizowała 
w kamienicy przy bocheńskim rynku akcję partyzancką. 

Zakończona tragicznie akcja dwóch młodych ludzi w kamie-
nicy w rynku nr 16 została nazwana akcją organizacji „Białego 
Orła”. Nadano jej rangę zadania bojowego służącego zdobyciu 
niemieckich karabinów ze znajdującego się na parterze kamie-
nicy posterunku. Pominięto milczeniem fakt, że zamachowcy 
otworzyli, znajdującą się na piętrze nieczynną kancelarię adwo-
kata Kronika i zostali spłoszeni przez pilnującą tej kancelarii 
służącą. Jej alarm skłonił do interwencji patrol niemieckiej policji 
znajdujący się na rynku.

Do tej pory żaden historyk nie starał się odpowiedzieć na 
pytanie w jakim celu osoby te weszły na piętro budynku do nie-
czynnej kancelarii adwokackiej mec. Kronika. Może szukali tam 
maszyny do pisania, aby z takim trofeum wpisać się do organi-
zacji Włodzimierza Podgórca i Tadeusza Lecha. Nie wyjaśniono 
wiarygodności jedynego źródła informacji o rzekomej organizacji 
„Białego Orła”. To wdowa jednego z zastrzelonych, a następnie 
powieszonych na latarni w Bochni mężczyzn, podała, że mówili 
coś o organizacji Białego Orła lub Orła Białego. Szef ówczesnego 
ZBOWiDU w latach 60. XX wieku wykorzystał bezwzględnie ten 
ślad. Następnie zmusił etatowego historyka tej organizacji Jana 
Kaczmarczyka ps. „WiK”, aby w artykule na ten temat podał nazwę 
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tej właśnie organizacji. Jan Kaczmarczyk nie mógł odmówić, ale 
w oryginale maszynopisu, który osobiście przekazał Stowarzysze-
niu Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, wskazał klucz 
do wyjaśnienia prawdy w tej sprawie. 

Mit stworzony przez ZBOWiD w Bochni, powtórzony bez-
krytycznie przez monografię Bochni z 1980 r. na str. 436, chociaż 
zanegowany został 13 stron dalej1 funkcjonuje ponad pół wieku. 
Ta błędna informacja ze str. 436 monografii Bochni (wyd. 1980 
r.) została następnie powielon w dwóch wydaniach „Przewod-
nika po Bochni”. Funkcjonuje nadal na niektórych stronach 
internetowych, a niekiedy pojawia się w prasie. Zbigniew Siudak 
w swoich publikacjach na temat konspiracji Bochni, a także Jan 
Flasza w książce „Rynek bocheński” nie wspominają o organizacji 
Orła Białego lub Białego Orła. Mit powielony został w wersji 
angielskiej tekstów Wikipedii i Yad Vashem dotyczących Bochni 
jako underground organization „White Eagle” (wikipedia, Yad 
Vashem, edux.pl.e.historia.org, www.encyklopedia.urb-ex.pl/, 
www.sciaga.pl

We wspomnieniach na temat powstania i działalności Związku 
Walki o Wolność Polski (ZWoWP) dowodzonej przez  Włodzi-
mierza Podgórca autor  Stanisław Ziemiański pisze obszernie 
także o całej sekwencji wydarzeń poprzedzających wydarzenia 
z 16 grudnia 1939 r. na rynku w Bochni. Dowiadujemy się z nich 
o próbie wstąpienia w szeregi ZWoWP tych dwóch młodych ludzi, 
o zamiarze złożenia przysięgi na wyciętego z tarczy szkolnej białe-
go orzełka i o tragedii jaka rozegrała kilka godzin później na rynku 
w Bochni. Na łamach „Wiadomości Bocheńskich” wspomnienia te 
opublikowane zostały w nr 3 i 4 z 2013 r. (zob. www.bochniacy.
pl) na prośbę autora dopiero po 25 latach od chwili przekazania 
wspomnień red. naczelnemu WB.

Drugim mitem bezkrytycznie powtarzanym jest twierdzenie, że 
egzekucji na Uzborni dokonali funkcjonariusze gestapo.  W IPN 
w Warszawie pod sygn. akt II 785 znajduje się Raport niemieckiego 
Dowództwa Policji Konnej we Krakowie z dnia 18 grudnia 1939 
r. Raport ten przetłumaczony przez panią Izabelę Gass na język 
polski zamieściliśmy w artykule S Kobieli Między Uzbornią a Ka-
tyniem opublikowanym w nr 1/1996 „Wiadomości Bocheńskich”. 
W rozdz. II raportu opisane są wydarzenia rozgrywające się na 
bocheńskim rynku w nocy z 16/17 grudnia 1939 r. od godz. 23.00 
do 4 nad ranem, udziale dwóch plutonów policji konnej, kompanii 
92 bataliony policji pod dowództwem kpt. Weissa i pociągu pan-
cernego kpt. Manna z Krakowa. W rozdz. III opisana jest dokładnie 
akcja odwetowa, którą przeprowadził w godzinach 12.00-13.30 
3 szwadron konnicy i przydzielony dodatkowo 5 Batalion Policji 
oraz kompania pancerna. W rozdz. IV raport informuje o losach 

zwłok zastrzelonych (dwóch) żandarmów, ceremonii żałobnej w 
gmachu pułku przy ul. Piłsudskiego 4 i przewiezieniu zwłok do 
Wiednia 22 grudnia 1939 r. o godz. 10.00 w celu ponownego 
ich zbadania.

Kolejny błąd pojawił się na portalu internetowym Yad Va-
shem. W podpisie pod jednym ze zdjęć z tej egzekucji napisano, 
że na Uzborni w Bochni rozstrzelano Żydów i dokonali tego 
członkowie Einsatzgruppen (Jews executed by Members of the 
Einsatzgruppen). 

W haniebnej książce pt. „Katyńska opowieść kryminalna” 
wydanej w 1995 r. w Rosji autor niejaki  Jurij Muchin zamieszcza 
na stronie tytułowej najbardziej znane zdjęcie z egzekucji miesz-
kańców Bochni na Uzborni i kłamie, że w Katyniu Niemcy, a nie 
Rosjanie, rozstrzelali oficerów polskich. (zob. artykuł:  Między 
Uzbornią a Katyniem„Wiadomości Bocheńskie” nr 1/1996).

Na różnych portalach internetowych podawana liczba roz-
strzelanych waha się w granicach od 50 do 58 osób. Najbardziej 
wiarygodne jest liczba 52 mężczyzn, z których 29 osób zabranych 
zostało z aresztu Sądu Grodzkiego w Bochni (w tym 10 osób 
podejrzanych było o zabójstwo Rafała Mazura wójta w Zabie-
rzowie i jego żony zamieszkałych w Woli Batorskiej, pozostali 
- podejrzani o drobne wykroczenia) i 23 osoby wyciągnięte siłą 
z bocheńskich domów. Liczbę 52 osób potwierdza także pan 
Ireneusz Sobas w artykule „Krwawy Adwent 39”, „Kronika 
Bocheńska” nr 12/2009 (drobne różnice dotyczą imion kilku 
osób). W liczbie 52 osób wymieniony jest także Zygmunt Wil-
gocki (poz. 37), któremu udało się zbiec z miejsca egzekucji, a 
który aresztowany został ponownie w 1942 r. Podobno przeżył 
KL Auschwitz i po wojnie mieszkał w USA. Okoliczności tej 
niezwykłej ucieczki opisaliśmy na str.41 „Wiadomości Bocheń-
skich” nr 4/2009 

Wiele spraw dotyczących egzekucji na Uzborni nie zostało 
do końca wyjaśnionych, w szczególności kto ustalał listę osób 
przewidzianych do egzekucji i jakimi kryteriami się kierował, 
kto znajdował się na pierwszej liście, na czym polegała wspólna 
interwencja ewangelickiego pastora z Gawłowa Zygfryda Gru-
bera mieszkającego w Bochni przy ul. Węgierskiej i proboszcza 
bocheńskiego ks. dr Władysława Kuca, czy ten ostatni dotarł 
osobiście do gubernatora Hansa Franka rezydującego na Wawelu 
(podobno ks. Kuc razem z Frankiem studiowali przed wojną 
prawo na uniwersytecie w Norymberdze), czy otrzymali jakieś 
obietnice rezygnacji z planowanej egzekucji i dlaczego w parafial-
nej księdze zgonów (Liber mortuorum) nie odnotowano nazwisk 
rozstrzelanych. Zapewne na wiele postawionych pytań już nigdy 
nie otrzymamy odpowiedzi. 

Tym bardziej więc winniśmy zabiegać, aby ujawnione informa-
cje o okolicznościach wydarzeń z grudnia 1939 r. były, zgodnie z 
zasadą rzetelności historycznej, utrwalane w naszej świadomości 
i przekazywane następny pokoleniom.
Przypis:     
1  Prof. Fitowa na stronach 449-465 tej monografii wymienia 
wszystkie organizacje konspiracyjne jakie działały na terenie 
Bochni w jesieni 1939 r., a więc Tajną Organizację Wojskową 
(TOW), Służbę Zwycięstwu Polski (SZP), Związek Odbudowy 
Rzeczypospolitej (ZOR) i Związek Walki o Wolność Polski 
(ZWoWP) dowodzony przez Włodzimierza Podgórca i Tadeusza 
Lecha.  Nie wymienia żadnej organizacji o nazwie „Orzeł Biały” 
albo „Biały Orzeł”.
            Zarząd Główny Stowarzyszenia Bochniaków
                  i Miłośników Ziemi BocheńskiejEgzekucja 52 mieszkańców Bochni na wzgórzu Uzbornia - 18 grudnia 1939 r.
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Kazimierz Kozak

Pamięci ks. prof. Antoniego Czaplińskiego 
Z okazji 35 rocznicy śmierci czcigodnego ks. Antoniego 

Czaplińskiego odbyło się 21.08.2016 spotkanie bursaków i wy-
chowanków ks. Profesora Czaplińskiego: ks. Józefa Puchały 
z Jurkowa, ks. Franciszka Bondka ze Szczawnicy, ks. Józefa 
Piecha z Mikluszowic, Zdzisława Haraburdy, Włodzimierza 
Cupała, Kazimierza Kozaka, Stanisława Kłuska, Alojzego 
Borowicza, Henryka Rośka,  Czesława Pączka, Stanisława 
Skowronka, Stanisława Piotrowicza, Jana Burka. 

W spotkaniu uczestniczył jako gość honorowy Stanisław Ko-
biela- prezes Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi 
Bocheńskiej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Bazyli-
ce Św. Mikołaja w Bochni z udziałem naszych księży bursaków 
i wychowanków księdza. Mszy Świętej przewodniczył ksiądz 
proboszcz dr Wojciech Gałda z udziałem księży parafialnych. 
Modlitwy w czasie Mszy Świętej w imieniu bursaków odczytał 
wychowanek bursy pan Zdzisław Haraburda. Po Mszy Świętej 
udaliśmy się na grób księdza profesora by się wspólnie pomo-
dlić. Z kolei udaliśmy się do bursy gdzie przy wspólnym posiłku 
wspominaliśmy księdza profesora i czasy spędzone w bursie. 
Zabrakło wśród nas Romana Barczewskiego zmarłego dzień 
wcześniej w krakowskim szpitalu. Ksiądz Franciszek Bondek 
odczytał kilka wierszy Romana Barczewskiego odnoszące się do 
postaci księdza profesora i innych życiowych sytuacji. Roman 
Barczewski tak pisał m.in. o księdzu Czaplińskim

Ty byłeś dla nas wzorem do naśladowania,
serdecznym przyjacielem, powiernikiem, bratem 
zawsze skłonnym do ręki pomocnej podania.
Uczyłeś nas życia w zgodzie z Bogiem, ludźmi, światem 
stawiać czoła trudnościom i wyznaniom świata, 
a człowieka szanować i kochać jak brata. 

A w wierszu pt. „Modlitwa” tak pisze m.in. 
Dziękuje Ci za łaski, żałuje za grzechy
abym mógł godnie rozstać się ze światem
i doznać z Twojej Łaski wieczystej pociechy 
gdybym nocą musiał stanąć przed Twym Majestatem.

Naszemu spotkaniu towarzyszyli nieobecni z powodu stanu 
zdrowia i innych okoliczności przekazując nam jednak serdecz-
ne pozdrowienia. Życzenia przekazali Aleksander Hodowański, 
Józef Cempura, Jan Trojak, ks. Kazimierz Góral, ks. Kazimierz 
Trybuła, ks. ojciec Stanisław Płachta, prof. Jan Styczeń, Jan 
Statek, ks. Józef Kania. 
Pan Józef Cempura przekazał nam również spisane obszerne 
wspomnienia z lat 1954/58 z bursy, które w innym terminie 
opublikujemy. 
 
                                                       Kazimierz Kozak 

                                NEKROLOG
Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

śp. Romana Barczewskiego, drogiego nam bursaka. 
Roman Barczewski odszedł do domu Pana Naszego 
w dniu 20.08.2016 w wieku 80 lat. Pogrzeb odbył się 
w kaplicy cmentarnej przy ulicy Orackiej i pochowany 
w rodzinnym grobowcu z licznym udziałem przyjaciół. 

                            Cześć jego pamięci 
Przyjaciele i koledzy z bursy ks. Antoniego Czaplińskiego 

Pierwszy dzień lata spędziliśmy wraz z przyjaciółmi ze 
Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego  
na "Szlaku architektury drewnianej". Autokarową wycieczkę 
połączoną z obiadem i piknikiem w Iwkowej zorganizował 
Oddział Bocheński naszego Stowarzyszenia z prezesem kol. 
Dorotą Kortą na czele. Niezrównanym przewodnikiem po tra-
sie był kol. Stanisław Mróz, a chór Bochniaków „Lutnia” pod 
kierunkiem kol. Stanisława Domańskiego umilał nasz pobyt 
w autokarze i w czasie pikniku. Zwiedziliśmy zamek wiśnic-
ki, dawną siedzibę rodu Kmitów, Barzich i Lubomirskich, 
poznaliśmy legendę o trzech tatarskich jeńcach i ich ucieczce 
na skrzydłach z zamku. W Lipnicy Murowanej przywitało nas 
wyjątkowe wnętrze kościółka św. Leonarda (wpisanego na Li-
stę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO), zbudowane-
go według legendy w 1141 roku na miejscu pogańskiej gonty-

 Felicja Wieczorek

Szlakiem architektury drewnianej
ny, której pozostałością jest tzw. słup Światowida, wspierający 
ołtarz św. Leonarda. Zachwyciła nas polichromia gotyckiej 
świątyni, XVII wieczne soboty i muzyka z XVII wiecznego 
pozytywu szkatulnego. Na średniowiecznym rynku z figurą 
św. Szymona odpoczywaliśmy przy podcieniowych zabytko-
wych domach i ten ryneczek zapamiętaliśmy także z pysznych 
lodów, serwowanych w różnych smakach. Zwłaszcza agresto-
wym. Wyjeżdżając z tej pełnej zabytków krainy, zwróciliśmy 
uwagę na dwór dawnych właścicieli Ledóchowskich, z któ-
rych wywodzą się św. Urszula oraz błog. Maria Teresa.

Następnie pojechaliśmy w kierunku Rajbrotu. Postój wy-
padł pod stylową drewnianą karczmą, gdzie część uczestników 
zregenerowała siły (dzień był gorący), a bardziej wytrzymali 
wspięli się pod tzw. Kamienie Brodzińskiego, które są pozo-
stałościami Ostańców Polodowcowych. Miejsce to niezwykle 
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malownicze, w lesie pełnym borówek, balsamicznych zapa-
chów, ciszy i śpiewu ptaków... Cisza innego rodzaju panowała 
też na cmentarzu wojskowym z I wojny światowej nr 303 na 
Górze Paprotna, z wielkim kamiennym krzyżem oraz grobami,  
w których śpią polegli żołnierze. Na szczęście zauważyliśmy 
ślady pamięci o ich ofierze krwi w postaci zniczy, a nawet 
kwiatów. My także zmówiliśmy "Wieczne odpoczywanie". 
W tej okolicy, jak usłyszeliśmy, takich cmentarzy jest więcej.

Zwiedziliśmy drewniany kościół z I poł. XVI wieku, z cu-
downym obrazem Matki Boskiej Rajbrockiej z 1678 roku. 
Na tęczy zachwyca przepiękna póżnogotycka Grupa Pasyjna. 
Okna tej świątyni umieszczone są od strony południowej,wie-
rzono bowiem, że po stronie północnej mieszkają siły zła. 
Wśród wizerunków świętych, wymalowanych na ścianach, 
uwagę naszą zwrócił św. Izydor, patron rolników, przedsta-
wiony w tradycyjnym polskim stroju. I tu ciekawostka! W ko-
ściele tym dawniej była wydzielona przestrzeń  dla modlących 

się kobiet.... Żeńska część wycieczki zorientowała się, że sie-
dzi w ławkach przeznaczonych dla mężczyzn !!!

Jedziemy dalej... Przy drodze w Iwkowej stoi Biały Jeleń... 
nieomylny znak, że piękna drewniana bacówka, tak nazwana, 
już blisko! Wnętrze w stylu rustykalnym, z tarasu widok na łąki 
i góry, w dole przygotowywane do jazdy konie, a kozy są zawie-
dzione, że nie mamy dla nich jakiegoś przysmaku....  Czeka na nas 
pyszny obiad, ze świeżutko upieczoną szarlotką na deser... A jak 
wspaniale smakuje kawa i herbata po podróży! Potem w części ta-
rasu z kominkiem bierzemy do rąk, wcześniej przygotowane, tek-
sty piosenek i śpiewamy. Oczywiście... na początek "Płonie ogni-
sko w lesie", a po jakimś czasie ogień na kominku rzeczywiście 
zapalił się i otoczyły nas dym oraz smakowity zapach piekących 
się kiełbasek. Jak cudownie płynie czas... Trzymając się za ręce, 
tworzymy przyjacielskie koło... No i na koniec jesteśmy posłuszni 
wezwaniu piosenki: "Czas do domu, czas". Mamy nadzieję , że te 
chwile, spędzone razem, będzie nam dane powtórzyć!

To niecodzienne spotkanie 16 sierpnia b.r. z panem Hor-
stem Zieglerem anonsujemy naszym czytelnikom tytułem arty-
kułu w Wiadomościach Bocheńskich z 2007 roku, nr 2; gości-
liśmy wtedy grupę Niemców ze Stowarzyszenia Partnerskiego 
„Saarlouis-Bochnia”, którego prezesem jest właśnie H. Zie-
gler. Podstawą współpracy obydwu miast jest wzajemny układ 
o partnerstwie z 1 czerwca 2001 roku i w którego następstwie, 
również w Bochni utworzono analogiczne Stowarzyszenie 
Partnerskie „Bochnia-Saarlouis”. Pan Ziegler również na dzi-

siejszym spo-
tkaniu pod-
kreślił swoje 
i  członków 
jego Stowa-
r z y s z e n i a 
przekonanie 
o  war tośc i 
idei pojedna-
nia, partner-
stwa i roz-
woju przyja-
znych relacji 
między Pola-
kami i Niem-
cami.

W  t y m 
roku przeje-
chał do Pol-
ski z grupą 
p r z y j a c i ó ł 
z Saarlouis, 
aby  odbyć 
w ę d r ó w k ę 
śladami Świę-

tego Ojca Mak-

Ewelina Mroczek

Gość z Saarlouis w „Domu Bochniaków”
symiliana Marii Kolbe, od Niepokalanowa do Auschwitz. Byli 
też w Wieliczce. Kiedy z Krakowa jego towarzysze odlecieli 
do Niemiec przyjechał do Bochni. Do Bochniaków przyszedł 
z panią Elżbietą Mazur-Zagórską ze Stowarzyszenia Partner-
skiego „Bochnia-Saarlouis”; świetnie władając językiem nie-
mieckim jest jego tłumaczem i przewodnikiem. Mimo waka-
cyjnej pory powitaliśmy naszych gości w licznej grupie człon-
ków Zarządu z prezesem Stanisławem Kobielą. Na spotkanie 
przyjechał prezes Towarzystwa Miłośników Wiśnicza pan Sta-
nisław Domański, była również prezes oddziału bocheńskiego 
pani Dorota Korta.

Prawie dwugodzinna rozmowa przy kawie i herbacie mia-
ła różne wątki, m.in. wrażenia z podróży po Polsce. Nie unik-
nęliśmy trudnego tematu w kontekście doznanych przez nasz 
naród okrucieństw i krzywd wojenno-okupacyjnych. Ten kie-
runek rozmowie nadały: czynna w Domu Bochniaków, wy-
stawa „Getto w Bochni”, oglądnięta z uwagą przez Zieglera 
i wcześniejsze poznanie Trasy Pamięci Holocaustu. - Fakt od-
bycia pielgrzymki i zainteresowanie martyrologią Ojca Kolbe 
jest czytelnym wyrazem woli pojednania między narodem 
niemieckim i polskim.

Zainteresowany tradycjami górniczymi nasz gość zwie-
dził kopalnie w Wieliczce i Bochni. Miło nam było usłyszeć, 
iż skomercjalizowana na potrzeby turystyki salina wielicka, 
jego zdaniem, jest mniej ciekawa niźli bocheńska, w której 
przetrwały duch i surowa uroda kopalnianych sztolni jeszcze 
z czasów eksploatacji.

Wspominano spotkanie sprzed 9. laty;okazuje się, że wy-
stęp pary tanecznej ze Szkoły Tańca i Form Towarzyskich 
pani Barbary Czechowskiej tak się wtedy spodobał, że zapro-
szono ich do Saarlouis gdzie powtórzyli swój sukces. Żywe 
też są kontakty z Zarządem bocheńskiego Uzdrowiska Ko-
palni Soli. W wyjazdach do Saarlouis uczestniczyła kopal-
niana orkiestra dęta. Planowany jest wspólny występ orkiestr 
obu miast z repertuarem pieśni górniczych. Była również 

W Kaplicy św. Kingi w kopalni soli w Bochni. Od 
lewej: Stanisław Mróz, Horst Ziegler, Zbigniew Rojek
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ARCHIWUM NARODOWE W KRAKOWIE O/ BOCHNI

KRONIKA
Przeprowadzono 40 lekcji archiwalnych nt. działalności archiwum 
i jego zasobu, oraz obchodów Millenium dla 790 uczniów. Przyjęto 
25 wycieczek w których uczestniczyło 36 osób. 

1 marca br. pracownicy Oddziału na prośbę Dyrekcji Zespołu 
Szkół nr 1 w Bochni włączyli się w organizację gry miejskiej 
Śladami Żołnierzy Wyklętych. W grze brało udział 6 drużyn ze 
szkół średnich (I LO w Bochni, II LO w Bochni, Zespół Szkół 
nr 1 w Bochni, Zespół Szkół nr 2 w Bochni, Zespół Szkół nr 3 
w Bochni, Zespół Szkół w Łapanowie). Drużyny wcieliły się 
w role członków podziemia walczących z przejmowaniem władzy 
w Polsce przez komunistów. Celem drużyn było dotarcie do miejsc, 
w których umieszczone zostały plakaty wzywające do głosowania 
„3 razy tak” oraz zrywanie tych plakatów. Prócz zrywania plakatów 
drużyny wykonywały zadania przekazane w wyznaczonych miej-
scach przez łączników. Zadania wykonywane były w miejscach, 
w których znajdowały się najważniejsze elementy komunistycz-
nego systemu władzy oraz tam, gdzie powstawały przeciwko nim 
ośrodki oporu. W trakcie gry uczestnicy poznali historie ludzi, 
którzy próbowali w Bochni sprzeciwić się instalowaniu władzy 
komunistycznej. Jednym z miejsc było Archiwum, gdzie drużyny 
miały zerwać plakat, a następnie odnaleźć informacje o liczbie 
mieszkańców Bochni uprawnionych do udziału w referendum. 
Meldunek dotyczący liczby uprawnionych do głosowania miał 
być złożony kolejnemu łącznikowi. Na potrzeby Gry Miejskiej 
pracownicy przygotowali w Pracowni Naukowej Oddziału wysta-
wę poświęconą „Referendum Ludowemu z 1946 r.” z akt zespołu 
Powiatowy Urząd Informacji i Propagandy w Bochni 1945-1947. 
Kierownik Oddziału uczestniczył w pracach komisji konkursowej.

20 kwietnia br. w ramach 13 edycji programu „Ogólnopolski 
Dzień Przedsiębiorczości” Archiwum w Bochni zorganizowało dla 
uczniów klas I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni jednodniową 
praktykę. Dzień Przedsiębiorczości jest projektem sprzyjającym 
podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w plano-
waniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Poprzez udział 
w programie uczniowie mają możliwość odbycia kilkugodzinnych 
praktyk w wybranym miejscu pracy. W ramach praktyki w Od-
dziale w Bochni Archiwum Narodowego w Krakowie uczniowie 
poznali specyfikę zawodu archiwisty. Zdobyli wiedzę na temat 

kwalifikacji i predyspozycji niezbędnych do wykonywania tej 
profesji. Zapoznali się z organizacją i zarządzaniem instytucją. 
Zapoznali się z zasobem Oddziału.

Z okazji przypadającej w 2016 roku 1050. rocznicy Chrztu 
Polski Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni 
przygotowało wystawę z akt zasobu oraz reprodukcji materiałów 
archiwalnych z Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Die-
cezjalnego w Tarnowie, Parafii św. Mikołaja w Bochni, Szkoły 
Podstawowej Nr 5 w Bochni, Zespołu Szkół nr 3 w Bochni, 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni, Urzędu 
Stanu Cywilnego w Bochni oraz Stowarzyszenia Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Tematem jest jubileusz 1000 – 
lecia Chrztu Polski i Państwa Polskiego, obchodzony w 1966 roku 
dwutorowo: osobno przez Kościół, a osobno przez Państwo. Do-
datkowo 18 kwietnia 2016 zainicjowano cykl lekcji archiwalnych 
dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich na 
ww. temat. Prelekcjom towarzyszy prezentacja multimedialna. Na 
końcu każdej prelekcji prowadzony jest krótki konkurs z zakresu 
zdobytej podczas pobytu w Archiwum wiedzy. Zwycięzca dostaje 
nagrodę w formie okolicznościowej koszulki. 
Całość przedsięwzięcia cieszyła się dużą popularnością. Oprócz 
informacji zamieszczonych na stronach lokalnych portali in-
ternetowych (np. http://www.bochnianin.pl/n/kultura/19743/
archiwum-w-bochni-z-okazji-1050-rocznicy-chrztu-polski), 
portali społecznościowych (np. https://www.facebook.com/
ZS2Bochnia/posts/550410585130584) pojawiły się także arty-
kuły w Gazecie Krakowskiej (np. dodatek Tygodnik Brzesko 
– Bochnia z 22.04.2016). 

Kierownik Oddziału pełni rolę koordynatora przygotowywanej 
razem z Muzeum Niepołomickim wystawy stałej pt. „Niepołomice. 
Miasto, czas, ludzie”, której otwarcie zaplanowano na wrzesień 
2016 r. Wystawa ma za zadanie, na podstawie zachowanych ma-
teriałów archiwalnych, ukazać powstawanie miasta m.in. budowę 
struktur samorządowych, rozwój demografii itp. Na potrzeby 
wystawy przeprowadzono kwerendę i wykonano 250 skanów z akt 
zespołu Akta miasta Niepołomic 1867-1949.

Przygotowano informację nt. zespołów w których przecho-
wywane są materiały dot. wojskowości, straży, grobownictwa  na 
tzw. „Pola Chwały” w Niepołomicach.
                                                    Redaguje: Zofia Sitko

mowa o potrzebie dalszych kontaktów w formie internetowej, 
dzisiaj najwygodniejszej.

Niespodzianką okazała się ofiarowana od nas, powiększo-
na i pięknie oprawiona, fotografia wszystkich uczestników 
spotkania w 2007 roku. I jeszcze było wspólne zdjęcie i wpis 
do Księgi Pamiątkowej, który w tłumaczeniu pozwolę sobie 
przytoczyć:

Przez rozmowę dochodzi się do pewnych refleksji, a z nich 
rodzi się przyjaźń. Przyjaźń nie zna granic. Nasze spotkanie, 
nasza rozmowa prowadzi nas ku przyjaźni między Polską 
i Niemcami.

                                     Horst Ziegler - Saarlouis

Wizytę w Domu Bochniaków zakończył wyjazd naszego 
gościa do podbocheńskich Łazów w towarzystwie pani Kry-
styny Janus znającej drogę i pana Marka Chmiela (od IV b.r. 
członek Zarządu Stow.) swobodnie posługującego się jęz. 
niemieckim. Zwiedzono istniejący tu Rolniczy Zakład Do-
świadczalny UJ „Łazy” i będącą jego częścią winnicę „Nad 
dworskim potokiem”, nazywaną również „Małą Toskanią”, 
którymi kierują państwo Elżbieta i Adam Kiszka. Z sukce-
sem prowadzą plantacje doświadczalnych upraw winnej la-
torośli w odmianach sprawdzających się w klimacie Polski 
Południowej. Szczególnie cenne są sprowadzone z Niemiec 
znad Renu 3 odmiany: Hibernal, Rondo i Regent - wyjątkowo 
odporne na mróz.
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MUZEUM im. STANISŁAWA FISCHERA W BOCHNI

Czwartkowe Spotkania Muzealne
5 maja 2016 r. odbyło się Czwartkowe Spotkanie Muze-

alne z p. Dominikiem Oleksy z Muzeum Historycznego m. 
Krakowa, który zaprezentował temat „Przelatywał szalonem 
pędem automobil”- czyli o początkach motoryzacji w Krakowie 
i ówczesnej Galicji.

16 czerwca  Janina Kęsek (kustosz Muzeum w Bochni) 
wygłosiła wykład „Dom na końcu drogi.” Jest to druga część 
„Bocheńskiej Sagi” poświęconej dziejom mieszczaństwa bo-
cheńskiego od końca XVIII w. do pocz. XX w.
Po wykładzie odbył się recital fortepianowy p. Marii Orzeł.

1 września miał miejsce wykład p. Janusza Czerwińskiego 
„Ślady zdarzeń lotniczych nad Puszczą Niepołomicką z czasów 
II wojny światowej.”

Inne wykłady
10 czerwca, z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski , 

prof. dr hab. Mieczysław Rokosz wygłosił wykład Chrzest 
Mieszka – fakt i konsekwencje.

Na przypadające w tym roku w dniach 21-22 maja 
MUZEALIA 2016 Muzeum przygotowało obfity program, 
w którym były wystawy, wykłady,  prezentacje multime-
dialne, a nawet spektakl teatralny:

22 maja w holu muzeum została otwarta wystawa 
„Z naszej teki ekslibrisów”. Ekspozycje tą przygotowała 
p. Agnieszka Truś- Bakalarz z okazji 500 lecia ekslibrisu 
polskiego. Na wystawie oprócz ekslibrisów można było 
zobaczyć dwa starodruki z supereklibrisami z biblioteki 
właściciela Wiśnicza Piotra Kmity. Wszystkie obiekty 
prezentowane w wystawie pochodzą ze zbiorów Muzeum 
w Bochni.

Również w tym dniu w galerii „Strych Muzealny” 
została otwarta wystawa tkactwa Ewy i Włodzimierza 
Dominiaków nauczycieli tkactwa w Liceum Plastycznym 
im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu. W ekspozycji za-
tytułowanej „Wielowątkowość” zaprezentowano tkaniny 
pp. Dominiaków wykonane różną techniką, przeważnie 
w delikatnych pastelowych barwach

Ze względu na 160 rocznicę uruchomienia regularnej 
komunikacji kolejowej na trasie Kraków-Bochnia-Tarnów-
Dębica odbył się cykl wykładów pod hasłem „Co to jest 
para? – Zwykły dym!”
- Cykl ten rozpoczął się prezentacją multimedialną „Bochnia 
pod parą, czyli kolejowe otwarcie się miasta na  świat” - 
przygotowaną przez dyrektora Jana Flaszę.

Jarosław Kucybała wygłosił wykład „Kolej arcyksięcia 
Karola Ludwika wczoraj i dziś”.

Dr Sławomir Dorocki i Paweł Brzegowy z Instytutu 
Geografii Uniwersytetu Pedagogi zaprezentowali temat 
„C.k. koleją żelazną do wód krynickich. Szkice z galicyj-
skiej geografii transportu”

Andrzej Pacuła podzielił się refleksja na temat „Me-
tafizyka podróży kolejowych- od stacji Czas do stacji 
Przestrzeń”.

Józef Charkot z Muzeum Żup Krakowskich opowiedział 
o „Parowych eksperymentach w żupie”

Oprócz tego Maryla Sitkowska, pracownik ASP 

w Warszawie, autorka książki o Władysławie Skoczylasie 
przedstawiła „Władysława Skoczylasa związki z Bochnią”

Z okazji 100 rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza 
dyrektor Jan Flasza i Grażyna Potępa zaprezentowali Bo-
cheńską „trylogię” Henryka Sienkiewicza
      - znajomość pisarza z Ludwikiem Stasiakiem
     - prezentacja noweli „Jako się pan Lubomirski nawrócił 
i kościół w Tarnawie zbudował” (czytał Robert Hołda)
      - szwajcarskie Vevey i galicyjska Bochnia

Dr Maria Molenda z Fundacji Nomina Rosae w Nowym 
Sączu zaprezentowała temat „Podróż przez modę XIX w. 
Opowieść o ubiorach wyższych sfer”.

Ostatnim punktem programu był spektakl teatralny 
w wykonaniu Teatru Nomina Rosae w reżyserii dr Marii 
Molendy „Mechaniczne serce”.

Muzealna Akademia Historyczna, to cykl wykładów 
w miesiącach wakacyjnych podanych w formie popularnej 
przybliżających wybrane zagadnienia z historii Bochni, 
archeologii, etnografii i historii sztuki.Wykłady odbywały 
się w piątki każdego tygodnia o godz. 17.30.

1 lipca dr Iwona Zawidzka wygłosiła wykład „Bocheński 
kolekcjoner obrazków Nikifora”. Wykładowi towarzyszyła 
ekspozycja obrazów Nikifora znajdujących się w zbiorach 
muzeum

8 lipca Agnieszka Truś-Bakalarz, „Finezyjne kreski. 
Techniki graficzne w zbiorach bocheńskiego muzeum”.

15 lipca Anetta Stachoń, „Potwory i Spółka. Bestie 
z mitów, legend i wierzeń”.

22 lipca Klementyna Ochniak-Dudek „Sól w solnicz-
ce”.(Solniczki ze zbiorów Muzeum Żup Krakowskich 
w Wieliczce.

29 lipca Grażyna Potępa „Wojenne drogi z Grodna przez 
Warszawe do Bochni.W 72 rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego”, o losach ks. Ludwika Sawoniewskiego- 
kapłana, żołnierza i poety.

5 sierpnia, Jan Flasza, „Bocheński czas relaksu, czyli 
o tym jak dawniej w Bochni wypoczywano”.

12 sierpnia Janina Kęsek, „Miasto Bochnia swoim Bo-
haterom – w rocznice Bitwy Warszawskiej 1920 r.”

19 sierpnia, Marek Materna, „Mikluszowice dzieje 
dwóch cmentarzy parafialnych”

26 sierpnia, Janusz Paprota, „Zagadki przeszłości Boch-
ni i okolic”.

Inne wydarzenia:
4 września, w niedzielę odbył się wernisaż wystawy 

Zbigniewa Ważydrąga „Nienazwane, czyli zapis Tajemni-
cy”. Absolwent krakowskiej ASP, mieszkaniec Jodłówki, 
maluje, rysuje, rzeźbi, tworzy kolaże i pisze wiersze. Cała 
jego twórczość przepojona jest refleksją i bardzo osobistym 
przeżywaniem największej z Tajemnic.
Wystawa otwarta była na „Strychu Muzealnym”. Druga 
część wernisażu odbyła się na dziedzińcu muzealnym. 
Tu Józef Dreścik, krakowski muzyk rodem z Bochni dał 
koncert na akordeonie. Było wino i pyszne domowe ciasto.

                                                         Redaguje; Janina Kęsek
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STOWARZYSZENIE BOCHNIAKÓW I MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BOCHEŃSKIEJ

Piknik na Uzborni 
W niedzielę, 3 lipca br., w Parku Rodzinnym Uzbornia z ini-

cjatywy Stowarzyszenia “Rodzina Kolpinga w Bochni” odbyło 
się spotkanie integracyjne bocheńskich stowarzyszeń kultural-
nych pn. “Rodzinna Niedziela z NGO 2016”, w którym także 
uczestniczyło nasze Stowarzyszenie. Od trzech lat na Uzborni 
odbywa się ten interesujący piknik rodzinny, w ramach którego, 
jak zwykle przygotowano wiele wyjątkowych atrakcji   dla dzie-
ci i dorosłych. Konkursom, zawodom, pokazom artystycznym 
m.in. występ chóru “Jesienne słowiki” i warsztatom sprzyjało 
popołudniowe słońce, które po porannej słocie schowało się za 
horyzontem dopiero po godzinie 21.00. Nasze stoisko rekla-
mował nowy ponad 2 metrowej wysokości kolorowy banner 
wykonany przez kol. Stanisława Mroza. Znalazł się na nim herb 
Bochniaków: biały orzeł na czerwonym tle ze znakami górni-
czymi na piersi, a obok słowa “Kantaty Bocheńskiej” hymnu 
Stowarzyszenia z fotografiami jego twórców, a poniżej “Dom 
Bochniaków”, nasza barokowa kamieniczka w rynku. Nie brakło 
chętnych po archiwalne numery “Wiadomości Bocheńskich”, 
rozdawane przez działaczy naszego Stowarzyszenia. 

Po godzinie 18.00 w hali amfiteatralnej odbył się zorgani-
zowany przez nas konkurs historyczny, w którym uczestniczyło 
czterech zawodników. Pytania nie były łatwe a dotyczyły hi-
storii Bochni, kopalni soli, św. Kingi, szybów solnych i miejsc 
w których rozgrywały się ważne w Bochni wydarzenia. Pierwsze 
miejsce zdobyła pani Maria Korta, która odpowiedziała na 

wszystkie pytania konkursowe. Nagrodami były piękne wy-
dawnictwa albumowe poświęcone przyrodzie i górom świata, 
a także rezerwatom przyrody i cudom natury ufundowane przez 
organizatorów. Piknik pn. “Rodzinna Niedziela z NGO 2016” 
współfinansowany jest ze środków Gminy  Miasta Bochnia.

Hołd dla bohaterów Powstania Warszawskiego
1 sierpnia, przy dźwiękach syren w “Godzinę W”, Boch-

nia oddała hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Przy 
pomniku generała Leopolda Okulickiego – dowódcy Armii 
Krajowej – złożono biało-czerwone wiązanki kwiatów. W pa-
triotycznej uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Urzędu 
Miasta, Starostwa, kombatanci AK, działacze "Solidarności", 
przedstawiciele Muzeum St. Fischera, członkowie Stowarzy-
szenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej i liczne 
grono młodzieży. Wartę przy pomniku zaciągnęli harcerze 
oraz członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych 
“Najemnicy Bocheńscy”.

W 96 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r.
15 sierpnia, w 96 rocznicę Bitwy Warszawskiej uczczo-

no pamięć poległych składając kwiaty pod tablicą "Miasto 
Bochnia swoim Bohaterom 1920-1930", znajdującą się 
na fasadzie Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni. 
Udział wzięli m. in.: przedstawiciele parlamentu RP, władze 
samorządowe Miasta i Powiatu, przedstawiciele Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii Krajowej oddział w Bochni, 
NSZZ Solidarność, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 
Koła nr 1 w Bochni oraz Stowarzyszenia Bochniaków i Mi-
łośników Ziemi Bocheńskiej. Wartę przy tablicy oddającej 
hołd Bochniakom, którzy walczyli w tej bitwie zaciągnęli 
przedstawiciele Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycz-
nej "Najemnicy Bocheńscy". Bitwa warszawska w 1920 r. 
obroniła niepodległość Polski i przekreśliła imperialne plany 
Rosji bolszewickiej opanowania krajów Europy. Kluczową 
rolę odegrał w niej manewr Wojska Polskiego oskrzydlający 
Armię Czerwoną przeprowadzony przez Naczelnego Wodza 
Józefa Piłsudskiego. 

Na pamiątkę tej zwycięskiej bitwy, ustawą Sejmu z 30 
lipca 1992 r., wprowadzono Święto Sił Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej obchodzone w dniu 15 sierpnia. Tablica, 
na fasadzie muzeum im. Stanisława Fischera, pod którą 
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składane są kwiaty w dniu 15 sierpnia, ma swoją burzliwą 
historię związaną z akcjami przywracania bocheńskiej pamię-
ci historycznej.  Okoliczności jej odrestaurowania przybliżył 
czytelnikom w 2010 roku Stanisław Kobiela w numerze 
2-3/2010 “Wiadomości Bocheńskich”. Dla przypomnienia 
tekst tego artykułu zamieściliśmy na naszej stronie interne-
towej www.bochniacy.pl 

Syn legionisty w Domu Bochniaków
Pod koniec sierpnia br. gościliśmy w Domu Bochniaków 

pana Jacka Strzałkę z Koszalina, syna 
Wacława Strzałki, Bochniaka, legionisty 
z II Brygady LP, bohatera spod Kostiuch-
nówki, który w czasie bitwy o Polską Górę 
w 1916 r. został ciężko ranny, za udział 
we tej bitwie otrzymał Krzyż Virtuti Mi-
litari. Przekazał nam ciekawe informacje 
o swoim ojcu i obiecał nadesłać materiały 
archiwalne ze zbiorów rodzinnych.

77 rocznica agresji Niemiec  hitlerowskich na Polskę i wy-
buchu II wojny światowej.

1 września 2016 r. odbyła się w Bochni uroczystość 
patriotyczna zorganizowana przez Starostę Bocheńskiego 
z okazji 77 rocznicy agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę 
i wybuchu  II wojny światowej. Po uroczystej Mszy Świętej 
w intencji Ojczyzny i Jej Obrońców odprawionej przez ks. 
proboszcza Jana Nowakowskiego przy kwaterze zbiorowej 
żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 roku na cmentarzu św. 
Rozalii orkiestra dęta Kopalni Soli w Bochni odegrała hymn 
państwowy. Okolicznościowe przemówienie w imieniu parla-
mentarzystów wygłosiła pani poseł Józefa Szczurek-Żelazko. 
Dr hab. Teofil Wojciechowski przemówił w imieniu Świato-
wego Związku Żołnierzy AK Oddział w Bochni, a następnie 
starosta bocheński Ludwik Węgrzyn i burmistrz Bochni 
Stefan Kolawiński. Następnie odbył się apel poległych i skła-
danie kwiatów przez  licznie zgromadzonych przedstawicieli 
bocheńskich urzędów, instytucji, stowarzyszeń i mieszkań-
ców Bochni na mogile żołnierzy polskich poległych w Bochni 
i okolicy w czasie walk z 2 niemiecką Dywizją Pancerną 6 
września 1939 r. W delegacji Stowarzyszenia Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej uczestniczyli:  Stanisław 
Kobiela, Ewelina Mroczek, Mieczysław Dębski i Stanisław 
Mróz. Zdjęcia z uroczystości można zobaczyć  na stronie 
internetowej www.bochniacy.pl

Weekend z zabytkami Powiatu Bocheńskiego
Starostwo Powiatowe w Bochni w dniach 3 i 4 września br. 

zorganizowało “Weekend z zabytkami Powiatu Bocheńskie-

go”. To już impreza cykliczna, a jego ideą jest udostępnienie 
mieszkańcom i turystom najciekawszych obiektów i miejsc 
znajdujących się na terenie Powiatu. Dzięki uprzejmości wielu 
osób zarządzających instytucjami kultury udało się przybliżyć 
zwiedzającym piękno Ziemi Bocheńskiej.

Zwiedzanie zabytków było bezpłatne albo z dużym zniż-
kowym rabatem. Wśród wielu niecodziennych atrakcji był 
m.in. rajd rowerowy, prelekcje i warsztaty rodzinne dotyczące 
dziedzictwa regionalnego i historycznego Ziemi Bocheńskiej 
oraz warsztaty kulinarne. Weekend z zabytkami odbywał się 
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, tym razem pod nazwą 
"Gdzie duch spotyka się z przestrzenią". Patronat honorowy 
objął Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego, 
a medialny TVP Kraków, Portal mojabochnia.pl, bochnianin.pl 
i kulturalnabochnia.pl, RDN małopolska, Informator Brzeski. 
Po raz pierwszy, w ramach weekendu z zabytkami mieszkańcy 
Bochni zwiedzili Żydowską Trasę Pamięci w Bochni, utworzoną 
7 września 2015 r. po której oprowadzali działacze naszego 
Stowarzyszenia w niedzielę 4.09 w godz. 11.00 – 13.00.

Spotkanie z Wojciechem Krajewskim
6 września b.r. odwiedził Dom Bochniaków pan Wojciech 

Krajewski, kustosz Muzeum Wojska Polskiego, autor wydanej 
przez nasze Stowarzyszenie książki “Powietrzna walka nad 
Bochnią”, który mówił o swoich obecnych poszukiwaniach 
historycznych i aktualnych planach wydawniczych. Stowa-
rzyszenie przekazało mu trzy fotografie zastrzelonej, prawdo-
podobnie w rejonie Ziemi Bocheńskiej, amerykańskiej super-
fortecy, bowiem o tym wydarzeniu pojawi się niebawem jego 
publikacja naukowa. Pan Wojciech Krajewski dotarł także do 
ciekawych wspomnień warszawianki, wysiedlonej po powstaniu 
warszawskim z Warszawy, która w Bochni znalazła schronienie 
i serdeczną opiekę w domu przy ulicy Floris. Niebawem opu-
blikujemy artykuł na ten temat.    

Na Żydowskiej Trasie Pamięci w Bochni
19 września odwiedziła “Dom Bochniaków” pani Miriam 

Romm z Izraela, jedna z fundatorek pomnika “Dziesięcioro 
Przykazań” Pamięci Ofiar Holokaustu z Bochni i Okolicy 
przy ul. Niecałej w Bochni. Towarzyszyli jej znajomi z Izraela, 
Londynu i Krakowa. Rozmowy z Zarządem Głównym Stowa-
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rzyszenia Bochniaków toczyły się w języku angielskim. W roli 
tłumacza wystąpił bezinteresownie pan Marcin Korta z Bochni 
posługujący się płynną, piękną  angielszczyzną, co z uzna-
niem przyjęli goście i gospodarze. Rozmawialiśmy o naszym 
Stowarzyszeniu, o getcie bocheńskim, a także o kontaktach 
literackich bocheńsko-krakowskich w latach międzywojennych. 
Następnie goście zwiedzili w Domu Bochniaków wystawę 
“Getto w Bochni”, a następnie Żydowską Trasę Pamięci. Po 
cmentarzu żydowskim na Krzęczowie gości oprowadziła pani 
Justyna Bodurka z Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni. 
W czasie zwiedzania Bochni padła propozycja zamontowania na 
pomniku Ofiar Holokaustu tabliczki z nazwiskami darczyńców 
w bardziej widocznym miejscu niż obecnie i opracowania mapy 
Bochni z zaznaczoną Żydowską Trasą Pamięci. 

Informujemy, że wystawa w Domu Bochniaków “Getto 
w Bochni” trwać będzie do 10 października b.r. Zwiedziło ją 
ponad 800 osób i przeprowadziliśmy w czasie jej trwania kil-
kanaście lekcji historycznych dla młodzieży szkolnej z Bochni 
i powiatu bocheńskiego. Obecnie Stowarzyszenie Bochniaków 
przygotowuje materiał do wydania przewodnika po Żydowskiej 
Trasie Pamięci w Bochni w wersji polskiej i angielskiej. Tłuma-
czenia na język angielski dokonała gratis  kol. Anna Londo. Ser-
decznie dziękujemy kol. Annie Londo i panu Marcinowi Korcie 
za bezinteresowny wkład ich pracy. Po wizycie otrzymaliśmy 

od pani Miriam Romm serdeczne podziękowanie  za gościnę:
Dear Mr. Kobiela, President of the Stowarzyszenia Boch-

niaków and the dedicated members of the organization, I would 
like to deeply thank you, also on behalf of my friends Chris & 
Bogus Rostworowski; Naama Zamosh and Janina Struk, for your 
warm hospitality and for a well planned educational-enriching 
visit to Bochnia. With mutual efforts, we will put Bochnia as 
a major city on Poland's tourism map. Until our next meeting, 
please accept my appreciations and warmest regards,

                                                            Miriam Romm

Wieczór poświęcony pamięci braci Krudowskich
Na nasze zaproszenie przyjechała z Krzeszowic do Bochni 

pani Aleksandra Wróblewska z Krudowskich, aby podzielić się 
z nami wspomnieniami rodzinnymi. 20 września br. w “Domu 
Bochniaków” spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem na stojąco 
hymnu Stowarzyszenia Bochniaków – KANTATY BOCHNIA-
KÓW, skomponowanej w 1938 r. przez  por. Jana Krudowskiego 
b. legionistę II Brygady LP, kapelmistrza pułkowego a następnie 
kapelmistrza orkiestry salinarnej w Bochni, zamordowanego 

w Katyniu w 1940 r. Poznaliśmy ciekawe a jednocześnie tragicz-

ne losy rodziny Krudowskich z linii krakowskiej i bocheńskiej. 
Większość chłopców z tej rodziny była absolwentami 

bocheńskiego gimnazjum, aktywnymi działaczami bocheń-
skiego Związku Strzeleckiego, walczącymi następnie w II 
Brygadzie Legionów Polskich w latach I wojny światowej 
i w wojnie polsko-bolszewickie w 1920 roku. Odznaczeni 
byli Krzyżami Walecznych (Zygmunt trzykrotnie). W latach 
międzywojennych dwaj bracia Krudowscy dowodzili pułkami 
WP (Zygmunt - 1 Pułkiem Strzelców Podhalańskich w Nowym 
Sączu, a Marian 10 Pułkiem Piechoty w Łowiczu), Józef 
(zamordowany w 1943 r. w KL Auschwitz) był adiutantem 
Józefa Piłsudskiego, a mjr Stefan, ordynator oddziału neuro-
logicznego Szpitala Wojskowego Okręgu nr 5 w Krakowie 
zamordowany został w Katyniu w 1940 r. Trzech braci Kru-
dowskich działało przed 1939 r aktywnie w Stowarzyszeniu 
Bochniaków w Warszawie i Bochni.

Wszyscy byli uzdolnieni muzycznie i posiadali wykształ-
cenie pianistycznie i tej tematyce poświęciła pani Wróblewska 
także część fascynującego wykładu. Opowiedziała m.in. jak 
podążała śladami swoich stryjów i dziadków w krainie muzyki,  
malarstwa i walk o niepodległość Polski. Ojciec jej Franci-
szek był artystą malarzem, a talent odziedziczył widocznie 
po swoim stryju także Franciszku. Pani Aleksandra obiecała 
przesłać nam wspomnienia rodzinne do następnego numeru 
“Wiadomości Bocheńskich”. Spotkanie odbyło się w miłej 
i serdecznej atmosferze, co niewątpliwie było zasługą naszego 
miłego gościa.
Czerwona ziemia

“Czerwona ziemia” to tytuł wystawy fotograficznej pana 
Douglasa Kneedlera, Amerykanina, mieszkającego na stałe 
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w Szwecji, który od lat nie tylko fotografuje, ale jest także 
rzeźbiarzem i poetą. Wydał kilka albumów fotograficznych 
łącząc w nich swoje fotografie z poezją. Preferuje ostre granice 
pomiędzy światłem i szarymi obszarami. Wystawa w “Domu 
Bochniaków” pokazująca codzienne życie mieszkańców 

Teksasu, otwarta została w dniu 13 października br. W otwar-
ciu wystawy uczestniczył chór naszego Stowarzyszenia, który 
śpiewał piosenki i hymny amerykańskie. Wystawa dostępna do 
zwiedzania we wtorki i piątki w godz. 10.00-14.00. W innych ter-
minach zwiedanie po uzgodnieniu telefonicznym - 722 00 80 80.

Od czerwca do października b.r. przeprowadzona została 
gruntowna konserwacja cudownego obrazu Matki Bożej Bo-
cheńskiej. Przeprowadzili ją na zlecenie 
Parafii pw. św. Mikołaja dyplomowani 
konserwatorzy dzieł sztuki w Bochni: 
Jacek Kobiela i Urszula Dyląg-Putow-
ska. Nieinwazyjne badania polegające 
na wykonaniu zdjęć specjalistycznych: 
luminescencji UV, fotografii RTG, w świe-
tle sodowym i podczerwieni pozwoliły 
określić stan zachowania Obrazu i skalę 
dokonanych przemalowań. 

Komisja Konserwatorska składająca 
się z ekspertów z Krakowa i Tarnowa 
pozytywnie oceniła dotychczasowe prace 
i cały program konserwatorski. 

Po usunięciu grubych warstw wer-
niksu na ramieniu Matki Bożej pojawiła 
się siedmioramienna złota gwiazda, która 
symbolizuje dziewictwo. Wokół postaci 
zajaśniało srebrne tło z motywami promie-
ni i pięknie namalowana kotara ze złotogło-
wiu, którą zasłaniano cudowny Obraz Jasnogórski. To odkrycie 
potwierdza, że Obraz Bocheński to bezpośrednia kopia obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej. 

Na wiadomość o tym odkryciu, jeszcze tego samego dnia, 
przyjechał do Bochni kustosz cudownego Obrazu Czarnej 

Madonny ojciec Jan Stanisław Rudziński 
z Klasztoru Jasnogórskiego i potwierdził, 
że taką właśnie kotarą ze złotogłowiu 
zasłaniano Cudowny Obraz Jasnogórski. 
Zwrócił także uwagę na ujawnione w trak-
cie konserwacji meandry i promienie, któ-
re w Obrazie Częstochowskim ufundował 
król Polski Władysław Jagiełło. Komisja 
konserwatorska na czele której stał diece-
zjalny konserwator dzieł sztuki ks. dr Piotr 
Drewniak pozytywnie oceniła wysoką 
jakość prac konserwatorskich i wielo-
płaszczyznowy wysiłek badawczy w for-
mie rekonstrukcji komputerowej, który 
pozwolił w pełni odczytać, przez wiele 
lat ukrytą ikonografiię Obrazu. Komisja 

podjęła decyzję o przywróceniu stanu 
sprzed przemalowania. Pani Urszula 
Dyląg-Putowska w artykule pt. Matka 
Boża Bocheńska po konserwacji wraca 

do swojej kaplicy (Zwiastun Marii nr 9-10/2016) podaje cały 
szereg zabiegów konserwatorskich, dzięki którym cudowny 
Obraz odzyskał swoje piękno. 

Konserwacja Cudownego Obrazu Matki Bożej Bocheńskiej

Ks. proboszcz W. Gałda z ojcem J. S. Rudzińskim, kustoszem Obrazu 
Jasnogórskiego. Fot. Jacek Kobiela

Ostatnie retusze przy Obrazie,U. Dyląg-Putowska i J. Kobiela, 
konserwatorzy dzieł sztuki. Fot. Zygmunt Kaczmarek

Cudowny Obraz Matki  Bożej  po 
konserwacji. Fot. Z. Kaczmarek
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Na okładce fotografia relikwiarza z relikwiami św. Kin-
gi znajdującego się od 23 czerwca 2016 r. w kaplicy św. 
Kingi bocheńskiej kopalni soli – fot. Łukasz Chojecki

Z żalem żegnamy działaczy naszego Stowarzyszenia:
Edwarda Nycza ur. 31.1925 r. 

we Lwowie, kombatanta II woj-
ny światowej, od maja 1945 r. 
związanego z Wrocławiem, a po-
przez ślub z Czesławą Michalczyk 
z Gierczyc z Ziemią Bocheńską, 
wieloletniego, aktywnego członka 
Wrocławskiego Oddziału Stowa-
rzyszenia Bochniaków i Miłośni-
ków Ziemi Bocheńskiej, oddanego 
i życzliwego Kolegę, który zmarł 
w dniu 3 sierpnia 2016 roku,

Andrzeja Bogusława Jana Ja-
nuszewskiego, doktora inżyniera 
nauk technicznych, urodzonego 
1 grudnia 1936 r. syn Maksymi-
liana i Marii z Machnickich, który 
zmarł w Brzesku 10 września 2016 
r.  Był członkiem Stowarzyszenia 
Bochniaków i Miłośników Ziemi 
Bocheńskiej i w latach 90. XX w. 
prezesem Warszawskiego Oddzia-
łu  Stowarzyszenia, wiceprezesem 
Katolickiego Stowarzyszenia Fil-
mowego im. Ojca Maksymiliana 
Kolbego i dyrektorem Międzyna-

rodowego Festiwalu Filmów i Multimediów “Niepokalanów.”  
Działał także w Katolickim Stowarzyszeniu “Civitas Christia-
na” w Bochni.

Józefa Mączkę nestora Sto-
warzyszenia Bochniaków, radcę 
prawnego,  wieloletniego członka 
Zarządu Głównego naszego Sto-
warzyszenia, współzałożyciela bo-
cheńskiej „Arki”, inicjatora wielu 
przedsięwzięć na polu gospodar-
czym i kulturalnym Bochni i Ziemi 
Bocheńskiej, który zmarł 11 lipca 
br. w wieku 80 lat i pochowany 
został na cmentarzu komunalnym 
w Bochni,

Krystynę Mojkowską, nestor-
kę Stowarzyszenia Bochniaków,  od wielu lat zaangażowaną 
w pracy Zarządu Oddziału War-
szawskiego Stowarzyszenia Boch-
niaków i MZB, nestorkę prasy ko-
biecej, honorowego prezesa Zespo-
łu Starszych Dziennikarzy Stowa-
rzyszenia Dziennikarzy RP, matkę 
chrzestną Statku M/S „Bochnia”, 
z-cę red. nacz. „Przyjaciółki”, 
później red. nacz.”Zwierciadła”,  
odzn. Krzyżem Kawalerskim i Ko-
mandorią Orderu Polonia Restitu-
ta, która zmarła 16 lipca 2016 r. 
w wieku 95 lat. Pochowana została 
na Cmentarzu Powązki  Wojskowe w Warszawie.

NEKROLOGI Janusza Żarka, długoletniego profesora  zwyczajnego 
w Katedrze Teorii Sportu i Sportów Indywidualnych  Akade-
mii Wychowania Fizycznego w Krakowie,  autora wielu ar-
tykułów w „Wiadomościach Bocheńskich”, który zmarł  11 
października 2016 r. w wieku 87 lat. Pogrzeb odbył się 14 
października br. na cmentarzu komunalnym w Bochni. Wspo-
mnienie  pośmiertne zamieścimy w następnym numerze „Wia-
domości Bocheńskich”.  
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Wycieczka Bochniaków i Stow. Absolw. UJ szlakiem architektury drewnianej - Iwkowa, czerwiec 2016 - fot. J. Nikorowicz  

Weekend z zabytkami. Przed wyruszeniem na Żydowską Trasę Pamięci - 4.09.2016   - fot. St. Mróz
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Pani Miriam Romm i jej goście w Domu Bochniaków - 19.09.2016 r. fot. St. Mróz

Pani Aleksandra z Krudowskich Wróblewska w gronie Bochniaków - 20.09.2016. fot. St. Mróz


