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W 2016 r. minęło 60 lat od słynnego „Października 1956”, 
którego wydarzenia toczyły się także na terenie Bochni. Warto 
do nich powrócić z okazji tej rocznicy, bo w pamięci ludzkiej 
nazwiska i przebieg tych wydarzeń zatarły się niemal całkowi-
cie, a zgromadzona w archiwach i instytucjach zajmujących 
się najnowszą historią Polski dokumentacja urzędowa, pocho-
dząca głównie z akt operacyjnych ówczesnych służb bezpie-
czeństwa nie oddaje prawdziwego i pełnego obrazu tego, co 
działo się w Bochni w tym burzliwym okresie, a także w latach 
poprzedzających te wydarzenia.

                                        *   *   *

Śmierć Józefa Stalina w marcu 1953 r. nie oznaczała, że 
w skostniałym reżymie totalitarnego państwa nastąpią szyb-
ko jakiekolwiek zmiany złagodzenia nieludzkiego systemu. 
Rozprawa z Kościołem katolickim w Polsce trwała nadal. Po 
wyroku w sfingowanym procesie Kurii Krakowskiej, który za-
kończył się trzema wyrokami śmierci na krakowskich księży 
(27 stycznia 1953) i haniebnej rezolucji 53 literatów zrzeszo-
nych w krakowskim oddziale Związku Literatów Polskich, 
legitymizującej rozprawę z Kościołem, zapadł we wrześniu 
1953 r. wyrok 12 lat więzienia na torturowanego wcześniej 
biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka. We wrześniu 1953 
r. uwięziony został kardynał Stefan Wyszyński, który niecały 
rok wcześniej po śmierci kardynała Augusta Hlonda objął ar-
cybiskupstwo gnieźnieńskie i został nowym prymasem Polski.

Było ich szesnastu
Także Bochnia była widownią przerażających scen, przy-

pominających aresztowania młodzieży gimnazjalnej przez 
Niemców latem i jesienią 1940 r1. Na przełomie marca i kwiet-
nia 1953 r. funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeń-
stwa Publicznego w Bochni aresztowali liczną grupę młodych 
Bochniaków. Tzw. „kocioł” był przygotowany m.in. w budyn-
ku bocheńskiego  Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Ka-
zimierza Wielkiego. Profesor Piotr Galas dowiedział się o tym 
i ryzykując własnym bezpieczeństwem wyszedł przed budynek 
i na dole ul. Studenckiej zawracał idących do szkoły uczniów 
wyższych klas, wskazując na zagrożenie. W ciągu kilku wio-
sennych dni zapełniły się okratowane piwnice Powiatowego 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bochni (PUBP) przy 
ul. Krakowskiej. Wspomina sędzia Marian Flasiński2:

Byłem już studentem II roku Prawa na UJ i zdałem właśnie eg-
zaminy sesji zimowej, kiedy pewnego dnia na początku marca 1953 
r. zostałem zatrzymany przez trzech funkcjonariuszy UB na placu 
przed dworcem PKP w Krakowie. Postawiono mi absurdalny zarzut 
szpiegowania na rzecz USA. Po dwóch tygodniach pobytu w katow-
ni WUBP w Krakowie przy Placu Inwalidów półżywego przewiezio-
no mnie do PUBP w Bochni, gdzie przez kilka dni trzymano mnie 
w lochu pod tymże Urzędem. Moim „współlokatorem” był AK-o-
wiec, który przebywał tam, bez rozprawy sądowej lub nawet nakazu 
prokuratora, już szósty rok. On właśnie powiedział  mi, że w Bochni 

musiało ostatnio dojść do dużych aresztowań, bo wszystkie cele są 
zapełnione.

Funkcjonariusze bocheńskiej „bezpieki” ze zdwojoną ener-
gią, każdej doby, przy użyciu różnych metod, przesłuchiwali 
aresztowanych usiłując wydostać jak najwięcej obciążających 
dowodów. Z sentencji zapadłego później wyroku wynika, że 
zarzucono im, że w okresie od  listopada 1952 r. do chwili 
aresztowania usiłowali na terenie Bochni i powiatu bocheń-
skiego dokonać przemocą zmiany demokratycznego ustroju 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i brali udział  w działalno-
ści bandy kontrrewolucyjnej p.n. „Polska Powstańcza Armia”.

Po wstępnych przesłuchaniach w Wielką Sobotę 4 kwiet-
nia 1953 r. przewieziono aresztowanych ciężarowymi samo-
chodami w asyście uzbrojonych po zęby ubowców do więzie-
nia Montelupich w Krakowie, gdzie na II oddziale za żelazną 
bramą znajdował się areszt WUBP. Rozmieszczono ich w róż-
nych celach, aby utrudnić kontaktowanie się między sobą. Ma-
rian Flasiński mówi:

Do transportu uwięzionych z Bochni do Krakowa użyto trzech 
ciężarówek. Do każdej z nich załadowano po około 10 osób z ręka-
mi skutymi do tyłu. Wszyscy, których zauważyłem byli mniej więcej 
w moim wieku. Siedzieliśmy na podłodze, a ubecy z pepeszami na 
bocznych ławkach. Gdy przejeżdżaliśmy przez miasto słyszeliśmy 
dzwony wzywające wiernych  na mszę rezurekcyjną. W tym czasie 
odprawiano ją właśnie w Wielką Sobotę. 

Brutalnym przesłuchaniom poddano szczególnie Zbigniewa 
Kostańskiego, Wacława Skarżyckiego i Adama Lebiesta, którzy 
byli oficerami WP i w związku z tym przesłuchiwani byli przez 
Informację Wojskową w Warszawie. Śledztwo zakończono pod 
koniec września 1953 r. i szesnastu aresztowanym przedstawio-
no akty oskarżenia. Marian Flasiński pamięta, że:

większość, a wśród nich i ja, zostało po kilku miesiącach zwolnio-
nych, a niektórych, należących do „zbrojnej organizacji niepodległo-
ściowej” skazano później na długoletnie więzienie.

Oskarżonych w grupach po około 5-6 osób przewożono do 
siedziby Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie. Jeden 
z oskarżonych Bogdan Piotrowicz3 wspominał :

Jechaliśmy odkrytymi ciężarówkami przykuci do burt samo-
chodów i pomimo uzbrojonych strażników towarzyszył nam gazik 
z oficerami UB z karabinem maszynowym na masce wycelowanym 
w naszym kierunku. Była to demonstracja siły władzy ludowej, która 
pokazywała społeczeństwu Krakowa, jak skutecznie walczy się z re-
akcyjnym podziemiem. 

Jerzy Radliński z grupką kolegów, z rocznika maturalnego 
1953 pojechał do Krakowa na ten proces. Na rozprawę sądową 
ich nie wpuszczono, ale widział oskarżonych prowadzonych 
do sądu ulicą Grodzką4:

Stanisław Kobiela

Bochnia w październiku 1956 r.
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Wszyscy byli pobici, poranieni i popuchnięci na twarzy, a eskorta 
brutalnie się z nimi obchodziła, popychając podsądnych.

Zapadły wtedy surowe wyroki5: Zbigniew Kostański otrzy-
mał karę 15 lat więzienia, Zbigniew Szperka – 12 lat, Wacław 
Skarżycki i Jan Bajda - po 10 lat więzienia, Jerzy Badura i Adam 
Lebiest – po 8 lat więzienia, na 7 lat więzienia skazani zostali: 
Tadeusz Siwy, Kazimierz Krakowski, Józef Zaleśny i Bronisław 
Imiołek. Zdzisław Tułak, Tadeusz Śliwa. Wacław Sułek i Bog-
dan Piotrowicz otrzymali po 5 lat więzienia, a Leszek Kostański, 
brat Zbigniewa i Erazm Pajdak po 2 lata więzienia. Wszyscy 
zostali pozbawieni obywatelskich praw honorowych.

Znamy losy niektórych skazanych z tej szesnastki. Zbi-
gniew Kostański mówił6:

W więzieniu stan moich poranionych nóg stale się pogarszał. 
Groziła mi amputacja obu nóg. Wyleczył mnie dr Bolesław Hadydoń 
pochodzący z Łapczycy, który robił mi okłady z kapusty, pokrzywy, 
babki. Muszę powiedzieć, że zawdzięczam mu życie, bo w warunkach 
więziennych po amputacji nie miałbym szans na przeżycie. 

Kazimierz Krakowski i Zdzisław Tułak zmarli na gruźlicę 
niedługo po opuszczeniu murów więzienia. Bronisław Imiołek 
zmarł tragicznie. Więzienne mury Wronek, Rawicza, katorżni-
cza praca w kamieniołomach Nakła czy Potulic, podziemne 
sztolnie kopalni Jaworzna, Sierszy czy Brzezin Śląskich wielu 
zrujnowały zdrowie. Kilka lat po opuszczeniu murów więzien-
nych zmarli Jerzy Badura i Jerzy Zaleśny. Do Stanów Zjedno-
czonych wyjechał Wacław Sułek i nigdy do Polski nie powró-
cił, ponieważ pamiętał traumę jaką przeżył.

Pan Jerzy Radliński, kolega szkolny podsądnych z tego 
samego rocznika jest przekonany, że zarzuty, które dały pod-
stawą do skazania większości jego kolegów były sfingowane. 
Zapewne chodziło o uświadomienie społeczeństwu, że „wróg 
klasowy nie śpi i może być nadal groźny”. Wspomina:

Kilka miesięcy wcześniej w środowisku młodych ludzi pojawił się 
mężczyzna w średnim wieku, który kazał nazywać się „Dziadkiem”. 
Występował w imieniu miejscowej Komendy Milicji Obywatelskiej 
i zaproponował utworzenie przy tejże komendzie tzw. „gwardii”, 
a może „młodej gwardii”. Rozdawał nam piłki, trampki, chodziliśmy 
na spotkania na Dębczę, a w lasku Uzbornia strzelaliśmy do tarczy. 
Uważaliśmy, że wszystko jest legalne. Kilku naszym starszych kolegów 
służyło w wojsku (Kostański, Skarżyński, Lebiest). Czy oni prowadzili 
jakąś działalność podziemną tego nie wiem. Czasem przyjeżdżali do 
Bochni i uczestniczyli w naszych  ćwiczeniach. Pewnego wiosennego 
dnia „Dziadek” się już nie pojawił, zjawili się funkcjonariusze UB i roz-
poczęli aresztowania. 

Także zmarły w lipcu 2016 r. Józef Mączka członek ZG 
Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej 
wielokrotnie powtarzał, że żadnej akcji podziemnej ani on, ani 
jego koledzy nie planowali. Aresztowania na taką skalę musia-
ły mieć cel polityczny i propagandowy. Mówił:

Nie pamiętam, czy w bieżącej prasie codziennej pisano coś na 
temat tych aresztowań, ale w miejscowym środowisku wywarły one 
ogromne wrażenie. Może ówczesnej władzy o to właśnie chodziło.

Jedna z mieszkanek Krzęczkowa pamięta, że grupa mło-
dzieży przychodziła na różne takie półwojskowe ćwiczenia 
do glinianych wyrobisk Dębczy. Szedł z nimi starszy od nich 

człowiek, który miał jakiś defekt ręki, a może kręgosłupa. 
Może nie miał jednej ręki, bo ten defekt był widoczny nawet 
z dalszej odległości.    

Poemat dla dorosłych
II Zjazd PZPR, który odbył się w marcu 1954 r. nie widział 

potrzeby dokonania jakichkolwiek zmian polityczno-społecz-
nych. Dominowały nadal tendencje zachowawcze, chociaż 
było jasne, że niezadowolenie i sprzeciw z utrzymywania ter-
roru obejmuje coraz większe kręgi społeczne. Realizacja pla-
nu 6-letniego nie przynosiła spodziewanego efektu, a sytuacja 
ekonomiczna kraju stawała się coraz gorsza. Pierwsze strajki 
pojawiły się we wrześniu 1954. Nieznaczne ustępstwa władzy 
tylko mobilizowały ludzi do oporu.

Wstrząsem dla społeczeństwa i dla rządzących były emi-
towane od września 1954 roku przez Radio Wolna Europa 
audycje płk. Józefa Światły, wicedyrektora X Departamentu 
MBP, który pod koniec 1953 r. uciekł na Zachód. Demasko-
wały one terror bezpieki, brutalne metody śledztwa, a jedno-
cześnie pokazywały niewyobrażalne przywileje najwyższych 
dygnitarzy komunistycznych w państwie. W szeregach partyj-
nych i w społeczeństwie zapanowała konsternacja. Rada Pań-
stwa zmuszona była rozwiązać znienawidzone Ministerstwo 
Bezpieczeństwa Publicznego, zwolnić jego szefa  Stanisława 
Radkiewicza.

W grudniu 1954 roku wypuszczono z aresztu domowego 
Władysława Gomółkę, pozwolono na wydanie kilku krytycz-
nych publikacji literackich dotyczących realizmu socjalistycz-
nego i aktualnej sytuacji polityczno-społecznej. 21 sierpnia 
1955 r. na łamach „Nowej Kultury” ukazał się „Poemat dla Do-
rosłych” Adama Ważyka po raz pierwszy od siedmiu lat mó-
wiący, że źle się dzieje w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej :

         są ludzie oczerniani, opluci,
         są odzierani na ulicach
         przez zwykłych opryszków, 
         dla których się szuka definicji prawnej,
         są ludzie czekający na papierek,
         są czekający na sprawiedliwość,
         są ludzie, którzy długo czekają. 
                    
                                Upominamy się na ziemi,
                                o którą nie graliśmy w kości,
                                o którą milion padł w bitwach,
                                o jasne prawdy, o zboże wolności,
                                o rozum płomienny,
                                o rozum płomienny,
                                upominamy się codziennie,
                                upominamy się Partią.

Iskrą zapalną wywołującą kryzys w l956r., który wstrzą-
snął całym komunistycznym blokiem stało się „tajne prze-
mówienie” Chruszczowa do uczestników XX Zjazdu KPZR, 
wygłoszone 25 lutego 1956 r., w którym przedstawił listę nie-
których zbrodni Stalina przeciwko partii i narodowi. Nagła 
śmierć Bieruta 12 marca 1956 r. w Moskwie przyjęta została 
z ulgą w Polsce, a ułożony naprędce dwuwiersz łatwo wpadał 
w ucho:

                          Pojechał w futerku
                                Wrócił w kuferku
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Przejawy niezadowolenia społecznego objawiły się w naj-
bardziej dramatyczny sposób w czasie czerwcowych wyda-
rzeń w Poznaniu. Wybuchowi otwartego konfliktu zapobiegł 
jednak Edward Ochab I Sekretarz KC PZPR, który zastąpił 
Bieruta na tym stanowisku. Zwolniono ministra kultury Wło-
dzimierza Sokorskiego, a następnie sekretarza d/s ideologii Ja-
kuba Bermana. Analityczne artykuły Gomółki kolportowane 
były nawet w najwyższych kręgach partyjnych i torowały mu 
drogę do objęcia władzy. 21 października 1956 roku podczas 
VIII Plenum Komitetu Centralnego Partii „towarzysz Wie-

sław” został jednogłośnie wybrany pierwszym sekretarzem 
PZPR. Polski Październik 1956 r. zaznaczył się trwale w hi-
storii Polski. Na temat genezy i przebiegu tamtych wydarzeń 
powstała na przestrzeni ostatnich lat duża literatura. 

Trudno jednak odnaleźć w literaturze naukowej czy 
publicystyce atmosferę polskiej prowincji w tamtych burz-
liwych dniach. Monografia Bochni pod redakcja Feliksa 
Kiryka i Zygmunta Ruty pt. Bochnia. Dzieje miasta i re-
gionu wydana w 1980 r. podaje tylko powszechnie znane 
ogólniki i cytuje fragmenty z kilku protokołów z posiedzeń 
Egzekutywy KP PZPR z tamtego okresu. Nie wiadomo jaka 
była skala protestów w bocheńskich zakładach pracy i w jaki 
sposób je tłumaczono.

W Bochni w połowie lat 50. wykształciła się awangarda li-
teracko-artystyczna składająca się z grupy kilkunastu młodych 
ludzi. Znaleźli się w niej uczniowie starszych klas licealnych 
i studenci. Należeli do niej m.in. Marian Flasiński, Wanda Ło-
patkówna, Bogdan Loebl, Ireneusz Iredyński, Olgierd Smo-
leński, Marek Bierowski, Bogusław Janusz Gniech, Stanisław 
Gawor i Jan Dobranowski. Nazwali się „Klubem Młodych”, 
spotykali w Bibliotece Powiatowej przy ul. Mickiewicza, 
interesowali życiem politycznym i społecznym i z radością 
przyjmowali wszelkie wiadomości wskazujące na to, że „idzie 
nowe”. W ”Bocheńskim Almanachu Literackim'' Wanda Ło-
patkówna tak wspominała tamten okres7:

Wieczór, kiedy już prawie nikogo nie było, dyskutowało się. 
Wszczynała ją zazwyczaj dwójka, a potem nie wiadomo kiedy było 
nas sześcioro, ośmioro, a czasem i więcej. Mówiło się o życiu poli-
tycznym, literackim, o tym, że Ważyk, że „Poemat dla dorosłych”, że 
„Huta” obrażona i że z tymi dziećmi w wapnie to faktycznie tak źle nie 
było. Potem przyszła kolej na Lovella, Krzywicką i znów d y s k u s j e,  
d y s k u s j e.

Tymczasowy Komitet Rewolucyjny w Bochni
Z Bochni do Krakowa dojeżdżali studenci i młodzi asy-

stenci wyższych krakowskich uczelni. Byli świadkami a może 
nawet uczestnikami tego wszystkiego, co działo się w środowi-
sku akademickim Krakowa i dziwiło ich, że w Bochni jest jesz-
cze tak cicho. Grupa młodych ludzi, w skład której wchodzili 
m.in. Janusz Żarek, Marian Flasiński, Bolesław Wnęk, Irena 
Konieczna i Jan Dobranowski zorganizowała kilka spotkań 
w prywatnych domach i zawiązała tzw. „Tymczasowy Komitet 
Rewolucyjny”8. Nazwa rzeczywiście brzmiała groźnie. 

Powiatowa organizacja partyjna miała już nowego I Se-
kretarza Tadeusza Ziemblińskiego, człowieka spokojnego, 
pragmatycznego, który stylem załatwiania spraw odbiegał bar-
dzo od swojego poprzednika. Stalinowski I Sekretarz niejaki 
B., człowiek bardzo prymitywny nie stroniący od towarzystwa 
prostytutek, siał w Bochni terror wpadając np. z pistoletem 
w dłoni na kontrolę do bocheńskich sklepów. Po zmianach ka-
drowych na stanowisku I Sekretarza, (chyba z końcem 1955 
r.), sytuacja w mieście poprawiła się. Komitet Powiatowy wy-
czuwając nadchodzące zmiany na swoim plenarnym posiedze-
niu w dniu 25 czerwca 1956 roku stwierdził, że

   
należy wyzbywać się nawyków i przyzwyczajeń z minionego okre-

su czasu i wszystkiego tego, co oddzielało nas od ludzi pracy, co prze-
szkadzało więzi i szybszym przeobrażeniom społeczeństwa. 

Ludzkie szkielety bocheńskich ofiar UB
W drugiej połowie roku 1956 gruchnęła po Bochni wiado-

mość, że odkryto obok budynku Powiatowego Urzędu Bez-
pieczeństwa przy ul. Krakowskiej szkielety ofiar ubeckich sie-
paczy i morderców9. Między innymi odnaleziono [rzekomo] 
zwłoki wójta Jarotka, torturowanego, przypalanego żywcem 
na straszliwym krześle bez dna i w końcu zamordowanego be-
stialsko w 1946 roku. 

Syn Jana Jarotka także aresztowany razem z ojcem 1 
kwietnia 1946 r., na drugi dzień po akcji Salwy pod Łapano-
wem wspomina: 

Jeden z więźniów na UB w Bochni przekazał mi wiadomość, że 
mojego ojca zakatowali i owiniętego w koc zakopali na podworcu 
wskazując mniej więcej miejsce. Później jeden z psów UB-ków wy-
węszył i wygrzebał ciało mojego ojca, przez co został wywieziony na 
cmentarz choleryczny w Bochni... W 1956 r. gdy wrócił z Anglii brat 
ojca Marian, zaczął się starać  o ekshumację zwłok, grabarz bocheń-

Marian Flasiński  Janusz Żarek Jan Dobranowski Bolesław Wnęk
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ski wskazał mu miejsce, gdyż jak twierdził zaznaczył go zaraz. Ekshu-
mację przeprowadzał Stus z Bochni. Mało co już można było po takim 
czasie, rozpoznać. Jednakże rozpoznaliśmy go po złamanej kości ręki, 
co wiedzieliśmy wcześniej, były tam jeszcze kawałki koca w którym 
go zagrzebali. Wraz z rodziną następnie zwłoki jego przewieźliśmy na 
cmentarz do Łapanowa, gdzie obecnie spoczywają.

Tymczasowy Komitet Rewolucyjny pod koniec lata i w je-
sieni 1956 r. rozrzucał już po bocheńskich plantach i innych 
miejscach ulotki wzywające do działania. Powielała je na po-
wielaczu Powiatowej Rady Narodowej Irena Konieczna, która 
po 40-tu latach wspominała: 

O tym co robiłam wiedział dobrze Walerian Rosa ówczesny prze-
wodniczący Powiatowej Rady Narodowej. Przymykał na to oczy, 
a pewnego razu powiedział do mnie:  „Dzieci uważajcie na to co robi-
cie, abyście nie mieli kłopotów”.

Z początkiem października Komitet Wojewódzki PZPR 
właśnie zwołał Plenum Komitetu Powiatowego a obrady mia-
ły się toczyć w sali redutowej nad bankiem przy ul. Mickiewi-
cza. Kilku działaczy Komitetu Rewolucyjnego, z inicjatywy 
Janusza Żarka, wtargnęło na pierwsze piętro. Członkowie Eg-
zekutywy opuścili salę obrad i przyjęli nieproszonych gości 
w pokoju obok. Wspomina Janusz Żarek:

Było ich około dziesięciu wraz z nimi podszedł do nas tow. Tar-
ko10, który przyjechał na Plenum z Komitetu Wojewódzkiego. Przyję-
to nas na stojąco, bardzo chłodno, bez podania rąk. Był z nami Ma-
rian Flasiński, który studiował prawo na U.J. i on pierwszy rozpoczął 
twardą rozmowę: Jest tu parę osób z Tymczasowego Komitetu Re-
wolucyjnego. Nie żądamy zmiany ustroju, ale domagamy się demo-
kracji. Trzeba urządzić wiec w kinie „Jutrzenka” i dać społeczeństwu 
możliwość wypowiedzi.

Rozmowa nie trwała długo. Na twarzach 
gospodarzy widać było lekkie zaniepokoje-
nie, ale twardo obstawali przy swoim, aby 
wiecu nie urządzać, bo to tylko niepotrzeb-
nie podnieci nastroje w mieście. Najbardziej 
agresywny był Sekretarz Tarko z Krakowa11. 
Żadna ze stron nie chciała ustąpić. Wspomina 
Bolesław Wnęk:

Sytuacja zaogniła się, kiedy Janusz Żarek po-
wiedział:: Jeśli nie robimy wiecu w kinie, to wiec 
odbędzie się na rynku bez waszej zgody. Na wiecu 
trzeba dokonać zasadniczych zmian. Tarko był za-
skoczony. Dotychczas to on wydawał dyspozycje. 
Teraz czuł, że władza wymyka mu się z rąk. Zawa-
hał się – kontynuuje Bolesław Wnęk - i zapytał: To 
co uważacie towarzyszu Żarek, że należy zrobić? 
Janusz Żarek był bezpartyjny ale dla towarzysza Tarko wszyscy jego 
rozmówcy byli „towarzyszami” W przeciwieństwie do rozindyczone-
go Tarki Żarek nadzwyczaj spokojnie odpowiedział: Trzeba zmienić 
całą Egzekutywę Komitetu Powiatowego. Tylko w ten sposób uniknie 
się zamieszek, a zmiany muszą się dokonać jeszcze przed wiecem.

To były ostatnie słowa ze strony Komitetu Rewolucyjne-
go. Bez podania rąk członkowie „Komitetu Rewolucyjnego” 

wyszli z sali. Na drugi dzień po Plenum, w dniu 28 paździer-
nika 1956 r. odbył się wiec w kinie ,,Jutrzenka''. Organiza-
torzy przypuszczali, że nie będzie żadnej interwencji milicji, 
gdyż na szczeblu powiatu widać było wyraźnie słabość całego 
systemu i strach przed bocheńską „rewolucją”.

Wiec w kinie Jutrzenka
Marian Flasiński, który był wtedy, świeżo po studiach, 

aplikantem w Sądzie Powiatowym w Bochni zaprosił do 
udziału w wiecu Romana Kuleszę, ówczesnego prezesa Sądu 
Powiatowego w Bochni. Bez namysłu zdecydował się on 
wziąć udział w wiecu, zwłaszcza, gdy się dowiedział, że bę-
dzie na nim znany działacz społeczny i polityczny Stanisław 
Żarek. Roman Kulesza wspomina12:

Od l lipca 1955 roku byłem nowym prezesem Sądu Powiatowego 
w Bochni. Gdy nadszedł Polski Październik 1956 r. i związane z tym 
nadzieje na odnowę życia społecznego i politycznego oraz w ogóle 
życia w naszym kraju uznałem, że jest to również mój „Październik 
1956”, i że nie mogę stać z boku i być tylko obserwatorem ówcze-
snych wydarzeń. Stanisława Żarka bardzo szanowałem, gdyż znałem 
jego życie z opowiadań mojego ojca, który był członkiem PPS i razem 
współpracowali. Co więcej Stanisława Żarka poznałem osobiście po 
II wojnie światowej, kiedy był posłem do Sejmu Ustawodawczego 
(miałem wówczas 19 lat życia). Chciałem po latach spotkać się i to 
w takich okolicznościach, a poza tym byłem ciekawy jaki będzie 
przebieg tego wiecu, choćby dla porównania z wiecem, który odbył 
się w Tarnowie, a w którym uczestniczyłem.

    
Sala kinowa pękała w szwach. Tymczasowy Komitet Re-

wolucyjny był w komplecie. Było dużo młodzieży. Głośniki 
ustawiono także na zewnątrz, bo wiele osób nie zmieściło się 
w sali kina i stało poza budynkiem. Przybył były poseł z 1947 
r. Stanisław Żarek. Do prowadzenia wiecu powołano dr Igna-
cego Janusza. Na scenie oprócz prowadzącego i Stanisława 

Żarka znaleźli się również członkowie Prezy-
dium tego wiecu. Kandydatów na członków 
prezydium zgłaszano z sali. 

Z władz partyjnych miasta i powiatu nie 
pojawił się nikt, chociaż pierwszy rząd krze-
seł był właśnie dla nich. Na kilka minut przed 
rozpoczęciem wiecu przyszedł tylko jeden 
przedstawiciel bocheńskiej władzy – Stani-
sław Tabor, przewodniczący Miejskiej Rady 
Narodowej. Szedł spokojnie nie zaczepiany 
przez nikogo i siadł w pierwszym rzędzie nie-
daleko prof. Stanisława Fischera. 

Pierwszy zabrał głos Edward Wojciesz-
ko, który właśnie odbywał służbę wojskową 
w marynarce wojennej w Gdyni-Oksywiu. Był 
wtedy na urlopie w Bochni i wystąpił w mun-
durze marynarza. Mówił zdecydowanie i wy-

raźnie. Opowiadał o stosunkach w wojsku. Mówił o podłym 
wyżywieniu w wojsku i nawiązywał do utartego powiedzenia 
w wojsku, że żołnierz kończy służbę dopiero wtedy, gdy zje 
cały wagon kaszy. W pewnym momencie powiedział:

Dokąd będziemy tolerować, żeby radzieccy żołnierze przebijali 
bagnetami polskie kobiety w Legnicy.

Stanisław Tabor 
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Wiele miejsca poświęcił omówieniu przykładów stalinow-
skiego terroru. Rozległy się ogromne brawa. Po kilku następ-
nych wypowiedziach owacyjnie przyjmowanych przez zebra-
nych do mównicy podszedł sędzia 25-letni Roman Kulesza. 
Po latach wspominał13:

Poruszyłem kwestie związane z warunkami pracy w sądach, 
mówiłem o próbach wywierania presji psychicznej na sędziów. 
Wspomniałem o zachowaniu się poprzedniego I sekretarza KP PZPR 
niejakiego B. o czym wiedziałem z relacji mojego poprzednika na 
stanowisku prezesa Sądu W. D. Mówiłem o łamaniu praworządno-

ści we wszystkich dziedzinach 
życia, o wadach strukturalnych 
w organach władzy, organach 
politycznych i społecznych, o po-
głębianiu się kryzysu etyczno-
-moralnego. Zaczęło dominować 
klakierstwo, prowokacja, inwigi-
lacja ludzi uczciwych, zdolnych, 
patriotów. Ludzi tych w zależno-
ści od tzw. „widzi mi się” takiego 
czy innego sekretarza bądź eg-
zekutywy PZPR, niszczono przy 
tzw. „Zielonym stoliku”, łamano 
charaktery, inicjatywy, zaanga-
żowanie i w ogóle ludzi. Powstał 
marazm i zobojętnienie. Jednak 
ta postawa rządzących coraz 

częściej powodowała bunt i opór, choć przed  październikiem 1956 
roku nie było to łatwe. Niszczono nie tylko bezpartyjnych, ale także 
uczciwych członków organizacji politycznych i tym PZPR. Wspomnia-
łem także o moich bardzo przykrych przeżyciach już w okresie stu-
diów. Niestety jestem człowiekiem bardzo wrażliwym i uczuciowym. 
Nie byłem w stanie w dalszym ciągu kontynuować mojego wystąpie-
nia, gdyż wszystko to tak przeżywałem, że nie mogłem dalej wydo-
być z siebie głosu.

     
Na sali panowała kompletna cisza, a gdy zaproponował 

powołanie komisji ds. badania aktów łamania praworządno-
ści na terenie powiatu rozległy się ogromne brawa. Wspomina 
Bolesław Wnęk:

Wystąpienie sędziego Kuleszy było aktem dużej odwagi. Na sali 
siedziało kilku prawników-praktyków, nawet jakiś prokurator i adwo-
kaci, ale żaden nie podszedł do mównicy.

Przemawiało potem jeszcze wielu ludzi, których nazwisk 
nie da się już ustalić. Wielokrotnie domagano się uwolnienia 
z więzienia prof. Jana Kota członka II komendy WIN, skaza-
nego w 1947 roku na trzykrotną karę śmierci zamienioną póź-
niej na karę wieloletniego więzienia14. Wreszcie do mównicy 
dostał się pewien człowiek, który powiedział:

Popatrzcie! Nie ma na sali ani jednego członka egzekutywy. Nikt 
z nich nie przyszedł. Pochowali się nie wiadomo gdzie. Tylko jeden 
przedstawiciel władzy miejskiej odważył się  do nas przyjść. To Stani-
sław Tabor przewodniczący MRN w Bochni. Przyszedł do nas, bo to 
jest człowiek o czystych rękach, nigdy nic złego nikomu nie uczynił 
i za to go szanujemy. 

Sala z uznaniem przyjęła tę wypowiedź. Na niektórych 
działaczy partyjnych sypały się gromy, a po wymienieniu na-
zwisk sala skandowała:

 
Hańba im! 

Padały też nazwiska trzech dyrektorów bocheńskich szkół: 
Juliana Bogowskiego dyrektora Liceum Ogólnokształcące-
go im. Króla Kazimierza Wielkiego, Witolda Raganowicza 
kierownika Szkoły Podstawowej im. Jachowicza i Wandy 
Jewiarz kierowniczki Szkoły Podstawowej nr 3 (dawnej im. 
św. Kingi). Zarzucano im walkę z religią w szkole. Julian Bo-
gowski objął stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcą-
cego w Bochni w 1950 roku. Był jedynym członkiem PZPR 
w szkole i podjął szeroko zakrojone przeobrażenia ideologicz-
ne i polityczne zmuszając nauczycieli do wstępowania w sze-
regi partii. Był kierownikiem szkolenia partyjnego przy KP 
PZPR. W 1951 roku podjął starania o upaństwowienie bursy 
gimnazjalnej, a w listopadzie doprowadził do usunięcia z li-
ceum ks. Antoniego Czaplińskiego, który był tam nauczycie-
lem religii15. Bogowski –zdaniem Józefa Mączki - nie był jed-
nak z natury człowiekiem złym. Tadeusz Jarosz przypomina 
sobie przykry incydent, który w konsekwencji pociągnął za 
sobą opisane wyżej aresztowania m.in. jego kolegów: 

Było to przed maturą w 1953 roku. Funkcjonariusze U.B. areszto-
wali dużą grupę moich kolegów. Niektórzy opowiadali mi później, że 
"Balladyn" (takim przezwiskiem określano dyr. Bogowskiego) próbo-
wał ich nawet chronić i pouczał jak mają zeznawać.

Wojującą ateistką była także Wanda Jewiarz16. Nie miała 
jeszcze 30 lat, kiedy po usunięciu pani Marii Matejczyk ob-
jęła kierownictwo Szkoły Podstawowej nr 3 [przedwojenna 
szkoła im. św. Kingi – przyp. S.K.]. Była szczupłą szatynką 
o płaskiej twarzy, przeciętnej urodzie, szerokich ramionach 
i silnej kondycji fizycznej. Była zawsze schludna i zadbana. 
Dobrze wiedziała, że stanowisko to zawdzięcza wyłącznie 
zaangażowaniu ideologicznemu. Pochodziła z biednej wiej-
skiej rodziny i kurczowo trzymała się stanowiska służąc partii 
w sposób niezwykle gorliwy. Kronika szkolna z tego okresu, 
znajdująca się obecnie w Narodowym Archiwum w Krakowie 
Oddział w Bochni sygn. 30/41/79 jest tego odzwierciedleniem. 
Wszystkie imprezy szkolne poświęcone były wyłącznie wiel-
bieniu Związku Radzieckiego i Armii Czerwonej, która (cytu-
ję) przyniosła narodowi naszemu najdroższy i największy skarb 
– wolność. Rodzice musieli kupować dla swoich dzieci prasę 
radziecką i książki o tematyce radzieckiej, a komitet rodziciel-
ski ciągle zbierał pieniądze na bilety (za każdym razem po 200 
szt.) na niekończące się prezentacje filmów radzieckich. 

Wanda Jewiarz w imieniu kierownictwa Szkoły i Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci wezwała wszystkie szkoły powiatu 
bocheńskiego o [moralne i finansowe – przyp. S.K] popar-
cie apelu w  sprawie budowy w Bochni  pomnika przyjaźni 
i wdzięczności dla bohaterskiej Armii Związku Radzieckiego. 
Już ten tylko pomysł wskazuje, że szkoła nr 3 przyjęła wiodą-
cą rolę ideologiczno-programową w całym powiecie. 

Szczególną aktywność przejawiała także na polu ateiza-
cji młodzieży szkolnej. Ks. katecheta Jakub Topolski już od 
chwili przejęcia przez nią władzy w szkole tj. od 14 września 
1950 r. nie figurował w składzie grona pedagogicznego szkoły. 

Roman Kulesza
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Na początku roku szkolnego 1953/54 Szkoła podstawowa nr 3 
zmieniła nazwę na szkołę Podstawową TPD nr 1 i w kronice 
szkolnej zapisano, że szkoła przekształciła się w szkołę świec-
ką17. Pani Maria Dobranowska z domu Nosek zapamiętała do-
brze niektóre ingerencje kierowniczki szkoły: 

Potrafiła posunąć się nawet tak daleko, że sprawdzała czy uczen-
nice mają na szyi medaliki i osobiście je zdzierała. Na jej korzyść 
mogę powiedzieć tylko tyle, że dbała o szkołę i dzięki zaangażowaniu 
partyjnemu potrafiła wiele dla szkoły zrobić.

Program ateizacji w Szkole Podstawowej im. Jachowi-
cza realizował gorliwie Witold Raganowicz, poważny pan 
z charakterystyczną bródką, taką samą jaką nosił Kalinin. Był 
człowiekiem bardzo kulturalnym, z natury dobrym, życzliwie 
odnoszącym się do uczniów i rodziców. Spośród wszystkich 
czterech szkół podstawowych w Bochni szkoła ta była najlicz-
niejsza. Liczba uczącej się w tej szkole młodzieży wynosiła 
ok. 600 chłopców18.

Zebrani na wiecu w kinie „Jutrzenka” domagali się usu-
nięcia właśnie tych trzech osób z kierowniczych stanowisk 

i żądanie to znalazło swoje 
odbicie w rezolucji. Może za-
stanawiać fakt, że właśnie do-
magano się zwolnienia tych 
trzech osób, natomiast nie 
postawiono żadnego zarzutu 
Andrzejowi Wilkowi kierow-
nikowi Szkoły Ćwiczeń TPD 
przy Państwowym Liceum 
Pedagogicznym w Bochni19. 
To samo dotyczyć może kie-
rownika Szkoły Podstawowej 
nr 4 im. Królowej Barbary 
Franciszka Sieczki. Otóż na 
podstawie tych przykładów 
można przyglądnąć się me-
chanizmowi władzy, sposo-

bom zniewalania umysłów,  metodom wspinania po partyjnej 
drabinie, a w dwóch ostatnich przypadkach, postawom god-
nym przyzwoitego człowieka.

Zebrani na wiecu podjęli rezolucję składającą się z 23 
punktów20. W pierwszych pięciu punktach rezolucji wyrazili 
pełne poparcie dla uchwał VIII Plenum KC PZPR, przyjmu-

jących program polskiej drogi budowy socjalizmu w Polsce, 
z entuzjazmem przyjęli do wiadomości powrót do życia poli-
tycznego tow. Władysława Gomułki, Spychalskiego, Kliszki 
i Logi-Sowińskiego i objęciu przez Gomułkę stanowiska I Se-
kretarza Partii. 

Z aprobatą przyjęte zostały wytyczne VIII Plenum Komi-
tetu Centralnego w sprawie układania stosunków międzyna-
rodowych Polski na zasadzie wolni z wolnymi, równi z rów-
nymi. Zebrani na bocheńskim wiecu uznali, że jest to jedyna 
zasada godna narodu i państwa polskiego. Żądano pociągnię-
cia do odpowiedzialności prawnej tych wszystkich, którzy do-
puszczali się łamania praworządności i wynaturzenia naszego 
życia politycznego i społeczno - gospodarczego.

Punkt 5 rezolucji poświęcony był miejscowym stosunkom 
i liczył aż osiem podpunktów. Warto je przytoczyć dosłownie. 
Zebrani na wiecu domagali się więc:

1. usunąć ze stanowiska Kierownika Referatu Wyznań Prezydium 
PRN Ob., Lemę Włodzimierza.

2. zwolnić ze stanowiska Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego 
Ob. Bogowskiego Juliana, a na jego miejsce powołać byłego Dy-
rektora tegoż Liceum Ob. Bernackiego Stanisława.

3. Zwolnić Kierownika Szkoły Podstawowej im. Jachowicza 
w Bochni Ob. Raganowicza Witolda i kierowniczkę Szkoły nr 3 
Ob. Jewiarz Wandę.

4. Przywrócić naukę religii w szkołach podstawowych i średnich 
tut. Powiatu, znieść podział na szkoły uprzywilejowane (TPD) 
i na inne, znieść w szkołach podstawowych koedukację i przy-
wrócić na stanowiska nauczycieli religii ks. Czaplińskiego Anto-
niego i ks. Topolskiego Jakuba.

5. Przywrócić również na swe stanowiska te osoby, które 
w związku ze swoim stanowiskiem odnośnie nauki religii zo-
stały z pracy usunięte.

6. Przywrócić tablicę pamiątkową w Liceum Ogólnokształcącym 
z nazwiskami uczniów i nauczycieli bocheńskiego Gimnazjum 
poległych za wolność Polski.

7. Należy również przywrócić do pierwotnej formy sztandar gim-
nazjalny i oddać go młodzieży.

8. Przeanalizować obsadę wszelkich stanowisk kierowniczych we 
wszystkich władzach, zarządach, przedsiębiorstwach i instytu-
cjach powiatu bocheńskiego.

 
W latach stalinizmu Liceum Ogólnokształcące odarte zo-

stało z wielu patriotycznych pamiątek. W tajemniczych oko-
licznościach zginął sztandar gimnazjalny z symboliką religij-
no-patriotyczną, oprawioną kamieniami szlachetnymi i znisz-
czeniu miała ulec tablica pamiątkowa w hallu Liceum Ogólno-
kształcącego z nazwiskami profesorów i uczniów, którzy zgi-
nęli w obronie Ojczyzny w czasie I wojny światowej. Tablica 
na szczęście odnalazła się w piwnicy szkoły, bo tam schował ją 
ówczesny woźny Urban. W podjętej rezolucji zażądano przy-
wrócenia tablicy i sztandaru do pierwotnego wyglądu21.

Rezolucja domagała się powołania Komisji do zbadania 
łamania praworządności, wyjaśnienia sprawy aresztowania 
posła i działacza politycznego PPS Stanisława Żarka i wyja-
śnienia sprawy Mariana K. byłego pracownika Urzędu Bezpie-
czeństwa, w latach 1945-1951, winnego zamordowania czło-
wieka, który miał podobno specjalny sposób bicia w nerki, 
a wychodzącym z bocheńskiego aresztu akowcom podstawiał 
nogę, po to, by pod zarzutem rzekomej agresji z ich strony 

Witold Raganowicz

Fragment rezolucji podjętej na wiecu w kinie „Jutrzenka” - zb. SBiMZB
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zatrzymać ich w areszcie na następne 48 godzin bez nakazu 
prokuratorskiego22. Rezolucja nawiązywała także do faktu od-
kopania zwłok nieznanych ludzi obok budynku Urzędu Bez-
pieczeństwa, żądała wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Roz-
liczono także działalność Milicji Obywatelskiej, domagając 
się usunięcia z jej szeregów znanego z gorliwości i sadyzmu 
Feliksa K.

Inne żądania dotyczyły; uwolnienia z więzienia Prymasa 
Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego i innych duchow-
nych niesłusznie zasądzonych, zmiany umundurowania Woj-
ska Polskiego, z wzorów radzieckich na polskie, modyfikacji 
przepisów o gospodarce lokalami, zniesienia batalionów pra-
cy w wojsku, zaprzestania zagłuszania zagranicznych audy-
cji radiowych. Wiele spraw dotyczyło zmiany polityki finan-
sowej wobec drobnego rzemiosła, zmiany zasad gospodarki 
a zwłaszcza dokonania poprawy warunków pracy rolników, 
zaopatrzenia ich w artykuły pierwszej potrzeby, materiały bu-
dowlane i nawozy sztuczne.

Rezolucję kończyły postulaty jawności życia gospodarcze-
go i politycznego, wolności słowa, prasy, włączenia w nurt ży-
cia na wszystkich odcinkach ludzi młodych, o pełnym przygo-
towaniu zawodowym i pełnych wartościach moralno-politycz-
nych. Wykonanie postulatów przedstawionych w rezolucji zle-
cono Powiatowemu Komitetowi Frontu Jedności Narodowej 
i po wystąpieniu byłego posła Stanisława Żarka zaapelowano 

do wszystkich obywateli miasta i powiatu bocheńskiego, aby 
w tym przełomowym okresie, jaki Polska przeżywa zachowali 
spokój i powagę kierując się obok nastrojów uczuciowych tak-
że rozumem politycznym. Na wiecu powołano Erazma Pajda-
ka na szefa Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego. Pajdak 
był w klasie maturalnej kiedy aresztowano go w 1953 roku za 
rzekomą próbę organizowania podziemnej organizacji gimna-
zjalnej. Siedział w więzieniu dwa lata.

Strach przed linczem
Z dostępnych dokumentów wynika, że większych eksce-

sów w Bochni nie było. Na nadzwyczajnym zebraniu Komi-
tetu Rodzicielskiego w Szkole Podstawowej nr 3 potępiono 
praktyki stosowane przez kierowniczkę szkoły Wandę Jewiarz. 
Jej służbowe mieszkanie w szkole było niejako drugą siedzibą 
Komitetu Partii. Często bywali tam różni powiatowi a nawet 
wojewódzcy prominenci partyjni. Ktoś zachęcał, aby wybić 
szyby w jej służbowym mieszkaniu w szkole. Prof. Maria Ka-
sprzyk, która w tej szkole uczyła wychowania fizycznego tak 
wspomina tamte chwile:

Jewiarzówna wpadła do mojego pokoju cała roztrzęsiona, blada 
jak trup. Szukała we mnie jakiegoś ratunku. Dowiedziała się od pani 
Ch, że u niej będą „szyby lecieć", może bała się linczu, wywiezienia 
na taczkach albo czegoś gorszego, bo przełykając z trudem słowa tłu-
maczyła się, że Partia jej kazała tak robić. Widziałam gromadzącą się 
pod szkolą od strony ul. Gołębiej grupę ludzi, więc otworzyłam okno 
i poprosiłam o rozwagę przypominając, że tu jest szkoła i tu się mają 
uczyć dzieci. Nie słyszałam żadnych groźnych okrzyków ani nawoły-
wań do odwetu. Kiedy się już mocno ściemniło zaproponowałam jej 
aby przyszła do mnie na noc. Mieszkam w małym domku z pracownią 
malarską mojego brata Waleriana. Jewiarzówna była tak zdenerwo-
wana, że nie mogła zasnąć. Mówiła do mnie, że jest wierząca, że za-
wsze, kiedy przyjeżdża do niej matka obie modlą się, ale rządzi Partia 
i ona musi wykonywać jej polecenia.

Zmiany personalne
Zmiany personalne, których domagali się uczestnicy wiecu 

zostały dokonane szybko. Juliana Bogowskiego zastąpił dyr. 
Stanisław Bernacki, Wandę Jewiarzównę Kazimierz Kostań-
ski. Usunięto ze składu Komitetu Powiatowego sekretarza or-
ganizacyjnego Józefa N., sekretarza propagandy Edwarda D. 

Komunikat dotyczący zmian personalnych w KP PZPR w Bochni - zb. SBiMZB Stanisław Żarek nowy I Sekretarz KP PZPR w latach 1956-1959-zb. SBiMZB

Wanda Jewiarz w otoczeniu harcerek ze szkoły Nr 3 . Zdjęcie z kroniki 
szkoły. Zbiory. ANK O/Bochnia, sygn. 30/41/79
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i jednego członka Egzekutywy Teofila P. oraz pięciu członków 
Komitetu Powiatowego:Józefa W, Adolfa W, Antoniego N., 
Stafana J.,w tym jedną kobietę Marię Z. Szczegółowo mówi 
o tych zmianach komunikat z Plenum z dnia 2 listopada 1956 
roku, którego oryginalny dokument zachował się do dnia dzi-
siejszego23. Do składu Komitetu Powiatowego dokooptowano 
tow. Stanisława Żarka, mgr inż. rolnika Mieczysława Fielka, 
maszynistę kolejowego Kazimierza Gejslera, ślusarza Żupy 
Solnej Stanisława Brusta, pracownika PKP Juliana Jastrzęb-
skiego, rolnika Franciszka Zdebskiego i rzemieślnika Stanisła-
wa Woźniaka. Pierwszym Sekretarzem KP PZPR został Stani-
sław Żarek, sekretarzem organizacyjnym Tadeusz Ziembliń-
ski, sekretarzem propagandy Leonard Żukiewicz, a pozosta-
łymi członkami Egzekutywy: Mieczysław Fielek, Kazimierz 
Gejsler, Władysław Więcek i Stanisław Brust.

Likwidacja kołchozów w powiecie bocheńskim.
W okresie „październikowej wiosny" rozwiązały się utwo-

rzone z pogwałceniem prawa „karłowate” spółdzielnie pro-
dukcyjne w Brzeziu, Cichawie, Kamionnej, Marszowicach 
i Rajbrocie, nazywane przez miejscową ludność „kołcho-
zami”. Sprawa zaopatrzenia wsi była problemem trudnym, 
gdyż władze powiatu realizując stalinowski program wobec 
wsi doprowadziły rolnictwo bocheńskie do prawdziwej ruiny. 
Brakowało nie tylko węgla, nawozów, mąki, chleba, ale nawet 
gwoździ, łańcuchów i podków.

Powrót rzemieślniczej tradycji
Ruszyło się teraz bocheńskie rzemiosło. W dniu 4 listo-

pada 1956 roku na zebraniu informacyjnym rzemieślnicy bo-
cheńscy dali wyraz swoim uczuciom rozgoryczenia do minio-
nego okresu. W obszernej rezolucji napisali24: 

Rzemiosło, które zawsze było lojalne wobec Państwa i narodu, 
w ostatnich dwunastu latach było gnębione,  prześladowane i maltre-
towane, zepchnięte do roli szakali, kretynów, spekulantów, kapitali-
stów pomimo, że włączyło  się do odbudowy naszego kraju świadcząc 
usługi na każdym odcinku życia gospodarczego. Obecna sytuacja w ja-
kiej się znalazło  rzemiosło indywidualne wymaga natychmiastowe-
go podjęcia szeregu kroków zaradczych. Rzemiosło ma do spełnienia 
ważne zadania gospodarcze, których jednak nie jest w stanie wykonać 
wobec niedocenienia jego roli, miejsca w układzie sił ekonomicznych 
Kraju i możliwości w zaspokajaniu codziennych potrzeb ludności.

Od chwili powstania Cechu Rzemiosł Różnych w Boch-
ni w 1951 r. dopiero 18 grudnia 1956 r. odbyły się pierwsze 
wybory do samorządu rzemieślniczego. Starszym Cechu zo-
stał, znany bocheński kowal Józef Mleczko, który miał swoją 
kuźnię na rogu ul. Wiśnickiej, człowiek nieskazitelnie czysty 
i prawy. Kierownik Biura Cechu Aleksander Szpil został po-
wołany - jako przedstawiciel rzemiosła - do składu Komisji 
Podatkowej przy Wydziale Finansowym i Komisji Lokalowej. 
Dobrze ułożyła się współpraca z Referatem Przemysłu PRN. 
Bank udzielił kredytów dla 98 rzemieślników na zakup ma-
szyn, urządzeń i rozbudowę warsztatów. Przeprowadzono ak-
cję legalizacji nielegalnych warsztatów i już w 1957 r. liczba 
zarejestrowanych zakładów wzrosła do 328.  

Liberalizacja życia społecznego umożliwiła wprowadzenie 
do preliminarza budżetowego kwot przeznaczonych na utrzy-
mywanie i konserwację ołtarzy cechowych krawców, wędlinia-

rzy, piekarzy i kowali w kościele św. Mikołaja. Rzemieślnicy 
ufundowali sztandar cechowy z wizerunkiem Matki Bożej Bo-
cheńskiej, a uroczyste jego poświęcenie odbyło się w dniu 30 
maja 1958 r. z udziałem komitetu honorowego, ojców chrzest-
nych sztandaru i licznych rzesz rzemieślników z całego powia-
tu.

Dzięki osobistemu zaangażowaniu Stanisława Żarka urucho-
miono w szpitalu kaplicę dla chorych. Dotychczas mogły z niej 
korzystać jedynie zatrudnione w szpitalu Siostry Służebniczki. 

Reaktywowanie Stowarzyszenia Bochniaków
Na fali „październikowej odwilży” z inicjatywy sędziego 

dr Waleriana Hansa reaktywowana została 11 października 
1957 r. działalność przedwojennego Stowarzyszenia Boch-
niaków i jego czterech oddziałów: w Warszawie, Krakowie, 
Katowicach i Bochni25. 12 października 1957 r. powstało także 
niemal równolegle Towarzystwo Miłośników  Ziemi Bocheń-
skiej pod kierunkiem Stanisława Fischera26. Obie organizacje 
zaangażowały się w starania o utworzenie w Bochni muzeum 
regionalnego ze zbiorów Stanisława Fischera i kolekcji ma-
larskiej zapisanej miastu przez Marcina Samlickiego i zlo-
kalizowanie tej instytucji w podominikańskim gmachu przy 
bocheńskim rynku. Nie ulega wątpliwości, że zaangażowanie 
się Stanisława Żarka w tej sprawie doprowadziło do oddania 
tego dużego obiektu, zajętego na cele administracyjne dla po-
wstałego w dniu 18 października 1957 r. Muzeum, chociaż fi-
zyczne przejęcie obiektu nastąpiło dopiero dwa lata później27.

Komisja do Badania Przypadków Łamania Praworządności
Komisja doprowadziła do ujawnienia niektórych faktów 

łamania prawa i odpowiedzialnych za to. Po latach wspominał 
sędzia Roman Kulesza28:

Na wiecu zostałem powołany na przewodniczącego tej Komisji. 
Liczyła ona kilka osób. Działała szybko i prężnie. Posiedzenia odby-
wały się w moim gabinecie w Sądzie przy ul. Kościuszki. Przychodziło 
wielu ludzi skrzywdzonych, często złamanych psychicznie. Otrzymy-
waliśmy cały szereg pism. Udzielaliśmy porad prawnych oraz podej-
mowaliśmy interwencje. Kierowaliśmy do różnych prokuratur pisma 
o wszczęcie postępowania karnego, głównie przeciwko pracownikom 
UB. Spowodowaliśmy wniesienie dwóch rewizji nadzwyczajnych na 
niekorzyść funkcjonariuszy UB, a także trzy rewizje nadzwyczajne na 
korzyść skazanych w procesach politycznych. Muszę jednak zazna-
czyć, że niektórzy ludzie uważali iż nasza Komisja jest „wszechmoc-
na”. Zgłaszali się z różnymi problemami nawet sprawcy przestępstw 
kryminalnych. Działaliśmy bardzo szybko, bo już na  następnym 
wiecu, który odbył się dwa tygodnie później składałem sprawozda-
nie z działalności Komisji. Komisja pracowała tylko kilka miesięcy. 1 
marca 1957 r. zmuszony byłem przenieść się do pracy na stanowisko 
sędziego Sądu Powiatowego w Tarnowie. Ponadto do składu Komisji, 
którą reprezentowałem, a także do Tymczasowego Komitetu Rewo-
lucyjnego zaczęli wchodzić ludzie z poprzedniego establishmentu, co 
nie odpowiadało moim poglądom i przekonaniom. 

Bocheński „Fiołek”
Klub Młodych, który działał jeszcze przed wybuchem 

październikowym rozpoczął teraz wydawanie w wersji powie-
laczowej dwutygodnika „Fiołek"29. Celem gazety miało być 
poruszenie społeczeństwa bocheńskiego i zainteresowanie go 
sprawami bieżącymi. Miała go realizować żartobliwie nazwa-
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na „Centralna Agencja Plotkarska", która stawiała sobie zada-
nie zorganizowanie „potężnego i żywiołowo rosnącego z dnia 
na dzień w naszym mieście ruchu plotkarsko-bajczarskiego”. 
W numerze 1 z dnia 18 kwietnia 1957 r. Marian Flasiński wy-
jaśnił nazwę gazety wskazując, że: 

fiołek jest symbolem nadchodzącej wiosny... to kolor tak dziś 
modnego smutku - Bon jour tristes - smutna, smutna, smutna jest 
dola ma - smutno, skuczno i niet komu mordu ubit, a może są inne 
głębsze powody ? Różnie o tym mówią. 

„Fiołek” pisał o konserwie partyjnej: „Zdarza się konserwa 
partyjna, konserwa społeczna, konserwa kulturalna, obyczajo-
wa, światopoglądowa. Często przybiera minę doświadczenia, 

oburzenia, czy lekceważenia". 
Właśnie „Fiołek" - z prze-
rażającą trzeźwością - do-
strzegł, że zmiany politycz-
no-społeczne nie będą trwałe. 
W numerze 2 z dnia 2 maja 
1957 r. napisał:

Krótki błysk rozpalonego 
„Października" i znów wszystko 
wróciło do normy.

We wstępie do „Bocheń-
skiego Almanachu Literackie-
go" wydanego w październiku 
1957 r.30 kolegium redakcyjne 
w którego składzie działali: 

Wanda Łopatkówna, Marian Flasiński i Stanisław Gawor, ze 
smutkiem stwierdziło: 

Zaczęliśmy od wydawania powielanego tygodnika społeczno-kul-
turalno-satyrycznego pod nazwą „Fiołek". Ponieważ tenże „Fiołek" - 
jak na stosunki małomiasteczkowe - był pisemkiem zanadto śmiałym, 
musiał niestety zwiędnąć.

Zakończenie bocheńskiej „rewolucji”
Zakończyła się działalność Tymczasowego Komitetu Re-

wolucyjnego, kiedy zaczęli do niego wchodzić ludzie z po-
przedniego establishmentu, m.in. Witold Raganowicz. Paź-
dziernikowymi wydarzeniami przejął się chyba najbardziej 
Julian Bogowski, który zmarł na wiosnę 1957 roku. Wanda 
Jewiarz została niedługo mianowana kierowniczką szkoły 
w Nowej Hucie. Witold Raganowicz pozostał kierownikiem 
szkoły aż do emerytury w 1971 r. Nawet niektórzy byli funk-
cjonariusze U.B. otrzymywali dobre posady.

Natomiast Stanisław Żarek31 został w 1959 r. zwolniony 
z funkcji I Sekretarza KP PZPR bezpośrednio po śmierci swo-
jej żony. Można przypuścić, że bezpośrednią przyczyną zwol-
nienia był jego udział w katolickim pogrzebie żony. Także 
Stanisława Tabora nie ominęły przykrości z powodu posłania 
swoich dzieci do Komunii Św. Po odwołaniu Żarka nowym 
I Sekretarzem KP PZPR został Tadeusz Ziembliński. Stani-
sław Żarek zachował mandat posła do chwili śmierci w 1964 
roku. 

I tak zakończyła się „rewolucja" w Bochni. Edwarda Woj-
cieszkę, który po odbyciu służby wojskowej wrócił na posa-

dę nauczyciela do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jachowicza 
w Bochni przeniesiono szybko do szkoły w Krzeczowie, po-
tem do Kobyla i dalej. Niektórzy żyjący działacze Komitetu 
Rewolucyjnego nie chcą mówić o całym repertuarze przykro-
ści, jakich doznawali przez następne lata. Większość kolej-
nych dygnitarzy partyjnych  z Tarnowa zarzucało sędziemu 
Kuleszy – nawet po latach - że w październiku 1956 r. był 
członkiem komitetów rewolucyjnych w Tarnowie i Bochni, 
że organizował wiece, a więc był wrogiem tamtego systemu 
czyli „władzy ludowej”. On sam ten kilkunastoletni okres 
szykan kwitował słowami: Na  każdym  kroku  rzucano  mi 
kłody pod nogi, czego nie sposób opisać. Inwigilację jego 
prowadził kpt. G. z tarnowskiej SB,i składał donosy jesz-
cze w 1965 r. informując panią Prezes Sądu Wojewódzkiego 
w Krakowie, że w październiku 1956 r. R. Kulesza nie tylko 
stał na czele Komisji do Badania Aktów Łamania Prawo-
rządności, ale organizował wiece, że w 1959 r. zawarł ślub 
kościelny z Marią I.J, że 7.10.1962 r. odbył się w kościele 
chrzest jego córki Beaty, że w różnych gremiach jako prezes 
Sądu Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej mówił gorz-
kie słowa pod adresem tych, którzy mieli inne idee, że jego 
teść mieszkając przed wojną na kresach wschodnich strzelał 
do pułkownika armii radzieckiej w 1939 r. i władze londyń-
skie przyznały mu krzyż Virtuti Militari. (pismo R.Kuleszy 
z 18.09.1965 r. w zb. SBiMZB).

Inwigilacja Stowarzyszenia Bochniaków
Pan Ireneusz Sobas dotarł do interesujących materiałów 

operacyjnych bocheńskiej Służby Bezpieczeństwa MO32 z któ-
rych wynika, że pod lupą tych służb było także Stowarzysze-
nie Bochniaków, które – jak wynika z treści sprawozdania już 
w jesieni 1957 r. zamierzało, cytuję:

nawiązać  kontakty z ludźmi zamieszkującymi za granicą jak Fran-
cja, Anglia, Ameryka, NRF, Kanada i inne, by w tych krajach zorga-
nizować podobne Towarzystwo Bochniaków – przystąpić do współ-
działania z niemi, uzyskać pewne środki materialne na rozwój tego 
Towarzystwa w kraju. ...Analiza działalności tego Towarzystwa wyka-
zuje, że stanowi ono dość poważną siłę polityczną na terenie Bochni, 
bowiem grupują w swoich szeregach ludzi o wysokim poziomie inte-
lektualnym, różnych polityków sanacyjnych, magistrów, adwokatów, 
działaczy katolickich itp.

Sędzia Roman Kulesza
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Jasełka w Bochni w styczniu 1958 r.
Niezwykłym wydarzeniem religijno-kulturalnym w Bochni 

w styczniu 1958 roku było wystawienie w kinie „Jutrzenka” 
pierwszych, po wielu latach stalinowskiego terroru, publicz-
nych jasełek. Przygotowaniem ich zajęła się parafia pw. św. Mi-
kołaja i Stowarzyszenie Bochniaków. Reżyserii podjęła się ze 
strony Stowarzyszenia Bochniaków Antonina Kuc-Maniakowa 
i Władysław Stawiarski. Opracowaniem muzycznym zajął się 
Wojciech Pacuła, a układy choreograficzne przygotował Stani-
sław Dobranowski. Chórem Koronacyjnym dyrygował Tadeusz 
Hargesheimer. Sala kinowa nie mogła pomieścić wszystkich, 
którzy chcieli zobaczyć ten spektakl patriotyczno-religijny33.

W środowisku bocheńskiej „bezpieki” zapanowała wście-
kłość, której odzwierciedleniem było kolejne sprawozdanie do 
władz wojewódzkich za I kwartał 1958 r. Jego autor ostrzega 
(cytuję dosłownie):

Kler bocheński na czele z dziekanem Blecharczykiem za pośred-
nictwem Stowarzyszenia Bochniaków, które skupia w sobie ludzi 
o wysokim poziomie intelektualnym i politycznym, miejscowych 
drobno mieszczuchów, w poważnym stopniu oddziaływuje na spo-
łeczeństwo bocheńskie w sensie politycznym….W okresie kampanii 
wyborczej w/w Stowarzyszenie na czele z ks. Skibniewskim, dr Han-
cem [Hansem – przyp S.K.] i Durlakiem rozpoczęli szeroką agitację 
wśród społeczeństwa bocheńskiego, by to [to jest społeczeństwo – 
przyp.S.K.] zbiorowo uczęszczało na wystawiane przez wyżej wspo-
mniane Stowarzyszenie „Jasełka”, by tym samym odwrócić uwagę 
społeczeństwa od wyborów, a sam dziekan Blecharczyk, w rozmo-
wach wypowiadał się, że jemu nie chodzi o zarobkowanie, a szcze-
gólnie o propagandę kościelną, by w tym okresie jak najwięcej 
społeczeństwo miało swą uwagę zwróconą na kościół… Wewnątrz 
Stowarzyszenia prowadzona była agitacja by nie głosować na kan-
dydatów F.J.N. motywując to tym, iż wystawieni kandydaci nie są 
rodzimemi bochniakami, a pochodzą spoza terenu Bochni. Pogłoski 
te komentowane były przez członka tegoż Stowarzyszenia Harge-
shejma b. członka A.K.

Fantazje majora UB a rzeczywistość
W kształtowaniu opinii o Stowarzyszeniu Bochniaków 

szczególnie ważną rolę odgrywał major (wówczas jeszcze 
kapitan) Marian Kowal, późniejszy szef bocheńskiego ZBO-
WID-u. Wskazywał swoim krakowskim przełożonym jakie 
działania podjął Komitet Powiatowy PZPR, aby ograniczyć 
„rozpychanie się” Bochniaków. Jedną z takich akcji miało być 
– wg jego wyobrażenia i sugestii  - powołanie Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

Jeśli weźmie się pod uwagę, że Stowarzyszenie Bochniaków 
reaktywowane zostało 11 października 1957 r. a Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Bocheńskiej następnego dnia 12 paździer-
nika 1957 r. to gołosłowność tej sugestii  staje się oczywista. 
Można przyjąć, że pomysł na utworzenie Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Bocheńskiej mógł wyjść rzeczywiście od Stanisła-
wa Żarka, który w jesieni 1956 r. został I sekretarzem KPPZPR 
w Bochni. Ideą przewodnią działalności tego stowarzyszenia 
miało być doprowadzenie do przekazania okazałego podomini-
kańskiego gmachu przy rynku zajętego przez kilka wydziałów 
powiatowych na cele administracyjne dla nowego Muzeum34. 

Nie było to zadanie łatwe i nie mogła wystarczyć ani wola 
darczyńcy zbiorów, emerytowanego profesora Stanisława 
Fischera, ani nawet jednoosobowa decyzja I Sekretarza KP 

PZPR. Aby można było osiągnąć zaplanowany efekt, należało 
stworzyć odpowiedni lobbing w celu wywarcia nacisku spo-
łecznego. Stowarzyszenie Bochniaków, które siłom starego 
porządku, kojarzyło się z politykami sanacyjnymi, działacza-
mi katolickimi i przedwojennymi adwokatami nie mogło być 
wystarczającym partnerem. Należało oprzeć się na ludziach 
wyniesionych do władzy w wyniku odwilży październikowej. 

W Towarzystwie Miłośników Ziemi Bocheńskiej znaleźli 
się obok prof. Stanisława Fischera (właściciela zbiorów, któ-
re chciał przekazać miastu Bochni) osoby, dla których idea 
utworzenia w Bochni muzeum była bardzo bliska, a pełnili od 
niedawna odpowiedzialne stanowiska na różnych szczeblach 
administracyjnych. Byli wśród nich: Władysław Wójtowicz, 
nowy dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko-
munalnej, Bolesław Bielczyk radny miejski, Kazimierz Janta 
(przewodniczący prez. MRN),  Józef Kaczmarczyk – prezes 
Spółdzielni Pracy Budownictwa w Bochni, Józef Michałow-
ski - dyrektor Banku Spółdzielczego, Zbigniew Kutschera, 
Marian Kram - urzędnicy powiatu bocheńskiego, Kazimierz 
Kostański – dyr. Szkoły Podstawowej im. Jana Henryka Dą-
browskiego (tj dawniej Kingi), Antoni Golemo - sędzia sądu 
wojewódzkiego, Tadeusz Hargesheimer - nauczyciel, Stefan 
Dziduszko - przedstawiciel handlu detalicznego, Maria Bie-
lawska - kierowniczka Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej, dr Ignacy Janusz – dyr. LO dla Dorosłych, Kazimiera 
Szczepańska - nauczycielka, córka zasłużonego działacza TSL 
Stanisława Szczepańskiego. Bocheńskie rzemiosło reprezento-
wali: Jakub Rataj, Jan Szewczyk i Ludwik Sułkowski, a prasę 
(Dziennik Polski) redaktor Jerzy Freudenheim. 

Wielu z nich było uczniami prof. Fischera i jednocześnie 
działało w Stowarzyszeniu Bochniaków. Weszli także do 
TMZB z ramienia PZPR Stanisław Żarek, Władysław Wię-
cek i cały czas aktywnie popierali wspomnianą wyżej lokali-
zację. Ważny był udział w TMZB Marii Honkowicz, która po 
zmianach październikowych została radną wojewódzką i peł-
niła funkcję przewodniczącej Wojewódzkiej Komisji Oświaty 
i Kultury w Krakowie. 

Budynek dla Muzeum w Bochni
Te apele płynące z Bochni z obu stowarzyszeń spotykały 

się z niezwykle serdeczną akceptacją prof. Adama Bochnaka 
ówczesnego dyrektora Muzeum Narodowego, i  dr Zygmunta 
Pajdaka z Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Bochnia-
ków, który kierował wtedy Wojewódzką Komisją Planowania 
Architektonicznego. 

Skuteczne lobby wokół spraw bocheńskich tworzyli także 
działacze Oddziału Warszawskiego, zwłaszcza ci najmłodsi, 
którzy od 1956 r. zajmowali odpowiedzialne stanowiska w kil-
ku ministerstwach. 

Przekazanie dla muzeum podominikańskiego gmachu 
było ogromnym sukcesem dla miasta i możemy go zaliczyć 
do trwałych efektów Polskiego (bocheńskiego) Października 
1956 r. Kiedy cel został osiągnięty nie może dziwić fuzja obu 
stowarzyszeń w jedną organizację pod nazwą Stowarzyszenie 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, która funkcjo-
nuje do dzisiaj (z przerwą w okresie stanu wojennego). 

Połączenie stowarzyszeń
To połączenie okazało się korzystne dla dalszego rozwoju 

Stowarzyszenia. W 1960 r. powstał pierwszy organ prasowy 
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Stowarzyszenia, a mimo różnych ograniczeń Stowarzysze-
nie torowało sobie drogę do budowania zwartego ruchu sza-
nującego patriotyczne i  miejscowe tradycje. Stowarzyszenie 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej mogło teraz 
zajmować się także sprawami rozwoju gospodarczego i urba-
nistycznego miasta i powiatu.

Walka starego z nowym
Teraz jednak dla sił starego porządku wrogiem stało się 

całe Stowarzyszenie. Pierwszym zgrzytem było dopominanie 
się Stowarzyszenia, aby na tablicy poległych w czasie II woj-
ny światowej profesorów i uczniów bocheńskiego LO znalazło 
się nazwisko gen. Leopolda Okulickiego35. 

Już w 1962 r. podjęta została próba znacznego ogranicze-
nia, a może nawet likwidacji Muzeum. Wbrew uchwale PRN 
w Bochni przydzielającej cały podominikański budynek na cele 
muzealne Prezydium PRN w Bochni przydzieliło parter budyn-
ku dla Biura Ewidencji Ludności, przedsiębiorstwa drogowego 
i na magazyn Wydziału Zdrowia, który nota bene niezwłocznie 
zajął pomieszczenia parterowe i rozpoczął ich adaptację. 

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheń-
skiej natychmiast interweniowało w KPPZPR, zawiadomiło 
delegata Urzędu Konserwatorskiego w Krakowie. Delegacja 
Stowarzyszenia udała się na rozmowy do przewodniczącego 
Prezydium PRN w Bochni Antoniego Dziedzica. Były one 
trudne i długie, ale w końcu (być może także pod wpływem 
nacisków z oddziału warszawskiego Stowarzyszenia), prze-
wodniczący PRN zobowiązał się zwolnić część pomieszczeń 
parterowych i wstrzymać adaptację pozostałych. Tylko Biu-
ro Ewidencji Ludności miało jakiś czas pozostać w budynku. 
W tej sytuacji muzeum musiało w ekspresowym terminie przy-
gotować ekspozycję muzealną z gablotami na parterze gmachu. 
Udało się tylko dzięki ogromnej pomocy Władysława Wójto-
wicza, ówczesnego dyrektora MPGK i Kazimierza Piotrowi-
cza, kierownika warsztatów Szkoły Zawodowej w Bochni. 

                                    *   *   *
  
W doświadczeniach październikowych negatywnym czyn-

nikiem był nadmierny optymizm ruchu odnowy. Droga ta 
nie była łatwa ponieważ - jak się wydaje - nie dostrzegano 
dylematów socjalizmu, tzw. centralizmu demokratycznego, 
ustroju narzuconego naszemu społeczeństwu siłą przez nie-
liczną mniejszość pod obcą dominacją. Nieuzasadniona też 

była skala zaufania, jakim obdarzano Gomułkę i jego ekipę, 
niedoceniono grupowych interesów aparatu władzy i nie brano 
pod uwagę możliwości przeciągnięcia na stronę tego aparatu 
niemałej części aktywnych i szczerze oddanych sprawie odno-
wy działaczy.

Analizując wydarzenia na Węgrzech i w Polsce w 1956 
r. oraz w Czechosłowacji w 1968 r. Francois Fejtó napisał 
w 1976 roku:

Te trzy próby wydostania się z pancerza totalitaryzmu, próby roz-
gniecione lub poronione, były dla narodów Europy  Wschodniej gorz-
ką lekcją tej prawdy, że nie można marzyć o wyzwoleniu i demokraty-
zacji ani drogą pokojową ani przy użyciu siły tak długo, jak długo Zwią-
zek Radziecki będzie je traktował jako swój zastrzeżony teren łowiecki 
(doktryna Stalin-Chruszczow-Breżniew) zaś Zachód nie będzie chciał 
lub mógł zmienić tego stanu rzeczy (doktryna Roosevelt Sonnenfeld).

Na zakończenie należy podjąć próbę odpowiedzi na py-
tanie czy rok 1956 pozostawił jakieś inne trwałe ślady? Od-
powiedź nie jest łatwa. Wydaje się jednak, że chociaż system 
polityczno-społeczny nie uległ zasadniczej zmianie to jednak 
mocną pozycję zachowała prywatna własność rolna, władza 
pogodziła się z dominującą pozycją Kościoła Katolickiego 
w sferze kulturalnej a nawet politycznej, chociaż dochodziło 
później na tym tle do silnych zawirowań ze strony aparatu 
władzy. Nastąpił większy stopień otwarcia Polski wobec Za-
chodu w sferze kultury i bezpośrednich kontaktów osobistych. 
I w końcu społeczeństwa tych trzech krajów uświadomiły so-
bie, iż ZSRR nie jest nieskazitelnym wzorcem socjalizmu.

                                                        Stanisław Kobiela
Przypisy :
1  Stanisław Ziemiański. Bocheńska konspiracja młodzieżowa 
(1939-1941) „Wiadomości Bocheńskie” nr 3/2013, 4/2013
2  Absolwent bocheńskiego Liceum im. Króla Kazimierza 
Wielkiego w Bochni (1951). Prawnik. Od 1990 r. sędzia, 
a nast. prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w War-
szawie, pełnił różne funkcje w Instytucie Badania Prawa Są-
dowego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Działacz Oddziału 
Warszawskiego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników 
Ziemi Bocheńskiej. Zob. Marian Flasiński Korekta obrazu. 
„Wiadomości Bocheńskie” nr 1/1998.
3  Bogdan Piotrowicz, syn Mariana, mieszkał w Bochni przy 
ul. Krakowskiej. Zob. Bogdan Piotrowicz. Było nas 16-tu.
„Wiadomości Bocheńskie” nr 1/2003.
4  Pokazowe procesy przed Wojskowym Sądem Rejonowym 
w Krakowie (np. proces ks. Gurgacza, działaczy PSL i II ko-
mendy WiN w 1947 r.) toczyły się w sali nr 16 Sądu Okręgowe-
go w Krakowie przy ul. Senackiej 1 (obecnie mieści się w tym 
budynku Instytut Nauk Geologicznych PAN w Krakowie
5  zob. przypis nr 3.
6  Wywiad Stanisława Kobieli ze Zbigniewem Kostańskim – zb. 
SBiMZB 
7  Bocheński Almanach Literacki. Bochnia 1957.
8  Stanisław Kobiela. Tymczasowy Komitet Rewolucyjny. „Wia-
domości Bocheńskie” nr 3/1997.
9  W czasie wykonywania fundamentów pod milicyjne garaże obok 
budynku przy ul. Krakowskiej 30 natrafiono na ludzkie szczątki.
10 Edward Tarko w latach 1948-1958 był I Sekretarzem KP PZPR 
w Krakowie Pierwsza ekspozycja bocheńskiego muzeum - zb. SBiMZB
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11 W województwie krakowskim do jesieni 1956 r. nie było 
widać działań odwilżowych lokalnego Komitetu Wojewódz-
kiego PZPR. , zob. Stanisław Drabik. Wojewódzka organizacja 
partyjna PZPR w Krakowie w Październiku 1956 r. i w okresie 
wyborów w styczniu 1957 r. 
12 Roman Kulesza Refleksje. „Wiadomości Bocheńskie” nr 1/1998.
13 tamże
14 S. Kobiela. Symbol niepodległości. „Wiadomości Bocheń-
skie” nr 2/92.
15 Ks. Antoni Czapliński, w życiorysie znajdującym się w Ar-
chiwum Archidiecezjalnym w Tarnowie pisze: 1 września 1953 
r.  zostałem bezprawnie niedopuszczony do nauczania młodzieży 
przez władze szkolne, a sześć miesięcy potem zwolniony z pracy 
w szkole. Internat prowadziłem nadal –  zob. Zofia Czekalska-
-Sitko. Wspomnienie o ks. Antonim Czaplińskim „Wiadomości 
Bocheńskie” nr 3/2006 s. 6-7.
16 W „Kronice szkoły” nr 3 [Kingi- przyp.S.K.] odnotowano 
okoliczności zatrudnienia w tej szkole Wandy Jewiarz: 
Z dniem 15 września 1950 r. zgłosiła się do pracy nauczycielka ob. Je-
wiarz Wanda, która na własną prośbę została przeniesiona ze Szkoły 
Podstawowej w Muchówce przez Wydział Oświaty Prezydium PRN pi-
smem z dnia 8 września 50 r. l.dz. 4211/50. 15 września 50 r. została 
zwolniona od obowiązków dotychczasowych w Szkole Podstawowej 
nr 3 ob. Matejczyk Maria i przeniesiona do Szkoły Podstawowej nr 4 
pismem z dnia 8 września l.dz. 4159/50. 14 września l.dz. 4211/50 
zostały powierzone ob. Jewiarz Wandzie aż do odwołania obowiązki 
kierowniczki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Bochni.  
17 zob. Kronika szkoły – w zb. Narodowego Archiwum w Kra-
kowie Oddział w Bochni  - zb. 30/41/79
18 Dla porównania warto podać, że we wrześniu 1956 r. 
w Szkole Podstawowej TPD kierowanej przez Wandę Jewiarz 
uczyło się 466 uczniów.
19 Mieściła się w pobernardyńskim budynku przy ul. Stasia-
ka, w którym od 1876 do 1939 r. funkcjonowała Szkoła Po-
wszechna im. Kazimierza Brodzińskiego.
20 Data rezolucji 29.X.1956 r. wskazuje, że została ona sporzą-
dzona na drugi dzień po wiecu mieszkańców Bochni i powiatu 
bocheńskiego 28 października 1956 r.
21 Sztandar szkoły przechowany w latach okupacji hitlerow-
skiej powrócił na swoje miejsce w 1945 r. Na początku lat 50. 
XX w. zaginął prawdopodobnie ze względu na jego symboli-
kę religijną, która nie pasowała do wdrażanego w tym czasie 
programu ateizacji. W latach 90.XX w. przyznał to sprawca 
wyniesienia sztandaru ze szkoły i dostarczenia go do siedziby 
bocheńskich władz partyjnych. W 1997 r. z okazji 180-lecia 
bocheńskiego gimnazjum i liceum komitet rodzicielski ufun-
dował nowy sztandar będący wierną kopią poprzedniego z ini-
cjatywy szkolnej „Solidarności” i staraniem dyrektora Szkoły 
Marka Całki, a szkole przekazał go ówczesny przewodniczący 
komitetu rodzicielskiego Ludwik Węgrzyn.
22 wg relacji Józefa Kaczmarczyka ps. „Turoń”, przekazanej 
autorowi artykułu. Od 1951 r. Marian K. pełnił stanowisko dy-
rektora jednego z bocheńskich przedsiębiorstw.
23 w zb. Stow. Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.
24 Rezolucja rzemiosła bocheńskiego podjęta na zebraniu in-
formacyjnym Cechu Rzemiosł Różnych w Bochni z dnia 4 
listopada 1956 r. Arch CRR, zob. Stanisław Kobiela. Cech 
Rzemiosł Różnych w Bochni 1951-1986. Bochnia 1986 s.14,37
25 Zarejestrowane zostało decyzją Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Krakowie z dnia 11 października 1957 r. nr 

L.S.a2-432/57 i wpisane do rejestru stowarzyszeń zarejestrowa-
nych pod numerem 445; zob. Stanisław Kobiela Historia Sto-
warzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Cz.2. 
Lata 1956-1972 „Wiadomości Bocheńskie” nr 2/2006, s. 7
26 Zarejestrowane zostało decyzją Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Krakowie z dnia 12 października 1957 
r.  i wpisane do rejestru stowarzyszeń pod numerem A-455; 
zob. Stanisław Kobiela Historia Stowarzyszenia Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Cz.2. Lata 1956-1972 „Wia-
domości Bocheńskie” nr 2/2006 s. 9
27 Uroczyste otwarcie Muzeum Ziemi Bocheńskiej nastąpiło 
22 lipca 1959 r. po akademii w kinie „Jutrzenka” z udziałem 
władz polit. i adm. województwa krakowskiego i m. Boch-
ni w obecności dyrektora Muzeum Narodowego w Krako-
wie prof. Adama Bochnaka, posła na Sejm Stanisława Żarka 
i przedstawicieli bocheńskiego społeczeństwa  i instytucji. 
28 zob. przypis nr 12.
29 Ukazały się tylko dwa numery dwutygodnika „Fiołek” nr 1 
z 18 kwietnia 1957 r. i nr 2 z 2 maja 1957 r.
30 zob. przypis nr 6  
31 Stanisław Żarek urodził się w dniu 6 października 1895 r. 
w Wojciechowicach w województwie kieleckim. Lata dziecię-
ce spędził w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie ukończył szkołę 
powszechną oraz pięcioklasową szkołę miejską. Już w młodości 
związał się z PPS i został skierowany do pracy jako instruktor 
w Związku Zawodowym Robotników Rolnych. Służbę wojsko-
wą odbył w 54 pułku Strzelców Kresowych, a następnie dalej 
pracował w związku zawodowym, ale już w Krakowie, a póź-
niej Tarnowie, gdzie współpracował ze znanym działaczem 
socjalistycznym Adamem Ciołkoszem. Jednocześnie pracował 
w Kasie Chorych. W czasie strajku generalnego w 1923 r. kiero-
wał akcją strajkową w Tarnowie, za co został skazany i osadzo-
ny w więzieniu. Po uwolnieniu otrzymał funkcję sekretarza Ko-
mitetu PPS w Tarnowie. Próbowano odwieść go od działalności 
politycznej grożąc wydaleniem z Tarnowa. W 1932 r. przenie-
siony został do Bochni, a w 3 lata później zwolniony z pracy. 
Tylko dzięki interwencji sekretarza generalnego Związku Gór-
ników Stańczyka został po trzech miesiącach przywrócony do 
pracy. Podczas okupacji pracował w Ubezpieczalni Społecznej 
w Bochni i utrzymywał kontakty z podziemiem rozprowadzając 
nielegalnie prasę podziemną. Wznowił działalność polityczną 
w 1945 r. będąc wierny programowi PPS. Pełnił funkcję wice-
przewodniczącego PRN w Bochni a w 1947 r. wybrany został 
posłem do Sejmu Ustawodawczego. W 1948 r. tuż przed zjedno-
czeniem PPR z PPS został usunięty ze swojej partii za t.zw."od-
chylenie prawicowe". Po wygaśnięciu mandatu poselskiego, 
aresztowany przez U.B. i uwięziony na okres kilku miesięcy. 
Do roku 1956 był całkowicie wyłączony z życia politycznego.
32 Po rozwiązaniu urzędów bezpieczeństwa publicznego utwo-
rzono przy komendach powiatowych Milicji obywatelskiej refe-
raty ds. Bezpieczeństwa. 
33 Aktorami byli mieszkańcy Bochni m.in. Irena Pyciak (Matka 
Boska), Antonina Maniakowa (żona Heroda), Tadeusz Harge-
sheimer z synami (Trzej Królowie), Bolesław Peter (komendant 
straży królewskiej), Wanda Kobielowa ((sumienie Heroda), 
Władysław Stawiarski (król Herod), Halina Sułkowska-Mar-
chewczyk (tancerka), Jacek Kobiela (paź).   
34 W budynku tym funkcjonowały wydziały Powiatowej Rady 
Narodowej w Bochni: finansowy, geodezji i weterynaryjny.
35 zob. „Wiadomości Bocheńskie” nr 3/2016 s. 25
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O Bochni i okolicy napisano już wiele. Dobrym źródłem 
informacji jest prasa. Na przełomie XIX i XX wieku wydawany 
był dziennik „Kurjer Lwowski”. To w nim co jakiś czas uka-
zywały się w formie korespondencji z Bochni różne ciekawe 
„newsy”. Oto kilka wybranych.

Bochnia 20 grudnia 1888 r.
Zewnętrzna strona miasta

O mieście Bochni tyle wie kraj, że sól z jego kopalni czyni 
zdatnemi do jedzenia potrawy, nie zaszkodzi więc czegoś wię-
cej się o niem dowiedzieć. Miasto nasze ustawicznie rozwija 
się, choć widoczne znaki rozwoju tego datują się od lat niewie-
lu, bo niemal dopiero od czasu, jak ster jego autonomicznych 
rządów ujął w swe energiczne ręce adwokat Trybulec. Słynne 
niegdyś z błot - zmieniło się dzisiaj do niepoznania. Ulice bę-
dące jedną wielką kałużą, dzisiaj wybrukowane i wysadzone 
klonami, rynek dawniej nierówny, brudny, z podrapanemi ka-
mienicami, obecnie miły dla widza przedstawia widok.

Pięć bitych traktów, obok mnóstwa drobniejszych gościń-
ców, wielka obfitość targowych placów, których kilka w ostat-
nich dopiero czasach powstało, koncentrują w naszem mieście 
ruch handlowy sąsiednich powiatów i miasteczek, z tego po-
wodu w targi i jarmarki natłok tutaj jak w kościele, nie dziw, 
bo teraz nie trzeba jak dawniej po kostki brodzić w błocie.

Tuż obok miasta wznosi się góra „Rozbornia“ do niedawna 
zeschłą porosła trawą, teraz kosztem miasta zalesiona, malow-
niczy przedstawia widok i rokuje, że za lat kilka być może 
najprzyjemniejszem miejscem spaceru.

Niedawno temu zaledwie wieczór nastał, ulice zalegała 
cisza, nikt nie wychodził z obawy przed psami i strażnikami 
propinacyjnymi, którzy zaczepiali spacerującą publiczność, 
obecnie ostatni wypadek trafia się rzadziej, a ulice wieczorami 
mimo słabego oświetlenia zapełnione są spacerującymi.

Warto również kilka uwag poświęcić nowo zbudowanemu 
gimnazjum. Nie ma może w Galicji gimnazjum, któreby pod 
wieloma względami, a zwłaszcza dla zdrowia młodzieży tak 
korzystne miało położenie. Piękny ten i obszerny, o milę z da-
leka widny gmach leży na wzgórzu, otoczonem obszernemi 
plantacjami dla wytchnienia uczniów podczas pauzy. Na po-
łudnie zwrócone okna obficie dostarczają światła wraz z wi-
dokiem na malownicze wzgórza, piętrzące się coraz wyżej ku 
Wiśniczowi, z północnej znowu strony przedstawia się oczom 
wspaniała kilkumilowa równina z plejadą siół, niepołomską 
puszczą i piaskami Powiśla.

O gimnazjum kołatano długo; nie wiadomo, czy tak samo 
długo kołatać będzie trzeba o sąd obwodowy, który w naszem 
mieście jest nader potrzebny, gdy się zważy, że bocheński po-
wiat jest najludniejszym w całej Galicji, że w bliskości Bochni 
leżą powiatowe sądy w Niepołomicach, Dobczycach, Brzesku, 
Wiśniczu, Wojniczu i Wieliczce, że wymiar sprawiedliwości 
dla ludności większej części miast tych od sądu krajowego 
o 50-70 km. oddalonych, odbywa się nader powoli z ogrom-
nemi kosztami tak dla stron, jak i dla skarbu. Spodziewać się 
jednak należy, że p. prezydent Zborowski kwestję tę, dziś dla 

miasta Bochni piekącą pomyślnie załatwi. Inicjatywa w tym 
kierunku wyjdzie prawdopodobnie z bocheńskiej rady powia-
towej i miejskiej.

Bliskość Krakowa, a z drugiej strony taniość utrzymania 
i większa zdrowotność, czynią nasze miasto miejscem pobytu 
tak dla urzędnika, jak i rzemieślnika. We dnie dymią salinarne 
kominy, a wieczór błyszczą setki świateł z chat rozsiadłych 
na wzgórzach, co uroczym wiankiem Bochnię okalają. Tyle 
o zewnętrznej stronie naszego miasta.

Ruch umysłowy
Przypatrzmy się jego ruchowi umysłowemu. I tu mojem 

zdaniem stanowczo prześcignęło ono wiele galicyjskich nawet 
większych od Bochni miast.

Niedawno jeszcze ludność tutejsza przeciwną była zakła-
daniu szkół z obawy większych wydatków. Obecnie od roku 
mamy Czytelnię ludową, która od czasu jak jej prezesem zo-
stał p. Żurowski ustawicznie się rozwija tak, że obecnie liczy 
kilkuset członków wszystkich stanów (nie wyjmując górni-
ków, tych białych murzynów), zajętych gorliwie czytaniem 
gazet i książek z świeżo założonej bibljoteki kilkaset tomów 
liczącej, a że u naszej publiczności budzi się umysł publicz-
nego dobra, dowodem niechaj będzie choćby ta okoliczność, 
że prawie nie ma członka ociągającego się z wkładkami, tak, 
że kasa Czytelni ma przeszło 200 złr. gotówki, chociaż zara-
zem nie da się zaprzeczyć, że do tak znakomitego finansowe-
go stanu Czytelni przyczynia się niemało bezpłatność lokalu 
przez radę miejską w magistracie ofiarowanego. Czytelnia na-
sza ważne ma dla miasta znaczenie: Rozszerza oświatę, dając 
sposobność wielu członkom, którzy nie są w stanie własnym 
kosztem prenumerować gazet, teraz czyta je co codziennie, 
daje możność miłego spędzenia wieczora.

W licznem towarzystwie, a nadewszystko budzi zmysł 
stowarzyszenia się, zmysł „Self Help” tak słabo u Polaków 
rozwinięty, a będący tak silną dźwignią narodowego rozwoju.

Obok Czytelni, uzupełniając niejako takową istnieje od kil-
ku miesięcy „Lutnia”, której egzystencję umożliwia bezpłatny 
lokal udzielony przez ks. kan. Grzegorzyka.

Towarzystwa te wspólnie wszędzie działając w przeciągu 
krótkiego istnienia swego, urządziły kilka wieczorków, jako 
to: Kościuszkowski, listopadowego powstania, a wreszcie 8. 
bm. Mickiewiczowski.

W styczniu znowu ma się odbyć wieczorek na pamiątkę 
powstania 1863 roku, a wydział czytelni nosi się z myślą urzą-
dzenia bezpłatnych odczytów choćby raz w miesiąc na wzór 
tych, jakie się odbywają w Towarzystwie oświaty ludowej 
w Krakowie i w Towarzystwie „Gwiazda” w Tarnowie i wielu 
innych miastach.

Stowarzyszenia te są duchową stroną naszego miasta 
i spełniają to, czego nie chce spełnić tutejsze kasyno, któ-
rego niektórzy, na szczęście nieliczni członkowie argumen-
tują w ten sposób: Ponieważ do kasyna należą austrjaccy 
oficerzy, z tego powodu kasyno ma charakter kosmopoli-
tyczny i nie może nic czynić takiego, coby miało narodową 

Paweł Glugla (Tarnów)

Bochnia i okolice w XIX wiecznym „Kurjerze Lwowskim”
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cechę, a w szczególności nie może urządzać wieczorków 
jak powyższe1.

Setna rocznica legionów polskich 1897 r.
Komitet obywatelski, mający się zająć w powiecie bocheń-

skim urządzeniem obchodu setnej rocznicy legionów polskich 

im. Henryka Dąbrowskiego, urodzonego w ziemi bocheńskiej 
w Pierzchowcu, miał odbyć w sobotę 24. lipca r. b. [1897] 
pierwsze posiedzenie. Zgromadzenie obywateli w maju r. b. 
odbyte wybrało komitet z 48 członków. Do komitetu powo-
łano włościan, mieszczan, duchowieństwo i obywateli więk-
szych posiadłości. Na posiedzenie 24. lipca, zwołane przez 
burmistrza miasta Bochni dra F. Maissa, jako przewodniczą-
cego komitetu i p. Alfreda Weissa, jako sekretarza komitetu, 
przybyło 9 włościan, 7 mieszczan z Bochni, 2 z Wiśnicza, ża-
den zaś nie przybył z księży ani właścicieli większych posia-
dłości. Włościanie w cierpkich słowach zauważyli brak księży 
i szlachty i postawili wniosek, by jeszcze raz w sierpniu zwo-
łano pełny komitet, co też zebrani uchwalili. Prezes „Sokoła” 
bocheńskiego dr Wcisło, oświadczywszy, iż staraniem Sokoła 
wmurowaną zostanie w kościele farnym w Bochni tablica pa-
miątkowa, na co Sokół uzyskał zezwolenie konsystorza tar-
nowskiego, że Sokół bocheński oznaczył dzień uroczystości 
na 5. września r. b., że w uroczystości weźmie udział Sokol-
stwo okręgu krakowskiego, prosił komitetu, by uchwalając 
program uroczystości, wziął w rachubę odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej i udział Sokolstwa w obchodzie. Wniosek jed-
nego z członków komitetu, by uroczystością zajęła się repre-
zentacja powiatu i reprezentacja miasta Bochni, upadł przy 
głosowaniu, jakkolwiek one w pierwszym rzędzie winne były 
pomyśleć o należytem uczczeniu setnej rocznicy sławnych 
legionów polskich im. Henryka Dąbrowskiego. Dąbrowski 
cały swój majątek złożył na ołtarzu Ojczyzny, wieś rodzinną 
Pierzchowiec sprzedał na uformowanie legionów a przekazał 
nam spuściznę w pieśni: „Jeszcze Polska nie zginęła”, dającej 
głęboką wiarę w przyszłość.

Rocznicą legionów winien się zająć bocheński Sokół, a je-
żeliby ten się usunął, to obowiązkiem będzie Sokolstwa uczcić 
bohaterów z pod Trawizo, Reggio, Wenecji, Civita, Castelana,  
Novi, Frydland, Samossierra i Lipska wspólną modlitwą w ko-
ściele, a wymianą myśli  pokrzepić ducha do dalszej pracy2.

Wiśnicz 24 lipca 1897 r.
Wiśnicz

Z Wiśnicza donoszą 24. bm. Miasteczko nasze powitało 
dziś w swych murach miłych i pożądanych gości. Drużyna 
sokola z Bochni pod wodzą prezesa dr. Wcisło, zawitała do 
nas mimo niepogody. Przy 
dźwiękach wiśnickiej muzy-
ki pomaszerowali Sokołowie 
bocheńscy na górę zamkową, 
a za nimi podążyła liczna ka-
walkata wózków, wiozących 
rodziny Sokołów. Po przyby-
ciu na miejsce oddział ćwi-
czących Sokołów rozpoczął 
na boisku w dziedzińcu zam-
kowym, w miejscu, gdzie 
niegdyś rycerskie odbywały 
się turnieje, swoje ćwiczenia, 
które ogólny zyskały poklask 
i uznanie zgromadzonych 
licznie widzów. Szczegól-
niej podobały się doskona-
le wykonywane piramidy 
i ćwiczenia na drążku. Po 
kilkakrotnym marszu Soko-
łów, poprzedzającym każdy 
punkt programu ćwiczeń, 
udało się całe towarzystwo 
do sali balowej w oficynach zamkowych, gdzie odbyła się 
zabawa tańcująca.

Dzielni Sokołowie bocheńscy, późną nocą opuścili Wi-
śnicz, unosząc jak najprzyjemniejsze z wycieczki wrażenia3.

Miejski Komitet Lokalny Powszechnej Wystawy Krajowej
List z Bochni: Niniejszem mamy zaszczyt zawiadomić, iż 

za inicjatywą dyrekcji zawiązaliśmy w Bochni miejski komitet 
lokalny powszechnej wystawy krajowej r. 1894 pod przewod-
nictwem dra Serafińskiego, burmistrza m. Bochni. Sekretarzem 
pierwszym komitetu i prowadzącym biuro został dr Michnik, 
adwokat w Bochni, i na jego ręce prosimy przesyłać wszel-
kie pisma, do komitetu lokalnego stosowane. Komitet lokalny 
w Bochni wziął sobie za szczególniejsze zadanie zachęcić miej-
scowych rękodzielników do jak najliczniejszego obesłania wy-
stawy i w tym kierunku przeważnie działa, nie wykluczając na-
turalnie i innych działów, o ile one w Bochni znajdą wystawców.

W tym celu rozesłał komitet lokalny odezwę do wszystkich 
rękodzielników, postanowił starać się o potrzebne fundusze na 
zaliczki dla uboższych wystawców na zakupno materjałów, za-
powiedział na 4. czerwca r. b. [1897] odczyt o znaczeniu wysta-
wy dla rozwoju rękodzieł, jednem słowem rozwinął akcję w kie-
runkach, w regulaminie dla komitetów lokalnych wskazaną. 

                                                Za komitet lokalny:
 Dr Serafiński, przewodniczący;  Dr Michnik, sekretarz”4.

Przypisy:
1  Listy z kraju, „Kurier Lwowski”, R. 6:1888, nr 361, s. 2.
2  Kronika, „Kurjer Lwowski”, R. 15:1897, nr 207, s. 1.
3  Kronika, „Kurjer Lwowski”, R. 15:1897, nr 207, s. 3.
4  Kronika, „Kurjer Lwowski”, R. 11:1897, nr 137, s. 3.

Antoni  Leonard  Serafiński 
(1855-1905)  Burmistrz  Bochni 
- ze zb. Muzeum Pamiątek po J. 
Matejce Koryznówka

Tablica ufunfowana przez TS „Sokół” w Bochni w 100  rocznicę 
utworzenia  legionów J.H. Dąbrowskiego - kościół parafialny św. 
Mikołaja w Bochni. fot. S.Mróz
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Wielki Wóz (inaczej Wielka Niedźwiedzica) należy do bar-
dziej znanych konstelacji nie tylko w Polsce, ale i na terenie Sło-
wiańszczyzny. Informatorzy podając jego nazwy bliżej określali 
liczbę i układ gwiazd. Stwierdzali, że – śtyry gwiazdy to koła a 
czy (trzy) to dysel i kuń i furmon (w. Kornatka pow. Myślenice), 
wóz to jes sztyry koła, sztyry gwiozdy i w dyślu jes czy gwioz-
dy (w. Wola Radłowska, pow. Brzesko), wóz to siedem gwiazd, 
śtery koła i w dyślu czy, taki złomany dysel (okol. Niska), wielki 
wóz na północy, siedem gwiazd, ma kszywy dyszel, ze zlamanym 
dyszlem (okol. Krosna) itp. Liczba gwiazd podawana przez róż-
nych informatorów jest różna, od pięciu do siedmiu.

Konstelacja ta na terenie Słowiańszczyzny interpretowana 
jest na ogół jako wóz, ale trzeba zaznaczyć, że w niektórych 
krajach częściej pojawiają się inne interpretacje, np. w Bułga-
rii wóz stanowią cztery gwiazdy, a w trzech pozostałych ludzie 
dopatrują się wołów i wilka lub niedźwiedzia2. W Serbii cały 
gwiazdozbiór przedstawia woły i pług, woły i oracza, pasterza, 
albo człowieka, woły i wilka. Zaś na Wielkorusi „wołu, konia 
lub łosia chodzącego na uwięzi wokół Gwiazdy Polarnej”3. 

Często w opisie tej konstelacji podkreślano, że jest wóz ze 
złamanym lub krzywym dyszlem – wielgi wóz z takim złuma-
nym dyszlem (okol. Łańcuta) itp., a owo złamanie tłumaczono 
motywami chrześcijańskimi, np. – wóz to jes na niebie, siedem 
gwiozdy. Świenty Michoł  zepchnął  złego ducha co  sie Bogu 
sprzeciwioł z tygo wozu i ten dysel się złomoł (okol. Niska), zło-
mali (ludzie) dysel, bo w Boże Narodzenie jechali (w. Lipnica 
Dolna pow. Bochnia), albo na tym, na tym wozie duzym to jeździ 
Eljas (w. Wyżyce pow. Bochnia).

Nazwy odnoszące się do Wielkiej Niedźwiedzicy są liczne, 
w większości pozostają w związku z powyższymi interpretacja-
mi, nawiązując do wyobrażenia wozu.

W gwarach polskich omawiany gwiazdozbiór występuje 
najczęściej pod nazwami wóz lub z określeniem duży, wielki 
wóz. Nazwy te mają charakter powszechny, znane są na obsza-
rze całej Polski, nie stanowią jakichś zwartych obszarów. Nieco 
rzadziej notowano wóz z innymi określeniami, np. wielgi wóz 
(11 zapisów), większy wóz (w odróżnieniu od mniejszego Małe-
go Wozu), srogi wóz (występujący tylko na Śląsku i Mazurach, 
w paru miejscowościach), niebieski wóz (nazwa występuje na 
Warmii i Mazurach, ale tu jest zapewne tłumaczeniem niem. 
Himmelswagen), wóz na niebie (Śl. Maz), mleczny wóz (okol. 
Olsztyna), wóz z dyszlem (okol. Sokołowa Podlaskiego), wóz z 
dyszlą (okol. Ostrołęki), wóz północny (Wkpol), wóz Salomona 
(okol. Gołdapi), furmański wóz (okol. Raciborza) oraz nazwy 
będące uproszczeniem powyższych, np.: dyszel (okol. Łomży), 
dyszel złamany (okol. Gorlic). Do tego typu należy zaliczyć tak-
że nazwy wielga fura – wielga fura abo wielgi wóz (Wkpol), 
kolasa (okol. Sławna, ZZ), kareta (okol. Suwałk).

Podobną różnorodność nazw i podobne nawiązania do po-
jazdów uwidocznione są w nazwach na sąsiedniej Białorusi i 
Ukrainie4. Niektóre z tych nazw omówionych wyżej poświad-

czone są w języku polskim od czasów najdawniejszych, od sta-
ropolszczyzny, np.: „Który czyni Wóz Niebieski, Kosy i Baby 
i gwiazdy południowe”5, „Ma dwa wozy widome, jako znaczą 
jedni: Trzy gwiazdy niesie dyszel, czterema pałają Koła”6, „To 
co Grecy Niedźwiedziem, Psim ogonem: to Łacinnicy i Polacy 
Wozem nazywali”7. Nazwy gwiazd i gwiazdozbiorów wykorzy-
stywali także, jako tworzywo literackie, późniejsi pisarze i po-
eci tworząc obrazy rzeczywistości artystycznej. Niektóre z nich 
przytaczam poniżej:

Jeszcze mocami styczniowego mrozu
Widny na niebie północnym wysoko
Stał znak gwiaździsty niebieskiego Wozu,
Co jak rok cały nęci blaskiem oko.
Między zadnimi koły tej telegi
Tkwi nieci wyżej, dalej od zapadu,
Gwiazda polarna, oś wiecznego ładu8.

I dalej W. Pol:

A Wóz niebieski co nigdy nie znika,
Lecz przez rok cały k’sobie nęci oczy,
Wierzchołka niebios podtenczas dotyka
I już się zgoła wyżej nie wytoczy…9

I cytat z Mickiewicza:

Nieco wyżej Dawida wóz, gotów do jazdy,
Długi dyszel kieruje do polarnej gwiazdy,
Starzy Litwini wiedzą o rydwanie owym, 
Że niesłusznie pospólstwo zwie go Dawidowym,
Gdyż to jest wóz Anielski. Na nim to przed czasy
Jechał Lucyper, Boga gdy wzywał w zapasy,
Mlecznym gościńcem pędząc w cwał w niebieskie progi,
Aż go Michał zbił z wozu, a wóz zrucił z drogi,
Teraz popsuty między gwiazdami się wala,
Naprawiać go archanioł Michał nie pozwala10.

I jeszcze cytaty z prozy: „Wielki Wóz zadarł wysoko już dy-
szel do góry, stróża sennie łaziła wokół ostrokołu”11, „Gdy spoj-
rzałem na wygwieżdżone niebo, Wielki Wóz, stojący z wieczora 
nad wierzbami, wjechał na wierzchołek sadu”12.

Często występująca w utworach literackich nazwa słoneczny 
wóz, np. „Ale Słoneczne czekają cię wozy, Czeka na miejscu łoż-
nica Latowy”13 wywodzi się z mitologii greckiej, według której 
na złocistym (słonecznym) wozie Febus – bóg słońca objeżdżał 
sklepienie nieba.

Niewątpliwie zanikającą nazwą omawianej konstelacji jest 
furman. Według materiałów K. Moszyńskiego i M. Gładyszo-
wej14, pochodzących z połowy XX w. nazwa ta obejmuje zachod-
nią Polskę, mniej więcej po linię Wisły i Pilicy oraz górzystą 

Władysław Kupiszewski (Warszawa)

Z zagadnień astronomii ludowej cz. IV
Nazwy Wielkiego i Małego Wozu1
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Małopolskę. Zasięg taki pokrywa się z występowaniem wielu 
utworów kultury ludowej. W naszych badaniach nazwą furman 
w znaczeniu całej konstelacji – furman mówio na to, to je wós, 
jedno mo takie koło wytroncone (okol. Wodzisławia Śląskiego) 
notowano zaledwie w pięciu wsiach Kaszub i Śląska, niekiedy 
podano ją z jakimś określeniem, np. duży furman (okol. Kłobuc-
ka), a dwukrotnie w innym znaczeniu, jako nazwa (nie całego 
gwiazdozbioru) tylko jednej jego gwiazdy, np.: - wóz to pińć 
gwizdów i furman (okol. Buska Zdroju), albo – śtyry gwiazdy to 
koła, a czy to dysel i kuń i furmon (w. Kornatka pow. Myślenice). 
Nazwa furman przywędrowała do nas z Zachodu, na co wskazuje 
z jednej strony jej niemieckie pochodzenie, a z drugiej – jej zna-
jomość w środkowej Europie15.

Ostatnią grupę stanowią nazwy na ogół rzadko używane w 
Polsce, jak niedźwiedzica, czasem z określeniem wielka niedź-
wiedzica – to się nazywo wielki wóz, abo wielko niedźwiedzica 
(okol. Kazimierzy Wielkiej i Gorlic), duża niedźwiedzica – na-
zwy przejęte z terminologii naukowej (zapewne przez szkołę), 
rozrzucone tu i tam po całej Polsce. Znacznie częściej pojawia 
się nazwa niedźwiedź, z określeniem duży niedźwiedź, wielki 
niedźwiedź. Ten odpowiednik w rodzaju męskim występuje na 
Śląsku, w Wielkopolsce, na Pomorzu, Warmii i Mazurach i za-
pewne pozostaje w związku z niem. großer Bär. Nazwa Wielka 
Niedźwiedzica jest kalką (tłumaczeniem) łac. Ursa Maior i w 
większości języków europejskich występuje jako niedźwiedzica 
w rodzaju żeńskim. Wahania dotyczące rodzaju gramatycznego 
omawianej nazwy odzwierciedlają także poświadczenia histo-
ryczne języka polskiego, np.: „Arctos lat. Ursa Wóz niebieski, 
albo Niedźwiedź nato niektórzy zową Znamię siedmi gwiazd nie-
bieskich na północy swiecących”16, „Niedźwiedź większy, albo 
wóz niebieski złożony z gwiazd”17, „Trzy gwiazdy niesie dyszel, 
czterema pałają Koła; parę niedźwiedzic drudzy przyznawają”18, 
„Zatacza wokół wielkiej Niedźwiedzicy coraz ciaśniejsze koła”19.

Mały Wóz (Mała Niedźwiedzica)
Mały Wóz w porównaniu z Wielkim jest mniej znany na te-

renie Polski, o czym świadczy fakt, że w około 110 wsiach (na 
316 zbadanych) stwierdzono brak znajomości desygnatu i nazwy. 
Bardzo rzadko notowaliśmy wypowiedzi, które nieco dokładniej 
określają tę konstelację, np. małi wóz mo nortsztern (okol. Olszty-
na), mały wóz to sie znajdzie pu gwiaździe północny (okol. Prze-
worska) czy mały wóz też tylo ma (gwiazd), tylko drobniejsze, te 
gwiazdy ni zachodzo ńigdy tylko śie krynco koło gwiazdy pularny, 
na północy gwiazda pularna (okol. Rzeszowa). Częściej natomiast 
słyszeliśmy wiadomości, że tylko jeden wós jes (okol. Radymna), 
ło małym wozie nie wiemy nic (okol. Biłgoraja) albo mały wóz to 
ja znam ze szkoły, a czy inni znajo to nie wim (okol. Jasła) itp.

Stan taki nie dziwi nas, ponieważ nikłość gwiazd należących 
do tej konstelacji (w porównaniu z dużo jaśniejszymi gwiazdami 
Wielkiego Wozu) nie ułatwiała obserwacji, a przez to gwiazdo-
zbiór ten jako całość (bo wyjątek stanowi tu Gwiazda Polarna) 
nie odgrywał większej roli w życiu praktycznym ludzi wsi (w 
orientacji czasowej i przestrzennej).

Z nazw odnoszących się do Małej Niedźwiedzicy najczęściej 
spotykaną jest mały wóz -  małi wóz to podobnie też jest zawsze 
na północy (okol. Rawy Mazowieckiej), duży wóz do siana, a 
mały do kartofli, to tak mówio (okol. Konina), notowano go w 
167 wsiach całej Polski. Kilkakrotnie lub sporadycznie notowa-
no nazwę wóz z innym określeniem, np. mniejszy wóz, maleńki 
wóz lub bez określenia wóz (25 zapisów)20. Parokrotnie wystąpiły 

również formy deminutywne, wózek, mały wózek – wózek na nie-
bie, jeden duży, jeden mały (okol. Świecia), wózik i mały wózik. 
Do powyższych nazw pod względem znaczeniowym nawiązu-
ją sporadycznie notowane mała fura (okol. Kościanu) i bietka 
(okol. Opatowa), którą S. B. Linde (Słownik języka polskiego) 
uznaje za pozostającą w związku etymologicznym z łac. biga 
‘wóz’.

Nazwa literacka mała niedźwiedzica wystąpiła tylko w kil-
ku wsiach, w kilku też mały niedźwiedź – to małi niedźweć, jest 
wielki niedźweć i małi (okol. Olsztyna)21, a mały furman tylko 
jednokrotnie w okolicach Kłobucka. Niepowszechność nazw 
Małej Niedźwiedzicy widoczna jest także w słownikach i utwo-
rach literackich; występują tam tylko nazwy oficjalne, np. „minor 
ursa dicitur Gwiazda niebieska, którą mniejszym niedźwiadkiem 
zową, leży na północy”22, „Gwiazdy od Greków niedźwiedzie 
zwane, Polacy zową wozami niebieskimi”23, „Niedźwiedź mniej-
szy, gdzie i gwiazda polarna albo żeglarska się znajduje – 7 
gwiazd”24, „Stellam Polarem abo gwiazdę ostatnią na dyszlu u 
Woza mniejszego niebieskiego zoczysz”25.

1  Artykuł niniejszy jest czwartą częścią cyklu artykułów za-
mieszczonych w poprzednich numerach „Wiadomości Bo-
cheńskich”. Założenia redakcyjne, techniczne i warsztatowe 
są więc takie same.
2  K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t. II Kultura ducho-
wa, Warszawa 1967, s. 43.
3  Tamże.
4  Tamże, s. 44.
5  Biblia to jest księgi starego i nowego testamentu, przekład 
Jakóba Wujka, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblij-
ne, Warszawa 1968, Job 9,9.
6  J. Kochanowski, Dzieła polskie, opr. J. Krzyżanowski, PIW 
Warszawa 1972, s. 544.
7  I. Włodek, O naukach wyzwolonych w powszechności i 
szczególności, Rzym 1780, s. 143.
8  W. Pol, Rok myśliwca, Warszawa 1957, s. 16.
9  Tamże, s. 26.
10 A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Warszawa 1984, ks. VIII, w. 77-86.
11 A. Gołubiew, Bolesław Chrobry, Warszawa 1970, III, s. 37.
12 T. Nowak, A jak królem, a jak katem będziesz, Warszawa 
1972, s. 159.
13 S. Twardowski, Dafnis w drzewo bobkowe przemieniła się, 
oprac. R. Pollak i S. Saski, Wrocław 1955, BPP, s. 112.
14 K. Moszyński, Kultura…, op. cit., s. 444 i M. Gładyszowa, 
Wiedza ludowa o gwiazdach, Wrocław 1960, s. 30.
15 M. Gładyszowa, dz. cyt., s. 56.
16 J. Mączyński, Lexicon latino-polonicum, Królewiec 1564, s. 15a.
17 Informacja matematyczna (…) przez W. X. Wojciecha By-
strzonowskiego (…), Lublin (1749), s. 35.
18 J. Kochanowski, dz. cyt., s. 544.
19 T. Nowak, dz. cyt., s. 147.
20 Dane liczbowe podane przy nazwach mają wartość względną, 
w przybliżeniu, bardzo ogólnie informują o rzeczywistości.
21 Mały niedźwiedź jako nazwa konstelacji to refleks niem. kleiner Bär. 
22 J. Mączyński, dz. cyt., s. 76c.
23 S. B. Linde, Słownik języka polskiego, (cytat z W. Otwi-
nowskiego, XVI w.).
24 Informacja matematyczna (p. przyp. 17), s. 35.
25 Gospodarski kalendarz 1715 (…) opisuje Paulus Pater, 
Gdańsk drukiem autora.
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Ryc.  2.  Spływające  lodowce  z  najwyższej  góry  Nowej  Zelandii 
(3754m.) - Góry Cooka (Fot. J. Pinowski)

17 grudnia wyjeżdżamy o godz.7.35, przez pół godziny 
jedziemy szeroką doliną, potem zwężającą się; po lewej stro-
nie mamy ośnieżone szczyty Alp, wokół pastwiska, pasące się 
owce, jelenie, a rzadziej czerwone krowy. Od miejscowości 
Kingston dolinę zajmują wody dużego jeziora Wakatipu. Je-

dziemy drogą wykutą w stromym zboczu, schodzącym do je-
ziora. Jezioro bez roślinności o stromych brzegach i brak pta-
ków. Od 8.55 do 9.20 zatrzymujemy się w znanym uzdrowi-
sku Oueenston, z gęstą zabudową, ogromnymi luksusowymi 
hotelami na zboczach gór. Tak jak wszędzie, także tutaj ćwier-
kają wróble domowe. W przystani zacumowane parowce tury-
styczne, pamiętające jeszcze XIX wiek. Opuszczamy miasto 
i wkrótce wjeżdżamy w strefę skąpych opadów Południowej 
Canterbury, drzew nie ma, królują kępy traw, bardzo rzadko 
pojawia się krzak (Ryc.1). W wielu miejscach osuwiska  zło-
żone z łupków sprzyjających usuwaniu się materiału skalnego. 
Za Omarama wjeżdżamy na Itaki Valley rozległą równinę po-
krytą żwirem i skąpą roślinnością, gdzie śpiewają skowronki, 
a obok nas szczygły karmią młode. Na małym stawie pływają 
dwa czarne łabędzie. Tereny te między Omarama a Fairline 
to dawne doliny polodowcowe, pokryte grubymi warstwami 
żwiru nie zatrzymującymi wody i dlatego bardzo suche. Jest 
wspaniała pogoda i po obiedzie podejmujemy decyzję — ru-
szamy do Parku Narodowego Góry Cooka zobaczyć lodowce. 
Jedziemy brzegiem jeziora Pukaki o białoniebieskim kolorycie 
wody; nigdzie czegoś podobnego nie widziałem. Jezioro koń-
czy się i jedziemy bardzo szeroką polodowcową doliną.

Po zwiedzeniu centrum turystycznego i dyrekcji Parku je-
dziemy do lodowca Tasmana. Rzeki spływające z lodowców 
są mlecznobiałe, gdyż niosą puder ze skał startych przez lo-
dowiec. Dolina rzeki Tasmana, szeroka na dwa kilometry, ma 
mnóstwo meandrujących strumieni. Wysiadamy z samochodu 
i idziemy po zboczu porosłym roślinnością strefy alpejskiej, 

składającej się z roślin podobnych do agaw Aciphylla scott-
thompsoniae, drobnych żółtych jaskrów i niskich krzewów 
o białych kwiatach. Docieramy do lodowca. Co za rozcza-
rowanie, widok jak na plac budowy, tu bajorko, tam gruz, 
a wszystko pokryte ułamkami skał, żwirem, po bokach pod-
nosi się utworzona z podobnego materiału skalnego morena 
boczna lodowca.

Po południu idziemy do pozostałości lasu górskiego, zło-
żonego głównie z bukanu srebrzystego (Nothophagus menzie-
sii), spotykamy małego ptaka; krzakówkę popielatą (Gerygo-
ne agata) zamieszkującą tak naturalne, jak i sztuczne ogrody 
oraz nasze kosy, dzwońce, zięby, drozdy śpiewaki i płochacza 
pokrzywnicę. Otacza nas wiele szczytów pokrytych śniegiem, 
z niektórych spływają lodowce (Ryc. 2). Bajeczny to świat. 
Widoczność wspaniała. W drodze powrotnej zatrzymujemy 
się jeszcze nad jeziorem Tekapo również o mlecznoniebie-
skim kolorze. Nad rzeką Rangitata widzimy dwie jaskółki 
australijskie (Hirundo neoxena) bardzo podobne do naszych 
dymówek, które stosunkowo niedawno przybyły bez pomocy 
człowieka z Australii. Spotkałem je w Nowej Zelandii tylko 
trzykrotnie. Dostrzegamy kozice, które rozmnożyły się z po-
darowanych  przez cesarza Franciszka Józefa w roku 1907 
w liczbie sześciu sztuk i w 1914 jeszcze dwu przez Anglika 
- księcia Bedfordu, oraz himalajskie tary sprowadzone w 1904 
w liczbie czterech sztuk1, do liczby będącej obecnie dalej pla-
gą strefy alpejskiej Alp Południowych Nowej Zelandii. Nocu-
jemy w Mt Sommers, by następnego dnia zamknąć koło naszej 
wyprawy w Christchurch. 

Przypisy:
1  Parkinson B. The travelling naturalist around New Zealand. 
Century Hutchinson, Aucland, 192 str.

Jan Pinowski (Warszawa)

Nowa Zelandia - kontynent bez ssaków cz. VII.
Park Narodowy Góry Cooka

Ryc. 1. Doliny Południowe Candenbury  pokryte grubymi pokładami 
żwiru, bardzo suche. o skąpej roślinności (Fot. J. Pinowski)
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11 października 2016 r., zmarł w rodzinnej Bochni, po 
paromiesięcznej, ciężkiej chorobie Janusz Żarek, profesor 
zwyczajny krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego, 
wieloletni, ceniony wykładowca teorii sportu i zasłużony wy-
chowawca licznych pokoleń studentów.

Nasza znajomość datuje się od 1945 roku, kiedy to we 
wrześniu spotkaliśmy się w jednej (trzeciej) klasie bocheń-
skiego gimnazjum. Po dwu latach nasze drogi się rozeszły, po-
nieważ on wybrał liceum matematyczne, 
a ja znalazłem się w klasie humanistycz-
nej. Łączyły nas wtedy spotkania na prze-
rwach międzylekcyjnych lub jakieś wspól-
ne terenowe zajęcia w ramach PW, czyli 
przygotowania wojskowego, jakie wów-
czas w szkole obowiązywało. Także dzie-
lił nas i późniejszy czas pomaturalny, czas 
studiów i pracy zawodowej, jako że on 
związał się z Krakowem, a ja pozostałem 
w Warszawie. Zdani byliśmy wówczas na 
kontakt listowy (co prawda niezbyt czę-
sty) i na przypadkowe spotkania w Bochni 
lub Krakowie. Ale zawsze były to spotka-
nia serdeczne, pełne przyjacielskiej atmos-
fery, przynoszące dużą satysfakcję. Z racji 
naszej pracy na uczelniach mieliśmy sobie 
zawsze dużo do powiedzenia, czy do opo-
wiedzenia. On wciągał mnie (z racji swej 
specjalności) w tajniki kultury fizycznej, 
w tajniki sportu w aspekcie praktycznym 
i teoretycznym, ale też interesowały go 
(i o to mnie wypytywał) sprawy mojej dziedziny zawodowej, 
to jest zagadnienia polonistyczne, dokładniej językowe i języ-
koznawcze. Na jego prośbę wysyłałem mu swoje na te tematy 
prace, z którymi on się zapoznawał i o których później, przy 
okazji ze mną rozmawiał. Nie pozostawał – jak widać – w krę-
gu swojej dyscypliny, ale patrzył (wprawdzie amatorsko) „da-
lej i szerzej” i to chyba była jedna z cech jego postawy, jego 
osobowości.

Janusz był zapalonym turystą i krajoznawcą. Zwiedził, jak 
mi sam powiedział, chyba ok. 54 krajów świata, a pod tym 
względem wyprzedzał go tylko, także już nieżyjący kolega 
szkolny – bochniak, Stanisław Kołodziej, bo ten ponoć był już 
bliski liczby 60 krajów świata, w których był, które zwiedził.

W jednym roku, bodajże w latach sześćdziesiątych mia-
łem możność gościć u siebie Janusza, który w drodze do Pa-
kistanu czy do Indii (już nie pamiętam gdzie) przenocował 
u mnie, a wczesnym rankiem, skoro świt, udał się na lotnisko, 
gdyż tę wycieczkę odbywał samolotem. Towarzyszyłem mu 
wtedy w tej podróży, ale tylko na lotnisko. W czasie tego po-
bytu w Warszawie opowiedział mi Janusz wiele ciekawych 
rzeczy związanych z dotychczasowymi wycieczkami, wiele 
spostrzeżeń, obserwacji kulturowych, potwierdzając przy tym 
swój entuzjazm i zaangażowanie, chęci poznawania czegoś 
nowego, często egzotycznego i swoją fascynację tą innością.

Władysław Kupiszewski (Warszawa)

Wspominam Przyjaciela Janusza Żarka
Mówiąc o Januszowej turystyce, chciałbym jeszcze jeden 

fakt przytoczyć, jeden fragment jego wspomnieniowych prze-
żyć. Otóż, było to przed trzema laty, a może czterema laty. 
Spotkaliśmy się w Bochni. Poszliśmy do kawiarni i tam przy 
kawie, na koleżeńskiej rozmowie spędziliśmy ponad dwie go-
dziny. Wśród różnych tematów była i turystyka, ale tym ra-
zem szczegółowiej Janusz rozwodził się o podróży do Ziemi 
Świętej. Powiedział mi wtedy, że ta wycieczka była dla niego 

czymś bardzo ważnym, głębokim przeży-
ciem. Idąc wówczas śladami Chrystusa, 
zwiedzając miejsca Chrystusowej obec-
ności przeżywał i czuł Jego bliskość, bli-
skość Chrystusową. I dodał – „skoro dziś 
po latach widzisz u mnie tak mocne prze-
życie, tak duże wzruszenie, to możesz so-
bie wyobrazić, co było wtedy, tam”?

                            ***
Na przełomie sierpnia i września (br.) 

ja odbyłem podróż-pielgrzymkę do Ziemi 
Świętej. Z początkiem października wy-
słałem list opisujący moje wrażenia i re-
fleksje dotyczące tej podróży, ale to już do 
Janusza nie dotarło. Pogorszenie choroby 
przerwało z nim kontakt. Wkrótce zmarł. 
Odszedł od nas udając się w podróż ostat-
nią, tajemniczą. W podróż (w jego rachun-
ku) – do „kraju pięćdziesiątego piątego”. 

Prof. dr hab. Władysław Kupiszewski 
jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Bochniaków i Mi-
łośników Ziemi Bocheńskiej

                                             ***
Janusz Żarek syn Stanisława, profesor ( kultura fizycz-

na). Ur. 24.06.1929 - zm. 11.10.2016.Studia: Wydział Wy-
chowania Fizycznego w Krakowie Szkoły Wychowania 
Fizycznego (obecnie AWF Kraków) mgr. 1952, dr.1965, 
dr.hab. 1985, prof.nadzw. 1990, prodziekan Wydziału Wy-
chowania Fizycznego 1981-84, 1987-93, kierownik Katedry 
Teorii Sportu i Sportów Indywidualnych 1987-90, prorektor 
ds.studenckich 1993-96, Członek Komisji Sportu Komisji. 
Nauk o Kulturze Fizycznej PAN 1980-1981, Rady Wyższe-
go Szkolnictwa Kultury Fizycznej 1987-88. Członek Pol-
skiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej 1960, 
Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego 1984-98. Krzyż 
Kawalerski OOP 1985, Medal KEN 1977, złota odznaka za 
zasługi dla Ziemi Krakowskiej 1988.

Publikacje: ponad 40 prac naukowych i popularnonauko-
wych dot. kultury fizycznej , w tym podręczniki, skrypty, 
artykuły i monografie, m.in : Wyniki sportowe a struktura 
psychologiczna drużyn piłki nożnej w Polsce 1965, System 
sterowania procesem treningowym w Polsce 1983, Wytrzy-
małość w sporcie 1996.
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Janusz Paprota

Królewskie wizyty w Bochni i okolicach
Wizyty koronowanych głów i członków rodzin monar-

szych były zawsze ważnym wydarzeniem dla Bochni i oko-
licznych miejscowości. Nasze miasto było dość często odwie-
dzane przez niektórych władców Polski, ze względu na znaj-
dującą się tu żupę solną, stanowiącą ważne źródło dochodów 
skarbu monarszego. W dodatku położone było przy ważnych 
szlakach handlowych biegnących z Krakowa na Węgry i Ruś, 
stąd też orszaki książęce i królewskie nierzadko ciągnęły do 
stolicy właśnie przez Bochnię czy Wiśnicz.

Przyjazd do miasta monarchy był tyleż zaszczytny, co …
kłopotliwy. Królowi towarzyszył, bowiem dwór, z jego mar-
szałkiem, podskarbim i paru członkami rady królewskiej. Do 
tego dochodziła spora liczba straży przybocznej, urzędników 
kancelarii, służby i pokojowców. Łącznie cała ta asysta mo-
gła liczyć kilkadziesiąt, a nawet 100 osób, którym trzeba było 
zapewnić nocleg i wyżywienie. Z drugiej strony, nawet krótki 
pobyt króla czy księcia w Bochni stwarzał możliwości wyjed-
nania przychylnych dla miasta praw i dokumentów, czy przed-
stawienia prywatnych próśb ze strony osób mających dostęp 
do urzędników dworu.

Zwykli obywatele mogli liczyć też na popisy kuglarzy, wy-
stępy muzyków czy chociaż na podziwianie strojów i bogac-
twa odwiedzających. Słowem – „powiew wielkiego świata”, 
który rozpraszał nudę i jednostajność dnia codziennego. 

Większa część tych odwiedzin nie została odnotowana 
w źródłach pisanych. Zachowane wzmianki w dokumentach 
pokazują więc tylko niektóre pobyty monarchów na ziemi 
bocheńskiej. 

Obecność w Bochni, założyciela miasta i twórcy bocheń-
skiej żupy solnej, księcia krakowskiego i sandomierskiego 
Bolesława Wstydliwego, odnotowano czterokrotnie. W 1251 
r. przebywał w Bochni razem z matką Grzymisławą, z którą 
potwierdzili sprzedaż wsi Łącko dla klasztoru bożogrobców 
w Miechowie. Wiemy na pewno, że gościł w Bochni w 1255 
r., kiedy to 9 czerwca wystawił dokument, w którym oddał 
klasztorowi bożogrobców w Miechowie część wsi Nieszkowa 
w kasztelanii sądeckiej oraz 8 lutego 1258 r., kiedy przebywał 

w Bochni wraz z małżonką Kingą. Książęca para przejeżdżała 
przez miasto jeszcze w 1271 r., towarzysząc królowi węgier-
skiemu Beli IV w drodze powrotnej na Węgry.

Nie zachowały się żadne wzmianki o pobycie na naszych 
terenach króla Władysława Łokietka, ale jego przywileje han-
dlowe dla mieszczan bocheńskich, lokacja Lipnicy Murowanej 
i częste kontakty z Węgrami, zdają się świadczyć, że monar-
cha ten nieraz w Bochni i okolicach gościł.

Jego syn Kazimierz Wielki, uznawany za dobroczyńcę 
miasta, był na pewno w Bochni w lipcu 1357 r., kiedy to 
wystawił dokument fundacji szpitala górniczego dla cho-
rych i kalekich górników. W wydanej w 1368 r. ordynacji 
zapewnił sobie dwukrotny w roku pobyt w Bochni, w rezy-
dencji i na koszt żupnika. Widać, więc, że nie tylko do Boch-
ni przyjeżdżał, ale i też to, że miejscem dłuższych pobytów 
królewskich stał się rozbudowany zamek żupny, jedyna re-
zydencja w mieście mogącą gościć nie tylko króla, ale i jego 
służbę i dworzan. 

Ale nie tylko samą Bochnię król odwiedzał. W 1364 roku 
Kazimierz, na prośbę Leonarda h. Rawicz, dziedzica Gaw-
łowa, ustanowił granice tej wsi z powodu szkód wyrządzo-
nych mu przez podrzędczego z Niepołomic i jego ludzi. Król 
osobiście, w towarzystwie dworzan i starych kmieci, obcho-
dził granice wsi i kazał sypać kopce graniczne. Z kolei kro-
nikarz Jan Długosz, potępiający obyczaje króla, wskazuje, że 
miał on utrzymywać nałożnice w dworze w Krzeczowie pod 
Bochnią. Nie jest to bynajmniej pomyłka kronikarza, gdyż 
rzeczywiście przed 1350 r. w Krzeczowie istniał dwór i fol-
wark królewski, który był wtedy centrum dużego kompleksu 
leśnego. Wspomniany dwór uposażony był w sól bocheńską, 
co potwierdzają późniejsze wzmianki w źródłach. Niewyklu-
czone, więc, że schowany w leśnych ostępach krzeczowski 
dwór, mógł służyć nie tylko postojom monarchy w trakcie 
polowań czy inspekcji gospodarczych... Z życiem prywatnym 
króla łączona jest też fundacja kościoła i jego pobyty w Łap-
czycy, ale i tu bardziej jesteśmy zdani na legendy i tradycję, 
niż na pewne wzmianki historyczne.

Zdjęcia z inscenizacji wizyty Króla Kazimierza III Wielkiego w Bochni. Widowisko zrealizowane przez władze miasta, powiatu i Stowarzyszenie 
Bochniaków i Milośników Ziemi Bocheńskiej w 2010 roku. Zob WB 1/2010



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  21ZIMA 2016

WB nr 4 (111)

Jeszcze za życia Kazimierza, w roku 1364 przez Bochnię 
przejeżdżał wraz ze swoim imponującym dworem Ludwik 
Andegaweński, zmierzający na słynny zjazd monarchów 
w Krakowie. Jego matka, królowa Elżbieta Węgierska, przy-
była do Bochni latem 1376 r. wystawiając tu dokument oraz 
przyjmując panów sandomierskich, którzy poinformowali ją 
o najeździe Litwinów na ich ziemię.

Sporo informacji o królewskich wizytach w Bochni mamy 
z przełomu XIV i XV w., z okresu panowania królowej Jadwi-
gi i jej męża Władysława Jagiełły. Jadwiga przybyła do Polski 
przez Nowy Sącz i Bochnię w czerwcu 1384 r. Dość często 
przebywała w królewskich Niepołomicach, skąd wyruszała do 
sąsiednich miejscowości, w tym Bochni, co skrupulatnie od-
notowano w rachunkach dworu królewskiego. 

W sobotę 8 maja 1389 r. królowa wraz ze swoim orsza-
kiem wyruszyła z Bochni do Niepołomic, gdzie chciała powi-
tać niewidzianego od miesięcy króla Władysława. 4 września 
1389 odnotowano wyjazd Jadwigi z Niepołomic do Bochni. 
Podobnie 15 kwietnia 1390 – wyjechała z Niepołomic do 
Bochni, gdzie kazała kupić materiał na ubranie dla opiekuna 
królewskich psów myśliwskich Litwina Kuźmy

Władysław Jagiełło kilkakrotnie przejeżdżał przez nasze 
miasto. Pierwszy potwierdzony jego pobyt mamy z 13 IV 
1395 r. Przez Bochnię jechał w kwietniu 1410 r. powracając 
z Sącza, gdzie przygotował obronę południowej granicy Kró-
lestwa oraz w 1422 r., kiedy to wraz z królową Zofią udał się 
do zamku w Niepołomicach. Pod koniec lutego 1424 r. mia-
ło miejsce spotkanie Władysława Jagiełły z królem duńskim 
Erykiem w podbocheńskiej Brzeźnicy. To mało znane wyda-
rzenie zasługuje na chwilę naszej uwagi. Jak zapisał w swojej 
Kronice Długosz: „Przyjęli go tam i sprowadzili do Krakowa 
znaczniejsi panowie polscy wyznaczeni na rozkaz i polece-
nie króla polskiego. Z Krakowa udał się również na Węgry, 
a odwiedziwszy króla rzymskiego i węgierskiego Zygmunta 
wrócił do Polski. Gdy wracał z Węgier, król polski Władysław 
wyszedł mu na spotkanie we wsi Brzeźnicy w pobliżu Bochni, 
a przyjąwszy go z honorami jak najuprzejmiej przyprowadził 
do Krakowa.” 

Ostatni pobyt Władysława Jagiełły w Bochni miał miejsce 
w 1428 r., kiedy to przybył z Jedlni i „w obecności niektórych 
prałatów i panów zażądał od Włocha Antoniego z Florencji 
dokładnego rozliczenia dochodów z żup”.

Z okresem panowania Jagiełły związany jest również po-
byt na ziemi bocheńskiej jego bratanka, księcia litewskiego 
Zygmunta Korybutowicza, późniejszego husyty i pretenden-
ta do tronu w Czechach. W latach 1411-14 przebywał on we 
wspomnianym wcześniej dworze królewskim w Krzeczowie, 
zarządzając z nadania Jagiełły tenutą krzeczowską. Pobierał 
też na swoje utrzymanie pieniądze z żupy bocheńskiej.

W 1451 r. przez Bochnię przejeżdżał też Kazimierz Jagiel-
lończyk, udając się na sejmik do Nowego Miasta Korczyna.

W górniczej Bochni i magnackim Wiśniczu bywał też król 
Zygmunt Stary. W 1525 roku wraz z królową Boną gościł 
na zamku w Wiśniczu, rezydencji marszałka koronnego Pio-
tra Kmity. Tradycja wiąże tę wizytę z legendami o królowej 
Bonie i jej przejażdżkach na osiołku wokół szczytu jednej z 
baszt zamkowych. 

W 1538 r. Zygmunt Stary, Bona i Zygmunt August zatrzy-
mali się na zamku żupnym, zapewne w związku z rozlicze-
niem dochodów kopalni soli. Dodajmy, że była to już wygod-

na rezydencja, przebudowana częściowo w stylu renesansu 
przez żupnika Jana Bonera.

Zygmunt August, ostatni król z dynastii Jagiellonów, od-
wiedził bocheńszczyznę w sierpniu 1550 r. Wtedy to, na za-
proszenie marszałka Piotra Kmity, udał się wraz żoną Barbarą 
i jej stryjem Mikołajem Radziwiłłem z Niepołomic do zamku 
w Wiśniczu. Przybyłych 27 sierpnia gości Kmita przyjmował 
z wielkim przepychem przez trzy dni, miał też obdarować ich 
cennymi prezentami. 

Gościem wiśnickiego zamku była też Izabella, wdowa 
po królu Węgier Janie Zapolyi. Szukając schronienia w Pol-
sce przebywała ona na zamku w lutym 1555 r., a więc już po 
śmierci marszałka Kmity.

Kolejnym gościem bocheńskiego zamku żupnego był Ste-
fan Batory. 9 września 1578 r. z wielką wystawnością podej-
mował go przez dwa dni i trzy noce podżupek Mikołaj Kory-
ciński, co z dumą zanotował w swoim Raptularzyku. 

Wzrost znaczenia politycznego Lubomirskich i rozbudo-
wa ich zamku, sprawiły, że to właśnie Wiśnicz, a nie Boch-
nia, stał się głównym celem odwiedzin znamienitych gości. W 
1646 r. król Władysław IV wraz z małżonką Ludwiką Marią, 
posłami francuskimi, weneckimi i dworzanami wyruszył do 
Lwowa. Po drodze zamierzał jednak odwiedzić dwory i zamki 
magnackie. Przybył też i do Wiśnicza, gdzie przebywał przez 
trzy dni. Lubomirscy zgotowali mu prawdziwie królewskie 
przyjęcie. W każdym dniu odbywał się wielki bankiet, na któ-
rym wypijano 12 beczek węgierskiego wina, oddawano salwy 
z dział i wystrzeliwano sztuczne ognie. Na pożegnanie dostoj-
ni goście otrzymali podarunki, w tym król - 6 przepięknych 
koni, królowa - złotą konew wysadzaną drogimi kamieniami, a 
poseł francuski 6 koni nieco gorszych niż królewskie.

Za życia wojewody Stanisława Lubomirskiego, w Wiśni-
czu gościli także: Jan Kazimierz, królowa Maria Ludwika, 
przyszły książę siedmiogrodzki Janos Kemeny, a także przy-
szły chan tatarski Islam Gorej, przebywający tu w charakterze 
jeńca Rzeczypospolitej.

Ostatnie pobyty królów polskich w Bochni i Wiśniczu 
wiążą się z dramatycznymi wydarzeniami wojen ze Szwe-
cją. „Potop” szwedzki, który w 1655 r. zalał ziemie polskie, 
zmusił ówczesnego króla Jana Kazimierza do wycofania się 
do Krakowa. Wieczorem 25 września król opuścił miasto i 
przez Bochnię, Wiśnicz i Nowy Sącz udał się do posiadłości 

Bochnia Dworzec Kolejowy 1896 oczekiwanie na przejazd cesarza Franciszka Józefa I.
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żywieckich, skąd miał się kierować do przebywającej w Gło-
gówku królowej. W Wiśniczu Jan Kazimierz spędził kilka dni. 
29 września wyjechał z zamku i starym traktem węgierskim 
dotarł do Sącza. W ślad za królem wycofywało się w kierunku 
Bochni i Wiśnicza wojsko polskie, a za nimi 
ścigające ich oddziały szwedzkie pod wodzą 
Karola X Gustawa. Późnym popołudniem 30 
września Karol Gustaw wraz z wojskiem przy-
był do Bochni. Miasto, pozbawione fortyfi-
kacji i oddziałów wojska, nie broniło się. Na 
wieczerzę i nocleg szwedzki król zatrzymał się 
prawdopodobnie w zamku żupnym, jedynym 
obiekcie w mieście godnym przyjęcia monar-
chy i jego doradców. Stamtąd, nazajutrz wy-
ruszył do Wiśnicza, który poddał mu się prak-
tycznie bez walki.

W 1702 r. w czasie trwania wojny północ-
nej, do Bochni 4 sierpnia wkroczył król August 
II Sas, ścigany po bitwie pińczowskiej przez 
Karola XII. Ten drugi zajął zamek żupny dzień 
później i o mało „przez zdradę zaczajonych 
Wołochów życia nie postradał”.

W czasach zaborów, parokrotnie wizytowa-
li Bochnię cesarze austriaccy. Dwukrotnie – w maju 1780 r. i 
kwietniu 1787 r. – był witany na rynku oraz podejmowany w 
budynku poklasztornym dominikanów cesarz Józef II. W lipcu 
1817 r. przybyła do Bochni para cesarska witana przed gma-
chem Starostwa przez licznie zgromadzone mieszczaństwo i 
okoliczną szlachtę. 

W 1823 r. cesarza Franciszka II podejmował obiadem sta-
rosta bocheński Baum von Appelshofen, a na Rynku koncert 
dała orkiestra gimnazjalna, co się „Najjaśniejszemu Panu bar-
dzo podobało”. 

Trzykrotnie w czasie swoich objazdów po cesarstwie od-
wiedził Bochnię Franciszek Józef I.  Zarówno w 1852 jak i w 
1855 r. na jego przyjazd zbudowano imponującą bramę ozdo-
bioną herbami Austrii i Galicji, a „Lud ze wszech stron tłum-
nie zgromadzony, duchowieństwo okoliczne i miejscowe, woj-
skowi i cywilni, urzędnicy, szkoły i górnicy z zapałem witali 
Najjaśniejszego Pana swego (…)”. Obu wizytom towarzyszył 
przegląd wojsk, a w 1855 r. cesarz udał się na „krzeczowskie 
błonie w celu oglądania wykonywanych tamże ruchów woj-
skowych”. Trzecia wizyta miała bardzo krótki przebieg, bo 
ograniczyła się do kilkunastominutowego postoju pociągu ce-
sarskiego na dworcu kolejowym w Bochni (1880 r.)

Rozpad Austro-Węgier kończył bezpowrotnie parowieko-
wy okres wizyt monarszych i książęcych w Bochni. Chyba 
ostatnim był arcyksiążę Józef Ferdynand, generał pułkownik 
cesarskiej i królewskiej armii, który 11 kwietnia 1915 r. przy-

jechał do Proszówek i Bochni, na uroczystość 
poświęcenia i nadania jego imienia mostu na 
Rabie. Most ten (wówczas drewniany) znisz-
czony został w grudniu 1914 r. przez wyco-
fujące się wojska rosyjskie i został odbudo-
wany przez żołnierzy austriackich. O wizycie 
informowała ówczesna prasa galicyjska, jak 
np.  Głos Narodu czy Ilustrowany Kurier Co-
dzienny. Wg relacji prasowych, po spotkaniu 
i rozmowach z burmistrzem Maissem i pro-
boszczem Wilczkiewiczem i po „ponownym 
odegraniu hymnu (austriackiego – przyp. J. 
P) wśród okrzyków ludności powtarzanych 
za burmistrzem „Niech żyje” arcyksiążę od-
jechał automobilem w stronę Brzeska, a po 
drodze odwiedził nowo budowane baraki ko-
lejowe. Miasto Bochnia na cześć „wysokich 
odwiedzin” uroczyście przyozdobiło domy. 

Mnóstwo chorągwi powiewało z budynków 
publicznych i wielu prywatnych”. 

Powrót Bochni i ziemi bocheńskiej do niepodległego pań-
stwa polskiego zakończył zasadniczo wizyty królewskie i ce-
sarskie. W okresie międzywojennym, do tej tradycji w pew-
nym sensie będą nawiązywać pobyty w Bochni Prezydenta RP 
Ignacego Mościckiego w 1928 i 1934 r. To już jednak temat na 
zupełnie inną opowieść.
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Pomnik „Poległym za Wolność w latach 1914-1920” wy-
budowany z okazji 20 rocznicy wymarszu batalionu bocheń-
skiej  młodzieży  do  Legionów,  przechodził  różne,  burzliwe 
koleje losu. Znany bardziej jako pomnik Czynu Legionowego 
został w latach okupacji hitlerowskiej odarty ze swojego tytułu 
i spiżowych tablic z nazwiskami poległych, ale nie pozostał 
zupełnie bezimienny. Nowy okupant przekształcił go w 1946 
r. w pomnik Milicjantów i przez 42 lata PRL-u za taki miał 
uchodzić. Przed nim celebrowano coroczne uroczystości 7 
października z okazji Dnia Milicjanta i 7 listopada z okazji 
wielkiej rewolucji październikowej. 

Powrót do tradycji legionowej pomnika nastąpił w dniu 11 
listopada 1988 r. w okolicznościach o których dzisiaj powinni-
śmy się dowiedzieć, bo najnowsza literatura na ten temat do-
starcza nam sprzeczne i wykluczające się ze sobą informacje. 

                                     *   *   *

Poległym za Wolność 1914-1920
Z inicjatywy Powiatowego Związku Legionistów Polskich 

w Bochni wybudowany został w 1934 r. w rogu plant salinar-
nych na skrzyżowaniu ulicy Orackiej z ulicą Marszałka Józefa 
Piłsudskiego (obecnie ul. Regis) okazały pomnik ku czci miesz-
kańców Bochni i Ziemi Bocheńskiej, którzy polegli w latach 
pierwszej wojny światowej, wojnie polsko-ukraińskiej 1919 r. 
i wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r., w walce o niepodległość 

Stanisław Kobiela

Burzliwa historia pomnika Czynu Legionowego w Bochni

Zaproszenie na uroczystość odsłonięcia pomnika „Poległym na wolność 1914-
1920” w dniu 3 maja 1935 r. w Bochni- zb. ANK Oddział w Bochni, sygn. 30/1/556.

Polski. Wybudowany został z okazji 20 rocznicy wymarszu ba-
talionu bocheńskiej młodzieży do Legionów Józefa Piłsudskie-
go, organizujących się na krakowskich Oleandrach1.

Z nieznanych nam bliżej powodów odsłonięcie pomni-
ka odbyło się kilka miesięcy później, w dniu 3 maja 1935 r. 
Pomnik zaprojektował znany krakowski architekt Franciszek 
Mączyński, tworzący w stylu secesji2, a tablice z brązu na 
których znalazły się nazwiska 259 poległych i litery czoło-
wego napisu „Poległym za Wolność 1914-1920”  wykonała 
odlewnia metali „Fosforanz” 
w Sosnowcu. Wśród nazwisk 
poległych byli nie tylko żoł-
nierze trzech brygad legiono-
wych, ale także żołnierze Pol-
skiego Korpusu Posiłkowego 
i innych polskich formacji 
wojskowych, a następnie 
Wojska Polskiego walczące-
go z bolszewickim najeźdźcą 
w 1920 roku. 

Na pomniku umieszczono 
259 nazwisk, 46 legionistów 
oznaczono literami „leg”, 
ale nie była to pełna lista po-
ległych, a jedynie ta, którą 
dysponował wówczas Powia-
towy Związek Legionistów. Liczbę 360 poległych legionistów 
z Bochni podaje słynna „Kantata Bochniaków”, do której słowa 
napisał  poeta legionowy Edmund Bieder. Ważna była jednak 
nie tyle liczba, ile symbolika pomnika i świadomość, że miasto 
Bochnia oddaje hołd swoim bohaterom. 

Okupant hitlerowski usunął osiem spiżowych tablic z czte-
rech wnęk pomnika i mosiężne litery z czołowej jego części, ale 
pomnik nie pozostał bezimienny, bo kamienny orzeł zrywający 
się do lotu uświadamiał każdemu, że pomnik poświęcony jest 
walce o niepodległość Polski.

Po wojnie pomnik pozostał w takim zdewastowanym sta-
nie. 31 marca 1946 r. w zasadzce zorganizowanej przez od-
dział Dubaniowskiego „Salwy” zginęło kilku funkcjonariuszy 
Milicji Obywatelskiej z Bochni3. Egzekutywa KP Polskiej 
Partii Robotniczej w Bochni omawiała sprawę zorganizowania 
pogrzebu o wymiarze manifestacji politycznej. Padła propo-
zycja urządzenia tej uroczystości pod pomnikiem legionistów 
i pochowania tam poległych milicjantów. Stanisław Smajda 
(ranny pod Łapanowem 31 marca 1946 r.), który był wówczas 
II sekretarzem PPR w Bochni, wspominał4:

Wszyscy w Bochni wiedzieli, że jest to pomnik legionistów. Mój 
brat Julian Smajda, był legionistą I Brygady. Znałem jego losy. Wyda-
ło mi się coś niestosownego, że pod pomnikiem ku czci legionistów 
mają być teraz pochowani inni. Powiedziałem to co myślałem, za-
proponowałem inne miejsce, a następnego dnia zostałem zwolniony 
ze stanowiska sekretarza PPR. Wróciłem na moje poprzednie stano-
wisko zecera w Zakładach Graficznym im. Anczyca w Krakowie i tam 

Stanisław Smajda
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pracowałem, aż do emerytury. Pozwolono mi jedynie pozostać do 
końca kadencji na funkcji radnego Miejskiej Rady Narodowej. 

Pomnik Milicjantów
Świecka uroczystość pogrzebowa odbyła się pod pomni-

kiem poległych za wolność w latach 1914-1920. Do dokumen-
tów i fotografii z tej manifestacji nie udało się dotrzeć. Nie 
dokonano jednak żadnych zmian ani nowych napisów na po-
mniku. Zachowało się jednak wspomnienie pani Stefanii Stus, 
żony Walentego Stusa, który prowadząc zakład pogrzebowy 
w Bochni musiał tę uroczystość przygotować. Ich córka pani 
Roma Stus-Furmańska mówi:

Przez całą noc trumny ze zwłokami milicjantów leżały w kościele. 
Po pogrzebie rodziny milicjantów w nocy, po cichu zabierały zwłoki 
pochowane pod pomnikiem wraz z trumnami i wywoziły. Może na-
wet władze wiedziały o tym, ale nie interweniowały. Wszystkie zwło-
ki zostały spod pomnika zabrane.

Może właśnie dlatego nie zmieniano kształtu pomnika, ale od 
tego czasu pomnik nazywano już Pomnikiem Milicjantów. Co 
roku odbywały się pod tym pomnikiem uro-
czystości z okazji Dnia Milicjanta, obchodzo-
nego uroczyście 7 października każdego roku 
kalendarzowego5. Ostatnia taka uroczystość 
odbyła się w 1988 roku. Po drugiej stronie 
ulicy znajdował się spożywczy sklep „Kon-
sumy” przeznaczony dla milicjantów i ich 
rodzin oraz funkcjonariuszy PZPR. W sąsied-
nim pokoju odbywał się wyszynk alkoholu. 
Sklepy takie w Polsce w latach 80. XX w. na-
zywane były powszechnie „sklepami za żółty-
mi firankami”. 

Z czasem pod pomnikiem poświęconym 
w 1935 r. tym, którzy w obronie Ojczyzny 
zginęli w walkach, w latach 1914-1920, 
z partyjnego polecenia składano także kwia-
ty z okazji  kolejnych rocznic rewolucji paź-
dziernikowej. Był to zawsze punkt kulmina-
cyjny comiesięcznych obchodów przyjaźni 
polsko-radzieckiej.

Na początku 1988 r. w tygodniku „Odrodzenie” w celu 
złagodzenia nastrojów polskiego społeczeństwa, wywoła-
nych stanem wojennym, ukazał się apel pisarza katolickiego 
współpracującego z władzami PRL Jana Dobraczyńskiego, 
ówczesnego przewodniczącego Rady Krajowej PRON6, 
o włączenie się wszystkich ogniw tego prorządowego ruchu 
w obchody rocznicy wielkiego wydarzenia, jakim było odzy-
skanie wolności po 123 latach niewoli. W okolicznościowym 
apelu pisał on:

W 1988 roku, 70 lat później, uczcijmy pamięć tamtych dni, ludzi 
i wydarzeń, aby i dla następnych pokoleń symboliczny dzień 11 li-
stopada pozostawał zawsze datą pamiętną, symbolem patriotycznej 
jedności Polaków. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Patriotycznego Ruchu 
Odrodzenia Narodowego (PRON) zwróciła się pismem z 26 
lutego 1988 r. l. dz. PRON nr 16/887 do wszystkich swoich 
miejskich ogniw, partii politycznych, władz administracyj-

nych, dyrekcji zakładów pracy, ZBOWiD, szkół podstawo-
wych i średnich, a także do niezrzeszonego w tym Ruchu Sto-
warzyszenia Bochniaków 

o nadesłanie propozycji obchodów tej rocznicy, o zainteresowa-
nie się żyjącymi jeszcze ludźmi tego okresu, ich wspomnieniami, pa-
miątkami,  aby mogła powstać w oparciu o te materiały – odpowied-

nia dokumentacja miejska i wojewódzka dotycząca 
tego zrywu niepodległościowego

Obłuda tej idei, którą przy pomocy usłuż-
nych struktur PRON-u miały realizować wła-
dze PRL, a które od 1945 roku niszczyły ludzi 
i pamiątki związane ze wszystkim, co kojarzy-
ło się z ideą i patriotyczną tradycją była nad 
wyraz oburzająca zwłaszcza w Bochni. Wielu 
mieszkańców pamiętało historię zadeptania 
tradycji legionowej poprzez przemianowa-
nie pomnika „Poległym za Wolność w latach 
1914-1920” na pomnik milicjantów. Stowa-
rzyszenie nie przystąpiło do inicjatywy, której 
patronować miał PRON i nie nadesłało żad-
nych propozycji i materiałów w wyznaczonym 
terminie do 30 kwietnia 1988 r. Miało swoje 
własne pomysły uczczenia rocznicy 70-lecia 
odzyskania niepodległości. 

Na zaproszenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Boch-
niaków przyjechał do Bochni prof. dr hab. Wacław Korta, histo-
ryk z Uniwersytetu Wrocławskiego, prezes oddziału wrocław-
skiego naszego stowarzyszenia. 

10 czerwca 1988 r. o godz. 18.00 w Domu Bochniaków 
wygłosił on wykład o życiu i działalności gen. Leopolda Oku-
lickiego wybitnego syna Ziemi Bocheńskiej, ostatniego ko-
mendanta Armii Krajowej. Na ten wykład tłumnie przybyli 
najaktywniejsi działacze bocheńskiej „Solidarności” z Jerzym 
Orłem na czele, członkowie i sympatycy Stowarzyszenia 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Każdy mógł 
wziąć udział w spotkaniu, ale nie pojawili się ani działacze 
PRON, ani działacze partii politycznych. Nie było także niko-
go z władz bocheńskiego ZBOWiD-u. bo nazwisko gen. Le-
opolda Okulickiego nadal było objęte zapisem cenzury. 

Profesor Wacław Korta mówił o życiu Generała, jego 
udziale w walkach legionowych, obronie Lwowa, wojnie pol-
sko-bolszewickiej,  zaangażowaniu w walkach z Niemcami 
w latach II wojny światowej, tragicznych losach po zakończe-
niu wojny, procesie moskiewskim i śmierci w sowieckim wię-

Prof. Wacław Korta
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zieniu w Moskwie. Przedstawił także silne związki Generała 
z Ziemią Bocheńską, lata nauki w bocheńskim gimnazjum, 
aktywny udział w utworzeniu w 1936 r. Stowarzyszenia Boch-
niaków. Wykład nagrodzony został licznymi, niemilknącymi 
brawami, a wiadomość o tym wydarzeniu szeroko rozeszła się 
po Bochni.

Stało się więc oczywiste, że żadnych wspólnych obchodów 
patriotycznych pod patronatem PRON-u w listopadzie 1988 
roku w Bochni nie będzie. 12 czerwca 1988 r. odbył się XVI 
Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bochniaków i Miło-
śników Ziemi Bocheńskiej. Stanisława Majtę na stanowisku 
prezesa Zarządu Głównego zastąpił Stanisław Kobiela8. Aby 
nie było jednak żadnej wątpliwości, że nowe władze Stowa-
rzyszenia zmieniły zdanie w tej kwestii prezes Stowarzysze-

nia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej wysłał do 
PRON w Bochni pismo z 14 września 1988 r.9, w którym po-
informował, że Stowarzyszenie we własnym zakresie planuje 
zorganizowanie z początkiem listopada br. cykl uroczystości 
patriotycznych, które powinny odbyć się także pod Pomni-
kiem Czynu Legionowego na rogu plant, który 

ograbiony przez okupanta hitlerowskiego, a następnie pozosta-
wiony w zapomnieniu przez wiele lat jest w świadomości mieszkań-
ców Bochni nadal symbolem ofiary krwi 259 mieszkańców Bochni 
przelanej w sprawie narodowej. 

Na naszą propozycję powołania niezależnego Obywatel-
skiego Komitetu Obchodów, aby uroczystość pod pomnikiem 
stała się wydarzeniem w pełni autentycznym nie otrzymaliśmy 
już żadnej odpowiedzi. 

Zbliżał się dzień 11 listopada 1988 r. Stowarzyszenie za-
planowało 4 listopada 1988 r. wykład w Domu Bochniaków 
o tematyce legionowej, przygotowało koncepcję uroczystości 
11 listopada 1988 r. pod pomnikiem „Poległym za Wolność 
w latach 1914-1920”, zamówiło w kościele parafialnym św. 
Mikołaja dwie msze święte: pierwszą w intencji żołnierzy - 
Synów Ziemi Bocheńskiej walczących o wolność Ojczyzny 
w latach 1914-1920, która miała kończyć uroczystość patrio-
tyczną pod pomnikiem 11 listopada 1988 r. i drugą w dniu 13 
listopada 1988 r. za duszę gen. bryg. Leopolda Okulickiego 
„Niedźwiadka” (1898-1946) ostatniego Komendanta Armii 
Krajowej członka – założyciela Stowarzyszenia Bochniaków, 
w 90 rocznicę jego urodzin. Bocheński dziekan i proboszcz ks. 
dr Karol Dziubaczka zgodził się na wygłoszenie patriotycz-
nych kazań na obu zamówionych mszach.

Informacje o zamówionych mszach świętych podaliśmy 
do wiadomości publicznej w postaci rozklejonych pod kościo-
łem i w różnych punktach miasta nekrologów. Janina Kęsek 
z naszej sekcji historycznej zaproponowała, aby w obwódce 
wewnętrznej nekrologów i w ich tytułowej części wprowa-
dzić kolor czerwony, aby w połączeniu z bielą i czernią le-
piej wyróżniały się one wśród innych nekrologów.  Pierwszy 
podpisaliśmy RODACY i zamieściliśmy w dolnej jego części 
informację, że 

przed mszą świętą o godz. 16.30 odbędzie się Uroczysty Apel 
Poległych pod pomnikiem Czynu Legionowego na plantach przy 
ul. Orackiej. 
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 Zb. Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej - dar 
od żony Juliana Smajdy żołnierza I Brygady P.P.

Pod drugim podpisaliśmy Stowarzyszenie Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.  

Muzeum przygotowało wystawę „Sen o szpadzie”. Pomysł 
tej wystawy wyszedł od pracowników Muzeum. Piękny sce-
nariusz napisali: Janina Kęsek i Jan Flasza. Otwarcie wystawy 
10 listopada 1988 r., połączone zostało z wykładem doc. dr 
hab. Andrzeja Pankowicza pt. Bochnia w pierwszych latach II 
Rzeczypospolitej. Do uroczystości patriotycznych włączyła się 
także Szkoła Muzyczna koncertem w wykonaniu uczniów LO 
w Bochni i Miejska Biblioteka Publiczna spektaklem w wyko-
naniu aktorów scen krakowskich (Tadeusza Malaka, Krystyny 
Serusiówny i Mieczysława Mejzy pt. Listopad dla Polaków 
niebezpieczna pora.

W taki oto sposób powstał niezależny Obywatelski Ko-
mitet Obchodów 70 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 
Polski, bez udziału Rady Miejskiej PRON, która nie chciała, 
a może bardziej nie mogła, takiej wersji obchodów zaakcepto-
wać10. Podobnie zachował się bocheński ZBOWiD. Natomiast 
nasze propozycje spotkały się z ogromną życzliwością wśród 
mieszkańców Bochni, a zwłaszcza bocheńskich ogniw NSZZ 
„Solidarność”, z którymi byliśmy w stałym kontakcie za po-
średnictwem pana Wacława Niemirskiego. Ten właśnie Oby-
watelski Komitet zaprosił mieszkańców Bochni na podane na 
afiszu uroczystości jubileuszowe, które rozpoczęły się już 4 

listopada w Domu Bochniaków wykładem Stanisława Kobieli 
„Bochniacy w legionach”. 
Apel Poległych

Doniosłym wydarzeniem miało być przywrócenie zbioro-
wej pamięci, że przy bocheńskich plantach stoi Pomnik Czynu 
Legionowego, a nie pomnik milicjantów. W pustych wnękach 
pomnika należało umieścić informację, która powinna prze-
mówić do odbiorcy i przypomnieć patriotyczną symbolikę 
pomnika. Dzięki zaangażowaniu kol. Elżbiety Langer i kol. 
Krzysztofa Kępy Stowarzyszenie przygotowało do wnęk kar-
tony, na których wypisano nazwy miejscowości, w których od-
bywały się bitwy Legionów Polskich w kampaniach legiono-
wych: karpackiej, bukowińskiej, wołyńskiej i walki w czasie 
wojny polsko-bolszewickiej. Uznaliśmy, że do czasu pełnej re-
konstrukcji pomnika, bardziej przemówią i zaciekawią odbior-
cę te nieznane i pomijane dotąd w historii Polski daty i nazwy 
miejsc bitewnych na szlaku bojowym Legionów Polskich, niż 
same nazwiska. Pojawiły się więc na dużych kartonach 32 
nazwy miejscowości: m.in. Marmaros-Sziget, Rafajłowa, Pa-
sieczna, Mołotków, Sadogóra, Kostiuchnówka, Obrona Lwo-
wa, Obrona Przemyśla, Maniewicze, Wilno, Kijów, Warszawa 
15 sierpnia 1920, Komarów, Grodno nad Niemnem, Lida.

Nie mogliśmy liczyć na udział wojska, a apel poległych 
wymagał udziału dobrze wyćwiczonych werblistów. Pani 
Wanda Wątorska dyrektor bocheńskiej Szkoły Muzycznej 
skierowała na naszą prośbę dwóch werblistów, umiejących 
dobrze grać na tym instrumencie, a kol. Stanisław Domański, 
wówczas wicedyrektor tej Szkoły zapewnił nad nimi kierow-
nictwo i opiekę podczas uroczystości. Zaproponowałem pani 
Wandzie Wątorskiej, aby Michał Wątorski jej syn, a wnuk 
prof. Jana Kota, więźnia politycznego, skazanego w procesie 
II komendy WiN na karę śmierci w 1947 r. odczytał wraz z ko-
legami listę poległych, wymienionych na tym pomniku11. Był 
on wówczas uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. Króla 
Kazimierza Wielkiego w Bochni.

Na uroczysty apel poległych przybył dziekan i proboszcz 
bocheński ks. dr Karol Dziubaczka, co zostało powitane z du-
żym uznaniem przez obecnych pod pomnikiem jako potwier-
dzenie całkowitej apolityczności tego wydarzenia. Przed po-
mnikiem zgromadziły się tłumy mieszkańców Bochni, wśród 
nich wielu działaczy NSZZ „Solidarność”, którzy znacznie 
wcześniej spontanicznie usunęli z pomnika śmieci i zeschłe 

W pierwszym rzędzie: S. Kobiela, S. Machnicki, S.Dobranowski, J. Paluch fot. B. MrówkaFot. B. Mrówka
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liście spadające z drzew. Nagłośnienie zorganizował  kierow-
nik Miejskiego Domu Kultury pan Ludwik Korta. Wartę pod 
pomnikiem zaciągnęli spontanicznie bocheńscy harcerze. 

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodo-
wego Mazurka Dąbrowskiego. Prezes Stowarzyszenia Boch-
niaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej wygłosił krótkie 
przemówienie rozpoczynając od tekstu jednej zwrotki „Kan-
taty Bochniaków”:

               Gdy Polska rwała swe kajdany
               W Legiony z Bochni ruszył huf
               Na bój za wolność, śmierć i rany
               By naród wolnym czuł się znów.   

Nawiązując do wyjścia z Bochni 600 – osobowego batalio-
nu bocheńskiej młodzieży do Legionów na krakowskie Olean-
dry by bronić naszego prawa do godności ludzkiej i narodowej 
mówił dalej12:

A to przecież nie wszyscy. Szły z Bochni do Legionów uzupełnie-
nia w każdym roku Wielkiej Wojny. Szli Bochniacy na odsiecz Lwowa 
i w bój o Warszawę. Ginęli na polach Łowczówka, Jastkowa, Rafajło-
wej i Mołotkowa, na stokach Kirlibaby, Kliwy i Prislopu, na płaskowy-
żu Rarańczy, Łażan i Rokitny, w błotach Polesia, rozlewiskach wielo-
ramiennego Styru i Stochodu i bagnach Kostiuchnówki. To krwią żoł-
nierzy z Bochni ochrzczone zostało Cegielniane Wzgórze jako „Polska 
Góra”, która na stałe weszła do tradycji legionowej. Słynny  szaniec 
kampanii wołyńskiej „Reduta Piłsudskiego” stała się symbolem mę-
stwa i wytrwałości żołnierza polskiego. Być zwyciężonym i nie ulec – 
to najwyższy hart ducha – mówił Józef Piłsudski. Ileż to razy żołnierz 
legionowy musiał przede wszystkim pokonywać samego siebie, czy 
to leżąc godzinami pod gradem kul zagrzebany w śniegu w strasz-
liwym mrozie pod Maksymcem i Kirlibabą, czy też w całodziennej 
spiekocie lipcowej w gorących piaskach Wołynia…

Stoimy dzisiaj przed pomnikiem Czynu Legionowego. Płyty spiżo-
we z 259 nazwiskami poległych zniszczył okupant hitlerowski… Dzisiaj 
chylimy z wdzięcznością czoła przed ich życiem, trudem i ich żołnier-
skim znojem, przed ich cierpieniem i bohaterską śmiercią, przed ich 
ofiarą, którą złożyli na ołtarzu Ojczyzny. Dzisiejszy dzień jest nie tylko 
wyrazem wdzięczności dla poległych żołnierzy, ale i zobowiązaniem 
dla nas wszystkich tu zgromadzonych, abyśmy opierając się na ich 
duchu niezłomnym i niepokonanym prowadzili walkę o te szczytne 
ideały, abyśmy umieli wszystkie nasze talenty wykorzystać dla dobra 
naszej Ziemi Bocheńskiej i całej naszej Ojczyzny. 

Po tym wystąpieniu uczniowie Liceum Ogólnokształcą-
cego: Michał Wątorski, Jarosław Klopotowski, Piotr Kępa 
i Tomasz Janik przy warkocie werbli odczytali nazwiska, któ-
re winny znajdować się na pomniku, wg tekstu zaproszenia 
z 1935 r. na uroczystość odsłonięcia pomnika, a następnie wią-
zanki kwiatów i wieńce pokryły pomnik ku czci Poległych za 
Wolność w latach 1914-1920. 

Składały je młodzież, liczne delegacje NSZZ „Solidar-
ność” i zakładów pracy. W pierwszej delegacji Stowarzyszenia 
Bochniaków byli : S. Kobiela, S, Machnicki, S. Dobranowski 
i J. Paluch. Miłym zaskoczeniem była obecność delegacji UM 
Bochni z udziałem z-cy naczelnika Miasta Bochni p. Urbań-
skiego i przedstawiciela Partii Wiesława Biernata oraz delega-
cja Milicji Obywatelskiej z jej komendantem Antonim Serwi-
nowskim na czele. Wszyscy obecni mieli pełną świadomość, 
że w Bochni dokonało się coś bardzo ważnego, a mianowicie, 

że w tym miejscu przywrócona została pamięć o legionistach 
Józefa Piłsudskiego z Bochni, a trwałym symbolem tej pamię-
ci jest pomnik „Poległym za Wolność 1914-1920”. 

Wspólnie z bocheńskim proboszczem ks. dr Karolem 
Dziubaczką obecni pod pomnikiem udali się plantami do ko-
ścioła parafialnego św. Mikołaja na uroczystą mszę świętą 
poświęconą wszystkich żołnierzom – Synom Ziemi Bocheń-
skiej walczącym ze wschodnim najeźdźcą. W pięknym ka-
zaniu w kościele w obecności tłumów mieszkańców Bochni 
proboszcz bocheński podkreślił, że społeczeństwo bocheńskie 
potrafi się organizować samodzielnie, bez cenzury i bez udzia-
łu partyjnych przybudówek, które miały stwarzać złudzenie, 
że rząd i Partia jest z narodem13. 

13 listopada 1988 r. odbyła się w kościele św. Mikołaja 
msza św. za duszę gen. bryg. Leopolda Okulickiego „Niedź-
wiadka” ostatniego komendanta A.K. czł. założyciela Stowa-
rzyszenia Bochniaków. Przybyło bardzo dużo ludzi, wśród 
nich wielu działaczy „Solidarności” i naszego Stowarzyszenia. 
Po mszy złożono wieńce i kwiaty pod tablicą na budynku Mu-
zeum poświęconą uczniom bocheńskiego gimnazjum, którzy 
zginęli w wojnie polsko-bolszewickiej.

Literatura faktu czy beletrystyka?
Tak właśnie przedstawiony został w skrócie przebieg tych 

wydarzeń na stronach 201-202 wydawnictwa pt. „Bochnia 
w latach 1979-1989 - szkice do portretu miasta”. Bochnia 
2010 wyd. Stowarzyszenie Europa Linqua. Bez konsultacji 
z autorem tego artykułu pojawił się jednak przypis redakto-
ra na stronie 201 i w podpisie pod zdjęciem na str. 202 in-
formujący ,... że koordynacją tych uroczystości zajmował się 
Komitet Miejski PRON. Na stronie 108 tego wydawnictwa 
autor innego artykułu nie dokonując żadnej głębszej analizy 
potwierdza całkowicie błędnie, że (cytuję): Głównym organi-
zatorem Święta Niepodległości w roku 1988 była Rada Miej-
ska Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Bochni, 
chociaż lojalnie przyznaje na str. 107, że naciskom wstąpienia 
do PRON  (cytuję): w Bochni oparło się temu Stowarzyszenie 
Bochniaków, które odzyskało możność oficjalnego działania 
nie wpisując się in gremio do PRON. 

Do tych oczywistych sprzeczności doprowadził pomysło-
dawców takich niekonsultowanych uzupełnień błąd logiczny 
(„petitio principii”)  polegający na przyjmowaniu tezy, któ-
rej ma się dopiero dowieść, za jedną z przesłanek dowodu 
(błędne koło w dowodzeniu). Kolokwialnie mówiąc efektem 
takiego rozumowania było przyjęcie przez autorów tych po-
prawek redakcyjnych, że wszystko co się zdarzyło (przebieg 
uroczystości w dniu 11 listopada 1988 r.) musi pasować do 
marzeń PRON nakreślonych w piśmie z 26 lutego 1988 r. l. 
dz. PRON nr 16/88. 

Wartościowe wydawnictwo Stowarzyszenia Europa 
Linqua doznało niepotrzebnie uszczerbku poprzez zbyt po-
chopną ocenę jednego tylko wyżej cytowanego pisma bez 
chęci sprawdzenia jaki był dalszy bieg wydarzeń. A wystar-
czyło tylko zapytać, bo świadkowie i potrzebne dowody były 
w zasięgu ręki. Gdyby przyjąć taki tok wydarzeń, to należa-
łoby uznać, że tłumy działaczy Solidarności z księdzem pro-
boszczem i Bochniakami przybyły pod pomnik na wezwanie 
PRON, a z kolei PRON przyczynił się do przywrócenia po-
mnikowi legionowej tradycji, pogrzebania na oczach zgroma-
dzonych tłumów PRL-owskiej nazwy – pomnik milicjantów 



WB nr 4 (111)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE28 ZIMA 2016

Odrestarowanie pomnika rozpoczął Mieczysław Hajdecki od zamurowania wnęki. Na zdjęciach 
jest także Stanisław Dobranowski- fot. B. Mrówka

i złożenia hołdu wszystkim tym, którzy w latach 1914-1920 
walczyli z Rosją carską, a następnie z bolszewikami.   

Zupełnie inaczej przedstawia przebieg tych uroczystości 
Ireneusz Sobas, w wydanej w ostatnich miesiącach 2016 r. 
przez Miejski Dom Kultury książce pt. Niepokorne dekady. 
Niepodległościowe dążenia mieszkańców Bochni i Bocheńsz-
czyzny w latach 1945-1989. Autor pisze w niej na stronie 194:

11 listopada 1988 r. – w 70. rocznicę odzyskania niepodległości – 
miała miejsce ostatnia demonstracja uliczna zakazanego wciąż związ-
ku. Po uroczystej mszy św. spod kościoła św. Mikołaja uformował się 
kilkudziesięcioosobowy pochód, który przeszedł pod pomnik przy ul. 
Orackiej. Pomnik wciąż pełnił oficjalną funkcję obelisku ku czci mili-
cjantów i funkcjonariuszy UB, zabitych w „obronie władzy ludowej”, 
jednak zachowała się pamięć o bochnianach poległych na frontach 
I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., którym w la-
tach 30. ów pomnik ufundowano.

Przed pomnikiem usunięto czerwone flagi – pozostałość po 
świętowanej 7 li-
stopada rocznicy 
rewolucji paździer-
nikowej, złożono 
b i a ł o - c ze r w o ny 
wieniec z napisem 
„Solidarność” oraz 
odśpiewano hymn 
państwowy. De-
monstranci przeszli 
następnie na Ry-
nek, pod budynek 
m u z e u m … g d z i e 
złożono kolejny 
wieniec i zapalo-
no znicze. Milicja 
obserwowała de-
monstrację, ale nie 
interweniowała.

Nie ma w tej 
relacji nic o ape-
lu  poległych, 
o składaniu innych wieńców i kwiatów, o zamówionej mszy 
świętej za poległych polskich legionistów i żołnierzy w wal-
ce o wolność Polski w latach 1914-1920 i o mszy za duszę 
gen. Leopolda Okulickiego. Bliższa prawdy jednak jest, mimo 
wszystko, relacja Ireneusza Sobasa podana w w/w książce, 
chociaż pokazująca w ogromnym, i dość chaotycznym, skró-
cie przebieg tych listopadowych uroczystości. Wszak wszyscy 
byliśmy wtedy w „Solidarności” i działaliśmy razem dla dobra 
wspólnego. Ten potężny niezależny, samodzielny i samorząd-
ny ruch związkowy dał przecież  mocne podstawy do tego zry-
wu narodowego, w którym wszyscy czuliśmy się partnerami, 
potrzebnymi do budowania demokracji. Warto jednak przypo-
mnieć dzisiaj jak to wszystko po kolei się toczyło.

Rekonstrukcja części czołowej pomnika   
Z inicjatywy kol. Stanisława Dobranowskiego Stowarzy-

szenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej już na 
początku 1991 r. przystąpiło do rekonstrukcji pomnika. Mie-
liśmy doświadczenia w takich przedsięwzięciach, ponieważ 

w 1990 r. przeprowadziliśmy całkowitą rekonstrukcję tablicy 
na budynku Muzeum „Bochnia – Swoim Bohaterom 1920-
1930” poświęconej pamięci 10. uczniów bocheńskiego gim-
nazjum, którzy bohaterską śmiercią zginęli w wojnie polsko-
-bolszewickiej 1920 roku14. 

Zakres prac wydawał się łatwiejszy, ponieważ nie trzeba 
było odlewać medalionów i odtwarzać kamiennych elemen-
tów pomnika, a jedynie wykonać i zamontować spiżowe litery 
w części środkowej pomnika „Poległym na Wolność 1914-
1920”. Nie było nas stać na to, abyśmy mogli sfinansować 
osiem spiżowych tablic (po dwie do każdej wnęki) z nazwi-
skami poległych15.

Tą sama drogą kol. Stanisław Dobranowski zdobył od 
działaczy „Solidarności” w Kopalni Soli w Bochni złom me-
tali kolorowych. Resztę dołożyliśmy z własnych skromnych 
zapasów i zleciliśmy wykonanie prac Pracowni Metaloplasty-
ki, Złotnictwa, Płatnerstwa i Broni w Tarnowie pana Mariana 
Mikuły. Przed rozpoczęciem prac należało jednak zamurować 

wykutą w pomniku 
wnękę. Z inicjaty-
wy kolegi Stanisła-
wa Dobranowskie-
go powstał zespół 
na czele którego 
stanął Mieczysław 
Hajdecki. Był on 
bratem Antonie-
go Hajdeckiego, 
profesora rzeź-
by i prorektora 
Akademii Sztuk 
Pięknych w Kra-
kowie, który nota 
bene wykonywał 
kiedyś na zlecenie 
władz miejskich 
wspomnianą wy-
żej wnękę na po-
mieszczenie urny 
z ziemią z obozu 
koncentracyjnego.

Po zamurowaniu wnęki zamontowane zostały w części 
środkowej pomnika spiżowe litery napisu : 

          POLEGŁYM ZA WOLNOŚĆ 1914-1920   

Awantura o urnę i wnękę
Uroczystości pod pomnikiem 11 listopada 1988 r. 

a zwłaszcza apelu poległych za wolność Polski legionistów i  
obrońców Ojczyzny przed bolszewickim zalewem nie zapo-
mnieli ci, którym całą uroczystość z powodów politycznych 
nie przypadła do gustu. W 1991 roku znaleźli się w zupełnie 
innej rzeczywistości politycznej w Polsce. Mimo to, bazując 
na uczuciach patriotycznych, rozpalali żagiew nienawiści wo-
bec tych, którzy kiedyś podnieśli rękę na pomnik milicjantów.  
Zrobiło się głośno wokół sprawy rzekomego sprofanowania 
urny z ziemią z KL Auschwitz. Pojawiły się głosy, że była tam 
jeszcze ziemia z Katynia, urnę sprofanowano i aktualne robo-
ty przy pomniku kojarzyć się mogą jedynie ze świętokradz-
twem. Anonimowe insynuacje kierowane wobec Bochniaków 
w 1991 r. przybrały na początku 1992 roku postać pisemnego 
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protestu Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych, które w liście z 17 marca 1992 r. l.dz. 
10/org/92 zawiadomiło przewodniczącego Rady Miejskiej 
Stanisława Kobielę.

że podczas częściowej rekonstrukcji Pomnika Czynu Legionowego 
sprofanowana została urna z prochami byłych więźniów politycznych 
pomordowanych w hitlerowskim obozie zagłady Oświęcimiu-Brzezin-
ce.

11 kwietnia 1992 r. przewodniczący Rady Miejskiej od-
powiedział, że urna z ziemią z KL Auschwitz została zamuro-
wana w pomniku przez ekipę remontową Stowarzyszenia pod 
nadzorem przedstawicieli Zarządu Głównego i miejsce, gdzie 
się ona znajduje otoczone jest szacunkiem i należnym kultem.

Od tego czasu uroczystości z okazji Święta Narodowego 
11 Listopada mogły odbywać się znowu pod tym pomnikiem.

Ostateczna rekonstrukcja pomnika
Ostateczna rekonstrukcja pomnika polegała na wykonaniu 

i zamontowaniu w czterech wnękach pomnika ośmiu tablic 
(po dwie na każdą wnękę) z nazwiskami poległych za wolność 
Ojczyzny Synów ziemi bocheńskiej. Inicjatorem dokończenia 
tej rekonstrukcji w 1993 r. był ówczesny burmistrz Bochni dr 
hab. Teofil Wojciechowski. Koszt rekonstrukcji sfinansowały 
władze samorządowe miasta Bochni. 

Przypisy: 
1  Stanisław Kobiela. Bochniacy w legionach cz. 1 „Wiadomo-
ści Bocheńskie” nr 2/1014 s. 17
2  Franciszek Mączyński  (1874-1947) polski architekt, pro-
jektował w stylu secesji, najczęściej w Krakowie gmachy 
użyteczności publicznej  m.in. Pałac Sztuki i budynek Teatru 
Starego przy placu Szczepańskim, Dom pod Globusem przy 
ul. Długiej, Pałac Prasy przy ul. Wielopole, stadion Cracovii.
3  Wg monografii Bochni Feliksa Kiryka i Zygmunta Ruty. 
Bochnia. Dzieje miasta i regionu, Kraków 1980 s. 487 w star-
ciu poległo siedmiu milicjantów w tym komendant MO 
w Bochni Stanisław Gruszka. Ireneusz Sobas na stronie in-
ternetowej www.bochenscywykleci.pl podaje, że ósmy ciężko 
ranny milicjant zmarł po przywiezieniu go do Bochni.

4  Wywiad ze Stanisławem Smajdą przeprowadziłem w 1995 
r. w Bochni.
5  Data święta została przyjęta od daty uchwalenia dekretu 
PKWN z dnia 7 października 1944 r. o Milicji Obywatelskiej, 
który w art. 1 przyjął, że Milicja Obywatelska jest prawno-pu-
bliczną formacją Służby Bezpieczeństwa Publicznego.
6  Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON) był 
organizacją ogólnopolską o charakterze politycznym. Utwo-
rzony w listopadzie 1982 r. przez PZPR i podległe jej partie 
zastąpił Front Jedności Narodu (FJN). Miał stworzyć pozory 
poparcia społecznego dla władzy państwowej i polityki rządu. 
Przewodniczącym Krajowej Rady PRON został pisarz Jan Do-
braczyński. PRON rozwiązany został w listopadzie 1989 roku.
7  w zb. SBiMZB
8  W składzie ZG znaleźli się ponadto: Jerzy Wojnar, Sta-
nisław Machnicki (wiceprezesi) Roman Chmiel, Grażyna 
Łopatka, Jan Paluch, Monika Komasa, Krzysztof Kępa, 
Józef Lysy, Kazimierz Błotnicki, Stanisław Domański, An-
drzej Januszewski, Czesław Blajda, Mieczysław Rosiek, 
Lech Kwiecień.
9  w zb. SBiMZB
10 Wystarczającą blokadą dla nich było (objęte nadal zapisem 
cenzury) nazwisko gen. Leopolda Okulickiego, zamówione 
msze święte, i data 1920 łatwo rozpoznawalna jako data zwy-
cięskiej bitwy warszawskiej z bolszewickim agresorem. Do 
tego miała dojść jak najbardziej prawdopodobna degradacja 
narzuconej w 1946 r. nazwy pomnika Milicjantów do czego 
PRON nie mógł przecież przyłożyć swojej ręki.
11 Stowarzyszenie posiada w swoich zbiorach oryginalny tekst 
zaproszenia na otwarcie pomnika w dniu 3 maja 1935 r.
12 tekst całego przemówienia znajduje się w zbiorach 
SBiMZB.
13 Rada Miejska PRON w latach swojego istnienia (1982–
1988) nie odegrała żadnej istotnej roli w kształtowaniu bo-
cheńskiego środowiska i w przyczynianiu się do podtrzymy-
wania miejscowych i narodowych tradycji korzeni. 
14 zob. Stanisław Kobiela. Przywracanie pamięci cz.1 „Wia-
domości Bocheńskie” nr 2-3/2010 s. 16-18.
15 Jan Flasza. Przewodnik po Bochni. Bochnia 2015 s. 147.
16 Jan Salamon. Spór  o  pomnik. „Dziennik Polski” 
z 22.04.1992

Po uroczystości 11 listopada 1988 r. (we wnękach pomnika znajdują sie kartony z 
nazwami miejsc walk legionowych i wojnie polsko-bolszewickiej) - fot. B. Mrówka

Po częściowej rekonstrukcji pomnika w 1991 r. - fot. J. Salamon
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Aleksandra Wróblewska (Krzeszowice)

W rodzinnym kręgu 
O rodzinie Krudowskich

24 września 2016  r. na  zaproszenie naszego Stowarzy-
szenia  przyjechała  do  Domu 
Bochniaków z Krzeszkowic pani 
Aleksandra Wróblewska, aby po-
dzielić się z nami wspomnieniami 
rodzinnymi. Kilku jej stryjów cho-
dziło do bocheńskiego gimnazjum 
i tutaj zdawało egzamin dojrzało-
ści, a jeden z nich Jan Krudow-
ski  napisał  melodię  do  słynnej 
„Kantaty  Bochniaków”,  która 
od 1938 r. jest hymnem tej Szkoły 
i naszego Stowarzyszenia. Mieli-
śmy okazję zaśpiewać  ten hymn 

przy czynnym udziale naszego chóru „Lutnia”. Po spotkaniu, 
które przebiegało w niezwykle serdecznej atmosferze, będącej 
niewątpliwie zasługą naszego gościa, pani Aleksandra obie-
cała nadesłać swoje wspomnienia rodzinne, które z pewnością 
zainteresują naszych Czytelników. 

                                     *   *   *
Witam wszystkich zebranych, jestem zaszczycona, że 

zostałam zaproszona do waszego wspaniałego towarzystwa. 
Bochnia pamięta, to bardzo piękne. Czytając historię Wasze-
go pisma – „Wiadomości Bocheńskie” byłam pełna podziwu, 
że tak dbacie o pamięć ludzi, którzy tutaj żyli, tu się urodzili 
i tutaj byli wielcy. Dziękuję serdecznie, że zaliczyliście moją 
rodzinę Krudowskich do tego grona. Postaram się pokrótce 
opisać tą ciekawą, dla mnie bardzo bliską rodzinę mego ojca.

Rodzina Krudowskich wywodzi się z Krakowa i Bochni. 
Ze znanych nam zapisów wynika, iż najstarszym w rodzie jest 
Franciszek Krudowski urodzony w Krakowie ok. 1815 roku, 
który ożenił się z Rozyną Horodyńską ( 1821 – 1898 r.) . Mał-
żeństwo to miało trzech synów i córkę: Stanisława (ur.1844), 
Jana (1850 – 1935) - to mój dziadek), Franciszka (1860 – 
1945), który był artystą malarzem1) i Marię, która wyszła za 
mąż za Franciszka Fuchsa. Dziadek mój - Jan Krudowski - za-
warł związek małżeński z Marią Brzózko, jedną z sióstr ks. 
Stanisława Brzózki, który był jednym z dowódców powstania 
styczniowego. Małżeństwo to, zamieszkało w Bochni, miało 
trzynaścioro dzieci, w tym dziesięciu chłopców i trzy córki. 
Mieszkali przy ul. Sądeckiej 853. Jan Krudowski, który praco-
wał jako inżynier w Radzie Powiatowej w Bochni, postanowił 
zapisać w Księdze przynależności do miasta całą swoją rodzinę:

Najstarszy syn Józef, urodził się w 1881 r. w Wólce w po-
wiecie mławskim, a więc w ówczesnym Królestwie Polskim. 
W Końskiej Woli należącej także do Królestwa Polskiego uro-
dzili się kolejni bracia, a więc Jan w 1882 r., August Antoni 
w 1884 r., Jerzy-Miron w1885 r. Franciszek, który urodził się 
w Krakowie w 1887 r. - to mój ojciec. W Rudkach, w powie-
cie lwowskim, urodzili się bracia: Stefan w 1890 r. i Marian 

w 1892 r. Z całą tą liczną rodziną moi dziadkowie sprowadzili 
się do Bochni i tu urodził się w 1894 r. Zygmunt, a dwa lata 
później w 1894 r. Brunon. Był jeszcze Stanisław, który utonął 
mając trzy latka.

I tu także w Bochni, ku wielkiej radości rodziny Kru-
dowskich, zaczęły rodzić się córki: Elżbieta w 1898 r., Maria 
w 1900 r. i najmłodsza Anna w 1906 r. Dziadek korespondo-
wał stale z siostrą mojej babci, która mieszkała w Warszawie. 
Mąż jej Kryński był właścicielem małej fabryczki i bardzo 
wspierał finansowo liczną rodzinę swojej żony w Bochni. 
Jedna z anegdot rodzinnych podaje, że w tej korespondencji 
dziadek, dostrzegając różne zainteresowania i talenty swoich 
dzieci, snuł  rozważania kim w przyszłości będą jego dzieci. 
O moim ojcu Franciszku pisał:

Franek, bardzo dużo kreśli i jest wybitnie inteligentny i zdolny, 
chyba będzie inżynierem, natomiast olbrzymie zdolności aktorskie 
ma August, i w sztukach wystawianych w szkole odnosi duże sukcesy.

Rzeczywiście w sztukach, w których grał bywali go-
ście z Krakowa m.in. Lucjan  Rydel. August sam się ubie-
rał, zarabiał, a nawet finansowo wspierał mamę. O synu 
Marianie pisał żartobliwie, że słoń wstąpił mu na ucho, bo 
jako jedyny w rodzinie nie ma talentu muzycznego, a list 
zakończył słowami: o dziewczęta się nie martwię, bo bę-
dzie głupi, który je kupi. 

Wróćmy jednak po kolei do dzieci Jana Krudowskiego se-
niora. Niemal wszyscy Krudowscy szukali karier w wojsku. 
Jednak najstarszy – Józef - skończył filozofię na Uniwersy-
tecie Warszawskim i podjął pracę w znanym gimnazjum im. 
Rejtana w Warszawie. Uczył tam geografii i prowadził chór. 
Równocześnie komponował pieśni, które zachowały się do 
dzisiaj. We wspomnieniach jednego z jego uczniów, stryj Jó-
zef jawi się jako wspaniały pedagog i muzyk, zawsze po stro-
nie młodzieży, a przykładem może być wspomnienie. 

Podczas egzaminu profesor Krudowski zapisał na tablicy temat, 
którego uczeń nie opracował. Przerażony młodzian, szepnął “tylko 
nie to panie profesorze", na co, ku wielkiemu zaskoczeniu dyrektora, 
Krudowski  zmazał  temat z tablicy i ratując ucznia zapisał inny, tłu-
macząc komisji, że się pomylił. W ten sposób delikwent zdał egzamin. 

Niestety wojna, przyniosła dramat dla rodziny Józefa, stryj 
został aresztowany przez gestapo, a następnie zginął w KL 
Auschwitz.

Jan2, który skończył Konserwatorium, w klasie skrzypiec, 
został kapelmistrzem Wojska Polskiego. Prowadził orkiestrę 
wojskową m.in. w Warszawie, we Lwowie, w Jarosławiu, 
w Bochni (w latach 1912-1920r.), w końcu osiadł w Tarno-
wie. W 1938 r. skomponował melodię kantatę dla bocheńskie-
go Gimnazjum, która stała się hymnem szkoły3. Po drugiej 
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wojnie światowej, Bochniacy przejęli kantatę jako swój hymn 
i śpiewają ją do dziś. W Bochni, odbył się również koncert 
Jana Krudowskiego, w którym brał udział Józef, jako absol-
went gimnazjum. W Tarnowie, stryj był kapelmistrzem woj-
skowym. Wraz z nadejście II wojny światowej nastąpiła wiel-
ka ucieczka ludności na wschód. Na wschód jechał również 
szpital wojskowy z Krakowa aby ratować naszych żołnierzy. 
Stryj Stefan pracował tam jako ordynator neurolog.

Podczas przejazdu przez Tarnów zabrali ze sobą stryja Jan-
ka i jego syna Jurka, który nie był jeszcze pełnoletni. Stryj Ste-
fan wiózł ze sobą syna Wojtka. W połowie drogi, stryj Janek 
kazał wrócić synowi do matki, do Tarnowa, dzięki temu ura-
tował swoje dziecko. Obydwaj stryjowie dostali się do niewoli 
sowieckiej w Kozielsku. Stamtąd wypuszczono Wojtka, nieste-
ty zarażonego gruźlicą. Do losów Wojtka wrócę później. Obaj 
stryjowie, którzy byli bardzo częstymi gośćmi w moim domu, 
byli naszymi ojcami chrzestnymi, zginęli w Katyniu w roku 
1940. Niedawno dowiedziałam się, że Wojtek pracował podczas 
wojny w Krakowie w PCK, ale potajemnie działał w poczcie 
harcerskiej rozwożąc listy z Koziel-
ska i innych obozów do rodzin. Mimo 
usilnych starań i leczenia, nie udało 
się zwalczyć gruźlicy, zmarł w wieku 
24 lat w 1945 roku.

Kolejny syn, August czyli Gutek 
poszedł do Szkoły Teatralnej i zo-
stał aktorem w Sosnowcu. Tam też 
się ożenił, a w roku 1914 poszedł na 
wojnę i zginął. Mimo poszukiwań 
w archiwum teatru w Sosnowcu, nic 
się nie zachowało, wszystko zostało 
zniszczone. Także jego brat Jerzy Mi-
ron był na wojnie od 1914 roku. W ro-
dzinie powtarzano, że wrócił do domu na piechotę z Włoch.

Następny brat to mój ojciec Franciszek. Urodzony w 1887 
roku, ukończył gimnazjum w Bochni i przeniósł się do Krako-
wa. Z czasem został architektem Krakowa, w rodzinie uwa-
żany był za starego kawalera. W wieku 42 lat, poznał moją 
mamę Stefanię Habdank z Bielińskich, która skończyła semi-
narium we Lwowie, a pracowała w Zakliczynie jako nauczy-
cielka. Było to bardzo dobre małżeństwo, po ślubie w 1929 r. 
zamieszali w Bieżanowie - kolonii urzędniczej gdzie wynajęli 
willę z pięknym ogrodem. Tam urodziły się dwie córki: Anna 
ur. w 1930 r. i Aleksandra w 1931r. 

Ojciec udzielał się społecznie. Założył ochronkę dla dzieci 
wsi, a moja mama uczyła w miejscowej szkole powszechnej. 
Jej wychowankami byli m.in. Hanka Lutosławska, Tadeusz 
Szmidt, Tadeusz Chruścicki ( naczelny dyrektor Muzeum Na-
rodowego w Krakowie).

Ojciec mój był również bardzo twórczy. Pisał dramaty, ko-
medie. Zachował się w rodzinie jego esej pt." Mały Życiorys 
Wielkiego Człowieka". Ojciec olbrzymim szacunkiem darzył 
swego stryja malarza- Franciszka Krudowskiego - i bywał 
u niego bardzo często, aż do samej wojny. Nawet nas - małe 
dziewczynki - zawiózł do swojego stryja. Ojciec komponował 
również piosenki. Jedną z nich zapamiętałam:

     Z myślą swobodną, odrzucając troski
     Żeglarze płyną po fali.
     Za nic im wszelkie innych ludzi głoski. 

     Oni wędrują wytrwale. 
     Z daleka od ziemi czarnej łódź nasza wciąż dalej płynie. 
     Skały zdradliwe ominiem. 
     I będziem płynąć tak dalej. 
     O łodzi nasza leć.     x2

Sądzę, że jest to analogia do naszej bardzo szczęśliwej ro-
dziny. Były to lata 1935-36. Wróćmy myślą do dziadka, któ-
ry całą rodzinę młodych jeszcze chłopców, co roku, wywoził 
z Bochni na wakacje do Kadczy lub Bukowca, a ponieważ była 
to olbrzymia grupa 13 - osobowa, zabierał rodzinę furmanka-
mi. Na jednej z nich jechał fortepian, gdyż dziadek uważał, 
że wakacje nie mogą się odbyć bez muzyki. Jeździli tam jako 
dzieci, ale później również, jako dorośli z żonami i dziećmi.

W 1939 roku mój ojciec jako rezerwista chciał się dostać 
do swego pułku. Wszyscy wyruszyliśmy w kierunku Lwowa. 
My z mamą, pociągiem towarowym, a tato motorem jechał 
do swego pułku. Dojechał do Tarnowa. Natomiast nasz po-
ciąg został zbombardowany pod Tarnowem i my na piecho-

tę doszłyśmy do Tarnowa, gdzie 
spotkałyśmy ojca u cioci Ady, żony 
stryja Janka. Ojciec jednak chciał iść 
dalej, odtąd wędrowaliśmy wspólnie 
na piechotę. Doszliśmy prawie pod 
Zamość, tu zastała nas noc i zatrzy-
maliśmy się w wiejskiej chacie, gdzie 
ja i siostra spałyśmy w stodole na sia-
nie, a ojciec w nocy wraz z synami 
gospodyni ruszył dalej do swego puł-
ku. W nocy pożegnał nas śpiące i już 
nigdy go nie zobaczyłam.

Z siostrą pasłyśmy krowy, 
a mama pomagała gospodyni w go-

spodarce. Traktowała nas jak swoich parobków. Nie pamię-
tam, jak się nazywała ta wieś. Gdy mama dowiedziała się, że 
pociągi towarowe ruszyły, to z Zamościa wróciłyśmy na nasza 
kolonię urzędniczą w Bieżanowie.

 Niebawem przyszła straszna wiadomość, że 15 wrze-
śnia ojciec zmarł. Podobno tata dostał się do swojego pułku. 
Przywiózł go wojskowy do Kosobud k/Zamościa i zostawił 
w domku szewca w ciężkich bólach. Przypuszczamy, że był 
to skręt kiszek. Zdążył powiedzieć że ma młodziutką żonę 
i dwie córeczki. Gospodarz chciał wezwać lekarza, a ojciec 
powiedział, że już za późno, prosił, by go podnieśli na łóżku 
tak by przez okno widział wjeżdżających konno na podwórko 
Niemców. Było za późno na ratunek. Miejscowy proboszcz 
zachował się wspaniale. Zorganizował ojcu pogrzeb i ogłosił 
całej wsi, że tu jest bohater-patriota, który chciał bronić Pol-
ski. Cała wieś uczestniczyła w pogrzebie. Wiadomość, która 
przyszła do nas do Bieżanowa zawierała m.in. dokumenty 
ojca, jego zegarek.

Mama natychmiast pojechała do Zamościa ciężarowym 
pociągiem, gdzie już jeździli handlarze przewożąc pod płasz-
czami zakazany towar np. wędliny. Podczas podróży do wa-
gonu wszedł Niemiec z kolbą w ręku i kazał rozpiąć płaszcz 
kobiecie, która stała koło mojej mamy. Zobaczył wędliny, któ-
re miała tam schowane, uniósł kolbę nad głową kobiety chcąc 
ją uderzyć. Moja mama powstrzymała go, złapała jego rękę 
w powietrzu i powiedziała czystą niemczyzną: „Czy nie ma 
pan matki lub żony, że uderza pan kobietę?". Niemiec spuścił 
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rękę i wyszedł z wagonu.To był pierwszy bohater-
ski czyn mojej mamy, później było ich wiele.

Przechodzimy dalej do braci ojca. Stryj Stefan4 
był lekarzem, ordynatorem Krakowskiego Szpitala 
Wojskowego. Specjalizował się w neurologii. Był 
wspaniałym stryjem, zginął w Katyniu w 1940r.

Następny był stryj Marian5. Był on pułkowni-
kiem 10 Pułku i jako jedyny z braci przeżył wojnę. 
I tu mała opowieść: w 1939 r. walczył ze swoim 
pułkiem pod Brdą gdzie dostał się do niewoli. Prze-
żył obóz, dostał się do Londynu, po wojnie wrócił 
do Polski. W 1952 r. przyjechał do Rudawy na ślub 
mojej siostry, a już na moim ślubie w 1953 r. go 
nie było. Dostał zawału serca i zmarł we Wrocła-
wiu w 1953 r. Pojechaliśmy z mężem do Łowicza 
by odwiedzić jego grób. Mieliśmy trudności z odnalezieniem, 
okazało się, że jest pochowany w grobowcu rodzinnym swoje-
go przyjaciela o nazwisku Bukowiecki, a nie z grupą swojego 
10 Pułku.

Odwiedziliśmy również katedrę łowicką, ku naszej rado-
ści ujrzeliśmy tam piękną tablicę pamiątkową poświęconą 
Marianowi Krudowskiemu - prezent od jego kolegów z puł-
ku w dziesiątą rocznicę jego śmierci. Natomiast w Muzeum 
w Łowiczu, jeden cały pokój jest poświęcony pułkowniko-
wi Marianowi Krudowskiemu oraz 10 Pułkowi. Dowodem 
wdzięczności wobec mojego stryja i jego pułku jest także 
szkoła w Łowiczu, która przybrała sobie za patrona właśnie 10 
Pułk. Stryj otrzymał w Sobolewie mały majątek, który prowa-
dziły jego siostry.

Stryj Zygmunt6 urodził się w 1894 r. w Bochni, gdy było 
już siedmiu synów. Był pułkownikiem Strzelców Podhalań-
skich w Nowym Sączu. A później w Warszawie. Przygotowy-
wał powstanie warszawskie i wprowadził do swojego domu 
jednego powstańca, który później został mężem jego córki.

W Powstaniu brał udział zięć stryja - Jurek Kowalski - 
gdzie stracił nogę, po Powstaniu z Pruszkowa cała rodzina 
stryja Zygmunta przyjechała do nas, do Bieżanowa z maleńką 
córeczką ośmiomiesięczną Magdą. A stryj zmarł w Warszawie 
przed samym Powstaniem.

 
Kolejni synowie to Brunon i Stanisław, obaj urodzeni 

w Bochni, obaj także zginęli tragicznie. Brunon miał 10 lat 
jak spadł z drzewa, a Stanisław jak wspomniałam wcześniej 
utonął, ale do dziś zachował się grób Brunona w Bochni, 

o który dbają wspaniałe 
dwie panie ze Stowarzy-
szenia Bochniaków.

Następnie rodziły się 
córki. Wszystkie w Boch-
ni. Elżbieta czyli Ziunia 
skończyła Konserwato-
rium w klasie fortepia-
nu. Maryna, prowadziła 
pensjonaty m.in. Pensjo-
nat Kiepury w Krynicy. 
Ostatnia siostra Anula ur. 
w 1906 r. miała olbrzymie 
zdolności artystyczne- 

malarskie. Mój ojciec zabrał ją do Krakowa i zajął się jej eduka-
cją, wychowywał ją, łożył na jej wykształcenie. Dążył do tego 

by dostała się na Akademię Sztuk Pięknych. Komisja rekruta-
cyjna na studiach bardzo ją skrzywdziła, zarzucając, iż prace, 
które złożyła nie są jej autorstwa lecz jej stryja Franciszka Kru-
dowskiego. Wtedy ukończyła jakąś szkołę plastyczną w Krako-
wie, wyszła za mąż za Odrowąża - Wilkońskiego, zdążyli mieć 
synka do wybuchu wojny i kiedy była na rozwiązaniu drugiej 
ciąży Niemcy złapali jej męża, który zginął w Oświęcimiu. Na-
wet tej siostry wojna nie oszczędziła.

Po wojnie ciotki zamieszkały razem, pomagając Anuli 
w wychowaniu dzieci. Ciocia Elżbieta i Maryna pochowane są 
w Opolu, natomiast ciocia Anula w Wałbrzychu, gdzie miesz-
ka syn Boguś.

Dzisiaj z rodziny Krudowskich żyją tylko wnuki. Tak nie-
stety wojna zniszczyła całą, wspaniałą rodzinę.

II Wojna Światowa zebrała potężne żniwo w mojej rodzi-
nie, pozostawiła tylko wdowy i dwie sieroty.

                                              Aleksandra Wróblewska
Przypisy redakcji:
1  Franciszek Krudowski (1860 - 1945). Studiował w wiedeń-
skiej akademii sztuk pięknych u Griepenkerla i Wurzingera 
w latach 1875-1880. Wielokrotnie nagradzany wyjechał 

na dalsze studia do Rzymu, 
gdzie przebywał do 1893 r. 
Po opuszczeniu Rzymu wie-
le podróżował, a od 1900 za-
mieszkał na stałe w Krakowie. 
Malował przede wszystkim 
obrazy o tematyce religijnej, 
a także portrety i obrazy o te-
matyce mitologicznej. Brał 
wielokrotnie udział w wysta-
wach Zachęcie i Tow. Przyja-
ciół Sztuk Pięknych. 
2  Jan Krudowski  ur. 26 maja 
1882 w Wólce, zm. w kwietniu 
1940 w Katyniu) – porucznik 
i kapelmistrz Wojska Polskie-

go, ofiara zbrodni katyńskiej. Był synem Jana, technika dro-
gowego, i Marii z Brzózków oraz bratem Mariana i Stefana. 
Uczył się w gimnazjum w Bochni. Ukończył konserwatorium 
w Krakowie w 1903. Należał do Związku Walki Czynnej, 
nast. Związku Strzeleckiego w Bochni. Walczył w wojnie pol-
sko-bolszewickiej. Od 1923 służył jako kapelmistrz kontrak-
towy, następnie zawodowy. W l. 30. XX w. był kapelmistrzem 

Fragment nagrobka Brunona Krudowskiego 
na cmentarzu komunalnym w Bochni przy 
ul. Orackiej - fot. S. Mróz
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39 pp Strzelców Lwowskich, a nast. (1933-1939) dyrygentem 
orkiestry 16 pp w Tarnowie. 
Przeniesiony w stan spoczyn-
ku w 1935r. W 1938 r. skom-
ponował melodię do „Kantaty 
Bochniaków” W 1939 r. aresz-
towany przez Sowietów, in-
ternowany w Kozielsku. Roz-
strzelany w Katyniu na wiosnę 
1940 r. Pochowany na Polskim 
Cmentarzu Wojennym w Katy-
niu. W 1943 jego ciało zostało 
zidentyfikowane w toku eks-
humacji prowadzonych przez 
Niemców pod numerem 3638 
(przy zwłokach odnaleziono 

legitymację ofic., legitymację z odznaczeniami, legitymację 
urzędniczą, zaświadczenie o chorobie, pismo wojskowe i oku-
lary). Był żonaty i miał dwoje dzieci. Jego brat Stefan (1890-
1940) także był jeńcem w Kozielsku i został również ofiarą 
zbrodni katyńskiej. Jan Krudowski jest upamiętniony wraz 
z innymi oficerami Wojska Polskiego na tablicy ku czci ofiar 
zbrodni katyńskiej w Tarnowie w kościele Świętego Krzy-
ża i Świętego Filipa Neri w 1988 r. i w Bochni na pomniku 
katyńskim i dębem pamięci przy al. Ofiar Katynia w 2010 r. 
Decyzją Nr 439/MON z 5 października 2007 awansowany po-
śmiertnie do stopnia kapitana.
3  Słowa do „Kantaty Bochniaków” ułożył poeta I Brygady 
LP. Edmund Bieder prof. gimnazjum w Bochni zm. w 1937 r.
4  Stefan Marceli Krudowski, ur. 26 kwietnia 1890, s. Jana 
technika drogowego i Marii z Brzózków w Rudkach, zm. wio-

sną 1940 w Katyniu) – doktor 
medycyny, lekarz neurolog, 
major lekarz Wojska Polskie-
go, ofiara zbrodni katyńskiej. 
Działał w Zw. Strzeleckim ps. 
„Orlik”, walczył w wojnie pol. 
bolszewickiej 1920 r. Studia 
lek. o specj. neurologicznej na 
UJ. W latach 30 XX w. został 
ordynatorem oddziału neurolo-
gicznego Szpitala Okręgowe-
go nr 5 w Krakowie. W 1939 
r. aresztowany przez Sowie-
tów we Lwowie, internowany 
w Kozielsku. Rozstrzelany 
w Katyniu na wiosnę 1940 

r. Jest pochowany na terenie obecnego Polskiego Cmenta-
rza Wojennego w Katyniu, gdzie w 1943 jego ciało zostało 
zidentyfikowane w toku ekshumacji prowadzonych przez 
Niemców pod numerem 1086 (przy zwłokach odnaleziono 
pismo ze Szpitala Wojskowego 504, dyplom naukowy, legi-
tymację oficerską, wieczne pióro, wizytówki, okulary, od-
znakę pułkową, spinkę mankietową). Jego żoną była Zofia, 
z domu Kuczyńska, z którą miał dwóch synów. Odz. Krzy-
żem Walecznych i Medalem Niepodległości. Awansowany 
pośmiertnie w 2007 r. do st. podpułkownika dec. nr 439/
MON z 5 października 2007 (wg. Wikipedii). W Bochni przy 
al. Ofiar Katynia zasadzono dwa dęby katyńskie ku czci Ste-
fana i Jana Krudowskich.

5  Marian Krudowski ur. 25 III 1892 w Bochni, s. Jana i Ma-
rii z Brzózków. Ukończył 
gimnazjum w Bochni (1913). 
W 1915 r. wstąpił do Legionu 
Puławskiego, po jego rozwią-
zaniu walczył w oddz. pol. na 
wschodzie, a od listopada 1918 
r. w WP w wojnie polsko-bol-
szewickiej 1919-1920. Służył 
w 21 pp w Warszawie (1923-
1927), odbył kurs ofic. sztabo-
wych w Rembertowie. Awanso-
wany do st. ppłk piech w 1925 
r. służył od 1927 r. w 57 pp 
w Poznaniu na st. dowódcy puł-
ku. Od 1930 r. do 1939 r. w 10 

pp w Łowiczu jako d-ca pułku w st. pułkownika W sierpniu 
1939 mianowany d-cą piechoty dywizyjnej mobilizowanej 44 
DP Rez. Nie objął funkcji. Walczył z 10 pp w składzie 26 DP 
nad Bzurą. W nocy z 19/20 IX 1939 podjął próbę  przebicia 
się pułku na Wyszogród. Po zaciętej walce pułk został rozbity. 
W niewoli niem. przebywał od 21.09.1939 r. w obozie jeniec-
kim w Żyrardowie, a nast. w oflagach. W 1945 r. wrócił do 
Polski i zamieszkał we Wrocławiu i tam zmarł 4 sierpnia 1953 
r. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Łowiczu 
w grobowcu rodziny Bukowieckich. Odznaczony Krzyżem 
Orderu Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, 
Krzyżem Niepodległości. W 1915 r. ożenił się z Janiną Zofia 
z Brzósków i miał córkę Irenę zam. Kryczyńską (1916-1997) 
i syna Andrzeja (1927-1990). (wg Wikipedii)
6  Zygmunt Krudowski ps. „Zora”, urodził się 5 kwietnia 1894 

roku. W czasie nauki w bo-
cheńskim gimnazjum dzia-
łał w Związku Strzeleckim, 
kierowanym przez Tadeusza 
Jakubowskiego. W 1913 r. 
rozpoczął studia pianistyczne  
w Krakowskim Towarzystwie 
Muzycznym. 16 sierpnia 1914 
roku wstąpił do 2 pp Legionów 
Polskich. Walczył w III bata-
lionie jako chorąży, nast. od 
chwili przegrupowania w Koło-
myi od wiosny 1915 r. w 4 pp. 
LP. w randze ppor. Od 8 lutego 
1920 roku jako oficer sztabowy 
piech. w dowództwie Okręgu 

Generalnego „Kielce”. Poślubił wtedy Antoninę Rohmówną 
z Jarosławia. Następnie w dowództwie Okręgu „Pomorze”. 
Od 1922 r. w st. majora był  komendantem Kadry Batalionu 
Zapasowego 61 Pułku Piechoty w Bydgoszczy, od 1924 roku 
dowodził III batalionem 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 
w Inowrocławiu. Odbył kurs kwalif. dla dowódców pułków 
w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie.
Na pocz. 1930 r. był d-cą  1 Pułku Strzelców Podhalańskich 
w Nowym Sączu w st. podpułkownika. W 1934 r. w wieku 40 lat 
przeniesiony w stan spoczynku. Jego nazwisko zostało wymie-
nione na tablicy pamiątkowej, umieszczonej w kościele św. Ka-
zimierza w Nowym Sączu w 1988. Odzn. Krzyżem Niepodległo-
ści, trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi.
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W środę 07 grudnia 2016 roku w Bielsku Białej odbył się 
pogrzeb, spokrewnionego z rodziną mojego ojca, ś.p. księdza 
infułata  Emila  Mroczka,  pochodzącego  z  Bocheńszczyzny. 
Uczestniczyłam w pogrzebie i z wielkim wzruszeniem patrzy-
łam na mnóstwo ludzi wypełniających kościół Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa, wybudowany staraniami Zmarłego, 
a przecież był to zwykły dzień pracy i niektórzy przyjechali 
z bardzo daleka. Tak  liczne zgromadzenie było najlepszym 
dowodem uznania duchowieństwa i szacunku wiernych, także 
byłych parafian, jakimi cieszył się Ksiądz Emil.

Ksiądz Emil Mroczek urodził się jako najmłodszy z dzie-
więciorga rodzeństwa. Miał trzy siostry i pięciu braci; w ko-
lejności narodzin byli to: Maria, Ludwik, Stefan, Stanisław, 
Józef, Władysława, Jan, Bronisława, Emil przyszedł na świat 
ostatni 7. września 1928 roku w domu rodzinnym w Kamion-
nej. Według przekazów rodzinnych, jego 
dziadek i dziadek mojego taty byli braćmi. 
Dziadek mojego taty, Jakub Mroczek, ożenił 
się i osiadł w Rdzawie, podobnie jak dwóch 
innych jego braci, którzy wyszli z gniazda 
rodzinnego, zwanego Czarne Błota. Emil 
spędził wczesne lata dzieciństwa w poboż-
nej i licznej rodzinie Marcina i Florentyny, 
których portrety wisiały na ścianie jego biel-
skiego mieszkania. Moi krewni, zamieszkali 
w Rdzawie, wspominali, jak przed woj-
ną widywano go spieszącego na roraty do 
Trzciany, bo kościoła w Kamionnej jeszcze 
nie było – światełko jego latarni wskazy-
wało, że już najwyższy czas wychodzić na 
nabożeństwo. Z czarnych Błot do Trzcia-
ny szło się z daleka – kilka kilometrów po 
górach, ale mały przecież wtedy chłopiec 
nigdy się nie spóźniał. Ta pobożność, wytrwałość i systema-
tyczność towarzyszyła mu przez całe życie. Od dzieciństwa 
słyszałam o nim od rodziców i innych osób z rodziny wie-
le dobrego. Miałam okazję poznać go już jako dojrzałego 
człowieka, gdy odwiedzałam mieszkającą w Bielsku – Białej 
siostrę mojej mamy, Bronisławę, która wyszła tam za mąż za 
Emila Calińskiego. Zawdzięczam Księdzu kilka pamiątek ro-
dzinnych i trochę zanotowanych ciekawych historii z przeszło-
ści rodziny i okolic Kamionnej i Rdzawy. A także cenną radę, 
dotyczącą moich studiów, z której skorzystałam. Niestety, po 
śmierci wuja i ciotki Calińskich i w natłoku codziennych za-
jęć, pozostawały mi tylko kontakty korespondencyjne z Księ-
dzem, wysyłanie mu listów czy kartek, na które od czasu po-
gorszenia zdrowia nie był już w stanie odpisywać.

 
Powołanie i praca

Gdy w 1935 roku rozpoczął naukę w szkole, okazał się 
niezwykle zdolnym i pilnym uczniem – i już od drugiej kla-
sy wysłano go do szkoły w Krakowie, natomiast maturę zdał 
w Tarnowie. Pamiętam, jak wspominał, że bardzo źle znosił 

rozstanie z rodziną i rodzinnymi stronami, dość wcześnie jed-
nak zdał sobie sprawę, jaka będzie jego dalsza droga życiowa. 
Śląskie Seminarium Duchowne ukończył szybciej niż inni se-
minarzyści – i 24 czerwca 1951 r., a więc w latach określa-
nych jako czasy „głębokiej komuny”, ksiądz biskup Herbert 
Bednorz wyświęcił go na kapłana w Katowicach. Pracował 
później jako wikariusz w różnych śląskich parafiach: w Ko-
chłowicach, Siemianowicach Śląskich, Katowicach, Biertuł-
towach, a także jako katecheta – w Chorzowie i Skoczowie.  
W kilku miejscach aktywnie angażował się w budowy świą-
tyń. Od 1961 roku, gdy pełnił funkcję wikariusza parafii św. 
Mikołaja w Bielsku – Białej, dostał pod opiekę ośrodek dusz-
pasterski, utworzony w miejscu – tak! - ówczesnego wysypi-
ska śmieci przy dworcach PKP i PKS. W 1977 roku, gdy ten 
ośrodek przekształcono w parafię, Ksiądz Emil zaczął pełnić 
w niej obowiązki proboszcza. Był znany w Bielsku ze swojej 

wielkiej pracowitości, życzliwości, prosto-
linijności i skromności, otwartości i współ-
czucia dla osób w trudnej sytuacji, którym 
zawsze chciał pomagać. Dzięki jego wysił-
kom i zaangażowaniu parafian został wybu-
dowany nowy kościół p.w. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, wikarówka, a później, 
po powstaniu diecezji, także budynek ku-
rii diecezjalnej, księgarnia św. Jacka i Dom 
Księży Emerytów, gdzie – potrzebując już 
opieki innych – spędził ostatnie lata życia. 
Doceniano jego umiejętności organizacyj-
ne: od 1992 roku był dyrektorem wydziału 
gospodarczo-finansowego kurii bielsko-
-żywieckiej. Dnia 3. marca 1997 roku Jana 
Paweł II uhonorował go nadaniem godności 
infułata. Ostatnie miesiące przed odejściem 
naznaczone były ciężkimi dolegliwościami 

i cierpieniami, które znosił z ogromną pokorą i cierpliwością, 
o czym opowiadali mi najbliżsi krewni Zmarłego i opiekująca 
się nim pielęgniarka. Właściwie od czasu wylewu był stale go-
towy na śmierć i przejście do Domu Ojca.   

Ostatnie pożegnanie
Nigdy nie wiadomo, kiedy widzimy kogoś po raz ostat-

ni – przypomniało mi się to powszechnie znane stwierdzenie 
i ostatnie spotkanie z Księdzem, jeszcze w towarzystwie mo-
jej cioci, gdy otrzymałam zawiadomienie o jego śmierci od 
Łukasza Dudy (jednego z synów siostrzenicy Księdza, Marii) 
mieszkającego w Bielsku – Białej. O wiele spraw nie zdąży-
łam Go zapytać, a na inne On nie zdążył odpowiedzieć. Od 
dawna bardzo ciężko chory (po wylewie już nie odzyskał 
sił i sprawności), Ksiądz Emil Mroczek zmarł w szczegól-
nej chwili – i ta śmierć ma znamienny wymiar. Stało się to 
w pierwszą sobotę miesiąca, 3 grudnia 2016 roku, dokładnie 
w godzinie Apelu Jasnogórskiego. Udało mi się zorganizować 
zastępstwa w pracy i dojechać z Warszawy na ostatnie poże-
gnanie i modlitwy przy otwartej trumnie, a potem – o godzinie 

Elżbieta Misiak (Warszawa)

Zmarł ks. Infułat Emil Mroczek
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Spotkanie w Domu Bochniaków z autorami książki: Mariuszem 
Dymurą komendantem Powiatowym Policji w Bochni i Maksymilianem 
Wyrobkiem nacz. Wydz. do Walki z Przestępczością Gosp. KPP w 
Bochni- fot. Stanisław Mróz

14.00 - uroczystą mszę pogrzebową z udziałem członków 
rodziny, którzy zjechali z całej Polski, min. z okolic Kosza-
lina, Lublina, ale i np. z Austrii. Nie zabrakło pamiętających 
Księdza dawnych parafian, a także mieszkańców rodzinnych 
stron, którzy licznie przybyli z Kamionnej i okolic. Min. 
obecny był koncelebrujący mszę pogrzebową proboszcz 
z Kamionnej, wójt gminy Trzciana, pan Jan Nowak, i pan 
Franciszek Zatorski z Rdzawy.  W mszy świętej uczestni-
czyli licznie księża i zakonnice, wśród nich wielu wycho-
wanków Zmarłego i jego krewni: dwie siostry zakonne 
i karmelita bosy, ks. Kazimierz Duda, który wygłosił piękne 
słowo pożegnania i podziękowania w imieniu rodziny. Mszę 
koncelebrowało wielu księży i biskupów, w tym bp  biel-
sko – żywiecki Roman  Pindel i bp senior Tadeusz Rakoczy, 
który wygłosił piękne i poruszające emocjonalnie słowa, że-

gnając Zmarłego jako przyjaciela, na którego zawsze mógł 
liczyć. Odczytano także list od abpa Wiktora Skworca i wy-
razy pamięci od metropolity częstochowskiego, Wacława 
Depo. Licznie obecni byli przedstawiciele lokalnych władz 
i instytucji, min. Akcji Katolickiej, oraz poczty sztandaro-
we kilku szkół. Zmarłego pochowano w grobowcu po lewej 
stronie wejścia do kościoła Najświętszego Serca pana Jezu-
sa, który zbudowano dzięki jego staraniom. Podczas póź-
niejszego poczęstunku w gmachu kurii diecezjalnej udało 
mi się porozmawiać z wieloma osobami z rodziny, z któ-
rymi wcześniej nie mieliśmy okazji się spotkać. Właśnie 
to jednoczenie się krewnych i przyjaciół w obliczu śmierci 
bliskiej osoby, życzliwość okazywana ludziom i dzieła, któ-
re zbudował, pozostaną nam w pamięci jako najpiękniejsze 
ślady po Księdzu Infułacie.   

BOCHNIANA
Nawet z narażeniem życia

Z końcem 2016 r. ukazała się, staraniem Komendy Po-
wiatowej Policji w Boch-
ni, interesująca, bogato 
ilustrowana, publikacja 
naukowa pt. …Nawet 
z narażeniem Życia. Za-
rys dziejów organów ści-
gania na Ziemi Bocheń-
skiej od średniowiecza po 
współczesność.  Autorzy 
opracowania Mariusz 
Dymura, Fabian Kruk 
i Maksymilian Wyrobek 
piszą o średniowiecznej 

instytucji wójta i jego jurysdykcji, wymienionej już w przy-
wileju lokacyjnym, o kategoriach osób wyłączonych spod tej 
władzy wójtowskiej m.in. pracownikach bocheńskiej żupy 

solnej. Dowiadujemy się o tworzeniu nowożytnych “sił po-
licyjnych” w XVIII wielu  i urzędzie instygatora w Bochni, 
o słynnej Ordynacji Dobrego Porządku dla Bochni wydanej 
przez króla Augusta III Sasa w 1759 roku,  funkcjonowaniu 
policji w latach autonomii galicyjskiej i w latach tworzenia się 
polskiej państwowości od 1918 r. Przedstawiony został także 
okres funkcjonowania policji w latach międzywojennych, nie 
wyłączając udziału bocheńskiej policji w powstrzymywaniu 
antyrządowego wiecu  chłopskiego w Łapanowie i w pacyfi-
kowaniu wielkiego strajku chłopskiego w 1937 r. 

Okres okupacji niemieckiej w Polsce to nowy okres funk-
cjonowania bocheńskiej policji. Brak materiałów nie pozwala 
na wnikliwe zbadanie i ocenę zachowań i postaw przedwo-
jennych funkcjonariuszy policji granatowej, którzy zmuszeni 
zostali do wypełniania swoich obowiązków służbowych na 
rzecz władzy okupacyjnej. Autorzy opracowania wskazują 
jednak przykłady godnych  i patriotycznych zachowań na 
terenie Bochni czy Wiśnicza. Wielu funkcjonariuszy policji 
granatowej związanych było z konspiracją ZWZ-AK, jak np. 
Andrzej Ludwikowski komendant posterunku Policji Gra-
natowej w Wiśniczu czy funkcjonariusz  z tego posterunku 
Franciszek Puchała i wykonywali zadania dla potrzeb podzie-
mia akowskiego. Zdobywali i przekazywali ważne informację 
o planowanych przez okupanta represjach wobec ludności cy-
wilnej czy oddziałów powstańczych, ostrzegali zagrożonych 
aresztowaniem. 

Ciekawie przedstawione jest kształtowanie się milicji 
obywatelskiej, która weszła w miejsce przedwojennej policji 
w latach utrwalania siłą władzy “ludowej”. Obok urzędów 
bezpieczeństwa publicznego milicja obywatelska  miała  także 
swój niebagatelny udział w budowaniu nowej rzeczywisto-
ści. Autorzy nie zajmują się funkcjonowaniem Powiatowego 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bochni, ale pokazują 
różnice w kształtowaniu się struktur tych dwóch urzędów pań-
stwowych. Urzędy bezpieczeństwa publicznego były struktu-
rą stricte kadrową, kształtowaną pod kątem zaangażowania 
ideologiczno-politycznego i lojalności wobec przełożonych. 
Nie było łatwo wejść w struktury tego urzędu, bo trzeba było 
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wykazać się bezwzględnością, wychodzącą niejednokrotnie 
poza zakres obowiązującego wówczas prawa, brutalnością bez 
granic i osobistym zaangażowaniem w sprawy, które należało 
załatwić. 

Milicja obywatelska była także tworzona przez grupy ope-
racyjne, ale w szeregi milicji przyjmowano wszystkich chęt-
nych, także przedwojennych policjantów. W przeciwieństwie 
do przełożonych prezentowali oni niejednokrotnie nieufność 
wobec wprowadzonych socjalistycznych porządków  i metod 
pracy. Powstała potrzeba rozpoczęcia szkoleń i kursów do-
kształcających (zapewne także ideologicznych) dla nowych 
kadr.

W książce pokazane są także niełatwe relacje z  lokalną 
administracją, w pierwszych powojennych latach, a kilka opi-
sanych ciekawie przykładów, może posłużyć kiedyś do szer-
szych monografii, obejmujących większe obszary działania 
niż powiat.

Opracowanie kończy się na latach 1946-1948, ale z za-
mieszczonych aneksów i not biograficznych możemy poznać 
wydarzenia bliższe czytelnikowi. Zachowanie jednak dystansu 
czasowego, szczególnie w przypadku tak trudnego tematu jaki 
podjęli autorzy jest potrzebne i korzystne dla wydawnictwa. 
Wiele bowiem spraw nam bliższych, dopiero z perspektywy 
czasowej, stanie się bardziej wiarygodnymi. Omawiana książ-
ka jest w pewnym sensie apelem do wszystkich, którzy posia-
dają wiedzę w tym zakresie, o kontakt z redakcją 

Autorzy  przypominają, że po zlikwidowaniu urzędów 
bezpieczeństwa publicznego po “Październiku 1956 r.” w ło-
nie milicji obywatelskiej stworzono referaty zajmujące się 
służbą bezpieczeństwa publicznego. Działalność nowej for-
macji o charakterze „policji politycznej” ukrytej w łonie Mi-
licji Obywatelskiej przyczyniła się do utożsamienia pionu SB 
z cała Milicją, a tym samym do pogorszenia odbioru wszyst-
kich milicjantów przez społeczeństwo 

Dużą wartością tej ciekawej publikacji naukowej  jest stro-
na ilustracyjna, zwłaszcza dokumenty i fotografie z różnych 
lat, dokładne ich opisanie i skomentowanie. Są tutaj nie tylko 
fotografie pojedynczych postaci i zdjęcia zbiorowe z różnych 
uroczystości na terenie Bochni i powiatu bocheńskiego, ale 
także znaleźć możemy fotografie budynków w których funk-
cjonowały placówki milicji obywatelskiej. Wśród nich jedno 
zdjęcie budynku zajmowanego przez MO przy ul. Orackiej, 
prawdopodobnie pochodzi z lat 50. XX wieku. Są także bu-
dynki posterunków MO w powiecie. Czytelnika zainteresuje 
zamieszczone na str. 99 podziękowanie dla bocheńskich mili-
cjantów od Zarządu Regionu Małopolska NSZZ “Solidarność” 
z 18.09.1981 r. za pomoc i zabezpieczenie porządku podczas 
obchodów “Dni Września”, pochodzące ze zbiorów pana An-
toniego Serwinowskiego. Autorzy dziękują tym, którzy uży-
czyli swoje archiwalia do wykorzystania ich w wydawnictwie, 
Sporo fotografii i dokumentów przekazał pan Adam Porębski,  
syn przedwojennego bocheńskiego policjanta, członek h.c. 
Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bochniaków i Mi-
łośników Ziemi Bocheńskiej, a przekazane Stowarzyszeniu 
w 2015 r. roczniki gazety policyjnej z lat 30. XX w.  pt. “Na 
posterunku” (a zwłaszcza zamieszczona tam tematyka bo-
cheńska) są obecnie skrupulatnie analizowane i wykorzystane 
zostaną przez autorów do ewentualnego drugiego wydania tej 
publikacji. Autorzy dziękują także innym ofiarodawcom fo-
tografii i dokumentów, a więc panom: Edwardowi Dymurze,  

Zygmuntowi Kaczmarkowi, Stanisławowi Brykowi, Józefo-
wi Styczniowi, Antoniemu Serwinowskiemu, Zygmuntowi 
Pankowi, Witoldowi Piwińskiemu, Bartłomiejowi Kowalowi, 
zakładowi fotograficznemu Adama Famielca, pani Annie Baj-
dzie i wielu instytucjom.

                                                                                                   S.K.
O żołnierzu, pieśniarzu Warszawy, aktorze kabaretowym 
i farmaceucie z Bochni

W znakomitym i zasłużonym wydawnictwie Muzeum Nie-
podległości pt.”Niepodle-
głość i Pamięć”  (Rocznik 
XXII nr 3/2016)  ukazał 
się artykuł pani Anny 
Milewskiej-Młynik pt. 
Gwiazdy na Syberii. Uta-
lentowany  magister  far-
macji  “bard  Warszawy” 
Marian Rentgen. 

Trafnie pisze autorka, 
że spośród aktorów, ulu-
bieńców tłumów, którzy 
zasłynęli w złotej epoce 
filmu międzywojenne-
go najtragiczniejszy los 
spotkał Eugeniusza Bodo 
i Mariana Rentgena. Dzi-
siaj trudno odtworzyć to, 

co czuli i jak sobie radzili, gdy nadszedł czas próby, bo w la-
tach PRL na temat łagrów sowieckich nie wolno było pisać. 

Oglądaliśmy niedawno w telewizji serial o Eugeniuszu 
Bodo. O hr. Marianie Güntnerze “Rentgenie” słynnym aktorze 
kabaretowym i filmowym, pieśniarzu lwowskim i warszaw-
skim, a jednocześnie farmaceucie, który egzamin dojrzałości 
złożył w bocheńskim gimnazjum w 1909 r., a w 1936 r. był 
jednym z założycieli Oddziału Warszawskiego Stowarzysze-
nia Bochniaków, (mieszkał wtedy w Warszawie przy ul. Po-
znańskiej  3) pisaliśmy nie jeden raz na łamach “Wiadomości 
Bocheńskich”. W 2010 r. odbyła się uroczystość posadzenia 
dębu pamięci w Bochni i odsłonięcia pomnika katyńskiego 
m.in. z jego nazwiskiem.  Byli na tej uroczystości z nami jego 
krakowscy krewni - także znani ludzie sceny -  znakomity ak-
tor  filmowy  Jerzy Nowak (mistrz drugiego planu m.in. w fil-
mie Wajdy „Ziemia Obiecana” i serialu „Czarne chmury”)  
i Jan  Güntner, reżyser i aktor teatralny, współzałożyciel „Piw-
nicy pod Baranami” w latach 1956-1957 (zob. WB nr 1/2010).

Autorka nie wyjaśnia dlaczego Marian Güntner przyjął 
taki  dziwny „lekarski” pseudonim, ale pokazuje początki jego 
kariery jako kuplecisty w 1912 w kabarecie lwowskim „Ul” 
i wskazuje na dwie charakterystyczne cechy, a mianowicie to, 
że zawsze sam akompaniował sobie na gitarze i z zamiłowa-
niem zbierał utwory ludowe, które w swojej aranżacji sam 
śpiewał na scenie i przede wszystkim te piosenki  przyniosły 
mu sławę i ugruntowały jego pozycję. 

W czasie I wojny światowej walczył w mundurze ofice-
ra austro-węgierskiego, a od 1918 w szeregach wojska Pol-
skiego w 13 pułku strzelców podhalańskich, awansowany na 
porucznika za bohaterstwo w wojnie polsko-bolszewickiej. 
Autorka prowadzi  czytelnika śladem jego kariery kabareto-
wo-rewiowej poprzez kabarety „Miraż, Qui pro Quo, Perskie 
Oko, Cyrulik Warszawski, Momus, Wielka Rewia, Stańczyk 
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Od lewej: Ewelina Mroczek, Jerzy Nowak, Jan Güntner, Stanisław 
Kobiela, Józef Piotrowicz-Bochnia 13 kwietnia 2010 r.

i Teatr Niewiarowskiej. Podaje tytuły większości przedstawień 
w których występował, nazwiska aktorów z którymi grał (duet 
wokalny z Zofią Terne i w filmach z Zulą Pogorzelską, Ad-
olfem Dymszą, Konradem Tomem, Mieczysławą Ćwiklińską 
Eugeniuszem Bodo, Igo Symem. Aleksandrem Żabczyńskim). 
W grudniu 1937 r. w Filharmonii Warszawskiej odbył się kon-
cert z okazji jego 25-lecia pracy scenicznej.  

Najciekawsze w tym artykule są starannie zebrane przez 
autorkę opinie o Rentgenie, jego współpracowników, dzienni-
karzy i aktorów.  Dekorator z teatrzyku Qui Pro Quo wspomina: 

Na scenie robił wrażenie jakby przepraszał publikę, że wycho-
dzi na scenę i zajmuje im czas. Swoją indywidualnością, inteligencją  
i umiłowaniem opanował tę sztukę, która zdawała się tak prosta i ła-
twa. Cóż to - mówili niektórzy - pobrzdąkiwać na gitarze, zaśpiewać 
piosenkę to każdy potrafi, ale jak ją zaśpiewać, to była szuka praw-
dziwa. Gdy w jednym finale, już bez gitary, razem z aktorami tańczył, 
zdawało się to niemożliwe, ale tak było dla dobra sztuki, co zostało 
przez publiczność przyjęte gorącymi oklaskami. 

W wykonaniu Rentgera „Qui Pro Quo” przenosiło chęt-
nie na grunt teatrzyku muzykę ludową. Miał on wewnętrzne 
ciepło, szyk i elegancję przedwojennego oficera. Prowadził 
skromny tryb życia i żadne sensacyjne anegdotki po nim nie 
zachowały się. W publikacji zamieszcza także autorka cieka-
we wspomnienie o Rentgenie Zofii Stryjeńskiej (w artykule 
„Szary słowik”). Trzeba go koniecznie powtórzyć:

Można go nazwać szarym słowikiem, szarym nie tylko z powodu 
szarych włosów, szarego ubrania, szarej krawatki i szarych oczu, a sło-
wikiem nie tylko dla słowiczego głosu śpiewaczki neapolitańskiej, 
lecz dla owej śpiewaczki i dystynkcji jaką oznacza się słowik w zesta-
wieniu z pawiem.

Od pierwszego momentu ukazania się na scenie zgarnia sym-
patię publiczności, pomijając ów tajemniczy uśmiech, tajemniczy 
jak uśmiech Gerbaulda, który bez powodu przepłynął ocean na 
łódce, możemy bezsprzecznie uznać Rentgena z gitarą za jedynego 
trubadura polskiego. Złożył sławę donżuana na ołtarzu sztuk może 
nie tyle przyjemnych, co wzniosłych. Osobliwy wdzięk, prostota 
piosenek, sposób przedstawienia ich słuchaczom, tworzą z najbar-
dziej nieznacznych strof perły humoru i nadają im dużą wartość 
artystyczną.

Podkreśla autorka, że sam nigdy nie był filarem całego 
programu kabaretowego jak Ordonówna, Pogorzelska, Ha-
nusz, Chór Dana czy Bodo, a w filmie grywał same ogony.  
Przytacza jednak opinię Witolda Hillera, że Rentgen stronił od 
szmiry i swoim talentem musiał nadrabiać niemal wszystko. 
Brał udział w przedstawieniach wyjazdowych (Katowice, Kut-
no, Łowicz). Pisał o tym w jednym z listów do żony a w jed-
nym z wywiadów przypominał:

 Mimo siwiejących włosów  czuję się na siłach nawet do ról mło-
dzieńczych. Uprawiam sporty, fechtuję, jeżdżę konno (jestem ofice-
rem rezerwy) pływam.

 Swoją pracę artystyczną uprawiał dla przyjemności. Nie 
zależało mu na dorabianiu do pensji. Ukończył Uniwersytet 
Jana Kazimierza we Lwowie. Był magistrem farmacji. Wy-
dzierżawił w Warszawie jedną z lepszych aptek - Aptekę 
Mazowiecką. Pisze autorka że „starannie utrzymane wnętrze 
pachniało zawsze lawendą”. 

Wytwórnia “Odeon” nagrała kilka jego piosenek (zob. 
You tube), szereg pieśni 
ludowych, podmiejskich 
i ballad podwórzowych. 
(1925-1930).  Od września 
1939 r . miał grać w kaba-
recie “Figaro”. Zmobilizo-
wany poszedł na wojnę we 
wrześniu. Autorka przyta-
cza słowa Jerzego Juran-
dota z książki “Dymek 
z papierosa”: 

Patrzyłem na miejsce na 
scenie, gdzie powinien stać 
siwowłosy porucznik Marian 
Rentgen. Odjechał przed pa-
roma dniami, już zmobilizowany. Płakali przy fortepianach Boruński 
i Wimpel. Wielu widziałem tego tygodnia po raz ostatni.

Autorka podaje, że po ewakuacji szpitala w którym peł-
nił służbę, internowaniu go przez Armię Czerwoną Rentgen 
uwięziony został w obozie w Starobielsku i na wiosnę 1940 r. 
zamordowany przez NKWD w Charkowie.  Nie został ziden-
tyfikowany. Prawdopodobnie spoczywa w zbiorowej mogile 
na cmentarzu polskich oficerów w Piatichatkach. Żadne pa-
miątki po nim nie zachowały się. Nie ma ich w Muzeum Ka-
tyńskim, ale jego nazwisko Marian Güntner „Rentgen” figuru-
je wśród ok. 15 tysięcy nazwisk upamiętnionych w Epitafium 
Katyńskim. Jego nazwisko  znajduje się na liście wywozowej 
w  Księdze Cmentarnej zweryfikowanej przez Radę Ochrony 
Walki i Męczeństwa. 

Wspomina autorka o 21 857 zasadzonych dębach, tylu  ile 
ofiar dało się udokumentować, Drzewa rosną już w USA, Ro-
sji, Szwajcarii, Norwegii  Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niem-
czech, Bułgarii, na Węgrzech, Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukra-
inie i Cyprze. A dąb poświęcony Marianowi Rentgenowi ro-
śnie w Alei Dębów Katyńskich w rodzinnej Bochni.  Rentgen 
zapisał piękną kartę obrońcy ojczyzny w 1920 r. i w 1939 r. 
Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej został odznaczo-
ny Krzyżem Walecznych, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 
1918-1921 i Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej  Niepod-
ległości.                                                                              S.K

Marian Güntner-Rentgen
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Stanisław Kobiela

Witold Pilecki i jego ucieczka z KL Auschwitz do 
Bochni i Wiśnicza. Zakończenie i uzupełnienia

Na łamach naszego kwartalnika „Wiadomości Bocheń-
skie” (nr 4/2015, 1,2 i 3/2016) opisałem okoliczności umożli-
wiające ucieczkę rtm. Witolda Pileckiego i jej przebieg z obo-
zu koncentracyjnego Auschwitz poprzez Alwernię, Tyniec, 
Puszczę Niepołomicką, Damienice, Bochnię do Wiśnicza. 
Opracowując ten temat korzystałem m.in. z wielu źródeł, które 
wymieniłem w przypisach, a przede wszystkim raportów Rot-
mistrza i znakomitej biografii Rotmistrza napisanej przez dr 
Adama Cyrę, kustosza Państwowego Muzeum KL Auschwitz. 

Serdecznie dziękuję panu Doktorowi za życzliwe odnie-
sienie się do mojego wieloodcinkowego artykułu, a zwłaszcza 
za serdeczną rozmowę, którą przeprowadziliśmy w Alwerni 
w lutym 2016 r. na spotkaniu zorganizowanym przez tamtej-
sze władze samorządowe w sprawie odtworzenia i zaznacze-
nia w terenie i na mapach turystycznych tego historycznego 
szlaku ucieczki. To właśnie pan Adam Cyra zachęcił mnie do 
rozwinięcia i kontynuowania tego tematu. W pięknym życio-
rysie niezłomnego żołnierza, jakim był rtm. Pilecki, ucieczka 
ta stanowi zaledwie epizod, ale powinniśmy pamiętać, że dzi-
siaj jest ona świadectwem odwagi, siły woli kontynuowania 
zadania bojowego jakiego podjął się Witold Pilecki, aby poin-
formować świat o tym, co dzieje się w KL Auschwitz.

Przedstawiając temat ucieczki warto zwrócić uwagę na jesz-
cze jeden bardzo ważny aspekt, a dotyczący solidarnej postawy 
polskiego społeczeństwa w walce z okupantem. Trójka ucieki-
nierów w zdecydowanej większości przypadków trafiła na lu-
dzi, którzy świadomi ogromnego ryzyka zdecydowali się udzie-
lić im różnorodnej pomocy: użyczyli schronienia, wskazali bez-
pieczne przejście przez granicę, ułatwiali swobodne poruszania 
się w terenie i kontakt z miejscową partyzantka. Ryzykiem było 
także wykonanie fotografii do fałszywych kennkart. 

Wszystkie osoby udzielające tej pomocy kierowały się 
pobudkami szlachetnymi i patriotycznymi. 
Już na terenie Bochni, a szczególnie Wiśnicza 
uciekinierzy dostali się w struktury polskiego 
państwa podziemnego, a więc ZWZ-AK Ob-
wód „Wieloryb”, obejmujący swoim zasięgiem 
powiat bocheński (Tomasz Serafiński ps. „Liso-
la”, komendant placówki „Sum”, Leon Skumiel 
ps.”Murzynek”, komendant placówki „Łosoś”, 
Andrzej Możdżeń ps. Sybirak” dowódca oddzia-
łu dywersyjno-sabotażowego, Józef Roman ps. 
„Kosa”, Stanisław Sasak ps.”Wir”)  i środowi-
sko współpracujące z ZWZ-AK (Józef Stanisław 
Broszkiewicz, rodzina Holotów, policjanci gra-
natowi Andrzej Ludwikowski i Józef Puchała, 
Jan Stasiniewicz)

Byli to ludzie z charakterem, oddani sprawie, 
gotowi do poświęceń w imię wyższych warto-
ści. Po wojnie ich życie nie było łatwe, dotknęły 
ich prześladowania i cierpienia. Na karę śmierci 

został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie 
Andrzej Możdżeń. Ułaskawiony, po wielu latach pobytu we 
Wronkach i Rawiczu wyszedł ze zniszczonym zdrowiem. An-
drzej Ludwikowski aresztowany przez NKWD przebywał na 
Syberii z jeńcami niemieckimi i Ślązakami, doznał poważnych 
odmrożeń, a wrócił do Polski tylko dzięki interwencji Szwaj-
carskiego Czerwonego Krzyża. Aby uniknął kolejnego aresz-
towania w Polsce musiał opuścić Wiśnicz i pod przybranym 
nazwiskiem Ludwik podjąć pracę w kopalni w Nowej Rudzie, 
gdzie zmarł w wieku zaledwie 50 lat. Leon Skumiel poszu-
kiwany za działalność w AK musiał przenieść sie na stałe do 
Poznania. Jan Stasiniewicz za odmowę portretowania – na po-
lecenie dyrekcji szkoły w Opolu -  popiersia Józefa Stalina 
został wyrzucony z pracy.

Temat przedstawienia ucieczki z KL Auschwitz nie należał 
do łatwych. W wielu wspomnieniach i relacjach pojawiały się 
informacje niezupełnie prawdziwe, a czasem wykluczające się 
wzajemnie. To efekt pisania wspomnień po upływie dłuższego 
czasu od tamtych wydarzeń. 

Wyłowienie prawdy wymaga nie tylko znajomości realiów, 
ale także czasu. W większości przypadków udało się ominąć 
te mielizny. Z różnymi opiniami spotkałem się cytując wspo-
mnienia Edwarda Ciesielskiego czy po ucieczce z obozowej 
piekarni uciekinierzy i zobaczyli rzeczywiści światła podobo-
zu Monowice-Buna czy jakiś inny obiekt. Pan dr Adam Cyra 
w odpowiedzi na moje pytanie 12 stycznia 2017 r. potwierdził 
informację o tym podobozie cytując raport rtm. Pileckiego 
z 1945 roku:

Wreszcie po kilku kilometrach (jak nam się wydawało dziesięciu, 
lecz było trochę mniej) zza wyniosłości ujrzeliśmy przed nami, na 
naszej drodze płoty, baraki, wieżyczki, druty … Przed nami był obóz 

Budynek gajówki w Damienicach obecnie dom prywatny.
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i tak dobrze nam znane pełzanie świateł reflektorów. W pierwszej 
chwili zdębieliśmy. Lecz 
w następnej wywniosko-
waliśmy, że jest to filia 
naszego obozu, tak zwa-
na Buna”.

W czasie oprowa-
dzania amerykańskie-
go fotografia i redak-
tora Jacka Fairweathe-
ra szlakiem ucieczki 
w kwietniu 2016 r. 
udało się ustalić, że 
drewniany dom do 
którego trafili ucieki-
nierzy Witold Pilecki 
i Edward Ciesielski po 
wyjściu z puszczy nie-
połomickiej nadal ist-
nieje, a podana przeze 
mnie informacja, że 

domu tego już nie ma (Wiadomości Bocheńskie nr 1/2016) 
jest błędna. Kierowałem się 
wtedy usytuowaniem szlaba-
nu koło tego domu. W cza-
sie wspomnianej wizji pan 
Wojciech Wimmer zastępca 
Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Niepołomice powiedział, że 
istniejący do dnia dzisiejsze-
go budynek gajówki został po 
wojnie sprzedany, częściowo 
przebudowany, i w związku 
ze zmianą stanu własności 
szlaban stanowiący granicę 
Nadleśnictwa został przesu-
nięty bliżej skraju puszczy. 
W tym właśnie domu poja-
wiła się 19-letnia Stanisława 
R y b k a , 
c ó r k a 

przewoźnika, która zaprowadziła ucieki-
nierów do promu na Rabie. Zamieszczam 
więc obecnie współczesną fotografię tego 
istniejącego do dzisiaj budynku a także 
przedwojenne zdjęcie ówczesnego gajo-
wego pana Kazimierza Trzepli. wykonane 
w pobliży tego właśnie domu. 

Zebrałem dodatkowe informacje o Le-
onie Wandasiewiczu. Urodził się 9 kwiet-
nia 1912 r. w Dynowie, zmarł 14 lutego 
1981 r. w Sopocie i spoczywa na cmenta-
rzu komunalnym w Sopocie. Do Bochni 
przyjechał z Dynowa już w 1930 r. razem 
z siostrą  Zofią  Wandasiewicz, do swo-
jej starszej siostry dr fil.Urszuli Wińskiej, 
która wtedy podjęła pracę nauczycielki 
w Seminarium Żeńskim Nauczycielskim 
im. Klementyny z Tańskich Hoffmano-

wej. Mieszkali razem w dużym wynajęty mieszkaniu w domu 
Dutkowskich przy ul. Gołębiej 3 (obecnie mieści się tu Urząd 
Skarbowy w Bochni). Chodził do Gimnazjum Państwowego 
im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni, jako jeden z naj-
lepszych uczniów należał do pocztu sztandarowego szkoły 
w którym pełnił zaszczytną funkcję chorążego. Egzamin doj-
rzałości złożył w terminie wiosennym od 18 do 26 czerw-
ca 1934 r. Po aresztowaniu Urszuli Wińskiej i osadzeniu jej 
z wyrokiem bezterminowego pobytu w obozie koncentracyj-
nym Ravensbrűck opiekował się przez okres  okupacji razem 
z siostrą Zofią kilkuletnim synem Urszuli Andrzejem Wińskim. 
Po wojnie i szczęśliwym powrocie U. Wińskiej i jej męża To-
masza cała rodzina wyjechała do Sopotu i tam zamieszkała na 
stałe.  Dzięki uprzejmości pana Tomasza Radwan-Wińskiego 
z Sopotu, wnuka Urszuli Wińskiej otrzymałem zbiór archi-
walnych fotografii dr Urszuli Wińskiej, Leona Wandasiewicza 
i ich siostry Zofii Wandasiewicz. 

Dziękuję także panom Markowi i Miłoszowi Michno za 
nadesłanie nam przedwojennej fotografii rodziny policyjnej 
z Wiśnicza. Na fotografii tej trzeci od lewej to komendant po-
sterunku Policji w Wiśniczu Andrzej Ludwikowski, a drugi 
z prawej to plutonowy Puchała, który być może z polecenia 
swojego komendanta dostarczył list gończy, wysłany przez 
gestapo za uciekinierami do rąk Tomasza Serafińskiego, wła-
ściciela Koryznówki.  

Kazimierz Trzepla .

Leon Wandasiewicz.

Leon Wandasiewicz drugi z prawej.
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KRONIKA
ARCHIWUM NARODOWE W KRAKOWIE O/ BOCHNI

W 2016 roku przejęto do zasobu Oddziału – 1128 jednostek 
aktowych, tj. 16,82 metrów bieżących akt (m.in. akta stanu 
cywilnego i dokumentację po zlikwidowanych szkołach pod-
stawowych). W jednostkach podległych pod nadzór archiwalny 
wykonano 15 kontroli i 12 ekspertyz oraz wydano 111 zgód na 
brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przecho-
wywania upłynął.

1 marca br. pracownicy Oddziału na prośbę Dyrekcji Zespo-
łu 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 miejscach przez łączników. Zadania wyko-
nywane były w miejscach, w których znajdowały się najważ-
niejsze elementy komunistycznego systemu władzy oraz tam, 
gdzie powstawały przeciwko nim ośrodki oporu. W trakcie gry 
uczestnicy poznali historię 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 kolejne-
mu łącznikowi. Na potrzeby Gry Miejskiej pracownicy przygo-
towali w Pracowni Naukowej Oddziału ekspozycje poświęconą 
„Referendum Ludowemu z 1946 r.” z akt zespołu Powiatowy 
Urząd Informacji i Propagandy w Bochni 1945-1947.

20 kwietnia br. w ramach 13 edycji programu „Ogólnopolski 
Dzień Przedsiębiorczości” Archiwum w Bochni zorganizowało 
dla uczniów klas I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni jed-
nodniową praktykę. Dzień Przedsiębiorczości jest projektem 
sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych 
decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. 
Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość odbycia 
kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy. W ra-
mach praktyki w Oddziale w Bochni Archiwum Narodowego 
w Krakowie uczniowie poznali specyfikę zawodu archiwisty. 
Zdobyli wiedzę na temat kwalifikacji i predyspozycji niezbęd-
nych 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 Boch-
ni przygotowało ekspozycję z akt zasobu oraz reprodukcji 
materiałów archiwalnych z Instytutu Pamięci Narodowej, 
Archiwum Diecezjalnego 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 Stowa-

rzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. 
Tematem był jubileusz 1000 – lecia Chrztu Polski i Państwa 
Polskiego, obchodzony w 1966 roku dwutorowo: osobno przez 
Kościół, a osobno przez Państwo. Dodatkowo 18 kwietnia 
2016 zainicjowano cykl lekcji archiwalnych dla młodzieży 
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich na ww. 
temat. Prelekcjom towarzyszyła prezentacja multimedialna 
przygotowana przez p. Z. Sitko. Na końcu każdej prelekcji 
prowadzony był krótki konkurs z zakresu zdobytej podczas 
pobytu w Archiwum wiedzy. Zwycięzca dostawał 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 ar-
tykuły w Gazecie Krakowskiej (np. dodatek Tygodnik Brzesko 
– Bochnia z 22.04.2016).  Łącznie przeprowadzono 69 lekcji 
archiwalnych na temat działalności archiwum i jego zasobu 
oraz dotyczących Millenium dla 1718 uczniów. Przyjęto 25 
wycieczek, w których uczestniczyło 36 osób.

 Kierownik Oddziału pełnił rolę koordynatora przygoto-
wywanej razem z Muzeum Niepołomickim wystawy stałej 
pt. „Niepołomice. Miasto, czas, ludzie”.Na potrzeby wystawy 
przeprowadzono kwerendę i wykonano 250 skanów z akt 
zespołu Akta miasta Niepołomic 1867-1949. 12 października 
miało miejsce otwarcie wystawy na zamku w Niepołomicach.

3 października, podczas wykładu p. Jacka Kobieli nt. bank-
notów z I wojny światowej, p. Zofia Sitko zreferowała oko-
liczności wprowadzenia w Bochni 1 korony jako tymczasowej 
waluty w 1918 roku (wystąpienie w Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej).

W ramach współpracy bocheńskiego Oddziału ANK i Gim-
nazjum nr 1 im. św. Kingi w Bochni Archiwum przygotowało 
materiał ilustracyjny do tematu "Udział Bochnian w odzyskaniu 
niepodległości przez Polskę w 1918 roku". Temat przedstawiła 
p. Zofia Sitko w trakcie akademii, zorganizowanej w szkole 10 
listopada 2016. 

Zofia Sitko i Agnieszka Gicala odczytały spisaną po łacinie 
Kronikę Gimnazjum im. króla Kazimierza Wielkiego w Bochni, 
obejmującą lata 1817 – 1905. Kronika ta ma zostać wydana 
w czerwcu 2017 r. w związku z jubileuszem 200-lecia szkoły. 
Od redakcji:  W numerze 2/2016 „Wiadomości Bocheńskich” 
ukazał się artykuł Zofii Sitko pt. Milenium  Chrztu  Polski 
i Państwa Polskiego z bocheńskimi akcentami. Autorka pisze 
w nim, że na ogłoszony przez prymasa program przygotowujący 
do Milenium Chrztu Polski partia komunistyczna pod wodzą 
Gomułki odpowiedziała obchodami Tysiąclecia Państwa Pol-
skiego. Wielki jubileusz musiał zatem przebiegać dwutorowo. 
Czytamy więc o najważniejszej inicjatywie milenijnej prymasa 
czyli peregrynacji kopii cudownego obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej i „bocheńskiej” wędrówce obrazu i kulmina-
cyjnej paradzie świeckiej w Warszawie 22 lipca 1966 roku oraz 
„Sztafecie Tysiąclecia”
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STOWARZYSZENIE BOCHNIAKÓW I MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BOCHEŃSKIEJ
Kwiaty pod pomnikiem gen. L. Okulickiego

30 października b.r. pod pomnikiem gen. Leopolda Okulic-
kiego w Bochni prof. dr hab. Daniel Duda z Wyższej Szkoły 
Marynarki Wojennej, ambasador królewsko-górniczego miasta 
Bochni, Kapitan Żeglugi Wielkiej oraz członek honorowy nasze-
go Stowarzyszenia oddając hołd Generałowi wraz z delegacją 
Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej,  
złożył kwiaty, przy dźwiękach sygnału „Śpij kolego”. W krót-
kim przemówieniu przedstawił sylwetkę generała Leopolda 
Okulickiego, a następnie wręczył Złoty Krzyż Związku Pił-
sudczyków panu Janowi Balickiemu przewodniczącemu Rady 
Miasta Bochni. Pani Anna Dziuba otrzymała Srebrny Krzyż 
Związku Piłsudczyków. Po tej uroczystości jej uczestnicy udali 
się do Domu Bochniaków, gdzie w miłej atmosferze spędziliśmy 
październikowy wieczór.

XXIII Kwesta cmentarna
W dniach 30 października i 1 listopada 2016 r. Stowarzy-

szenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej przepro-
wadziło XXIII kwestę na bocheńskim Cmentarzu Komunalnym 
przy ul. Orackiej. Zbiórka przeznaczona jest na ratowanie zabyt-
kowych pomników cmentarza komunalnego przy ul. Orackiej 
oraz cmentarza św. Rozalii przy u. Windakiewicza. W dwudnio-
wej kweście uczestniczyli działacze naszego Stowarzyszenia, 
nauczyciele i uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Króla Kazimierza Wielkiego, niektórzy radni Rady Miejskiej, 
członkowie Stowarzyszenia "Rodzina Kolpinga" w Bochni, 
Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. Nasi koledzy 
dodali "kolorytu" zbiórce występując w mundurach II Brygady 
Legionów Polskich.

Pomimo niekorzystnych warunków atmosferycznych, 
w kwestowanie zaangażowanych było ponad 100 osób. Okazało 
się, że nawet taka niekorzystna aura nie przeszkodziła odwie-
dzającym cmentarz wykazać niezwykłą hojność. W wyniku 
kwesty zebraliśmy kwotę 6 683,08 zł. Dziękujemy wszystkim 
ofiarodawcom, a także tym, którzy kwestowali. Zdjęcia z kwesty 
zamieściliśmy na naszej stronie internetowej www.bochniacy.pl
W tym roku zarejestrowaliśmy zbiórkę tzw. permanentną i moż-
na również składać datki na nasze konto  bankowe przez cały 
rok z przeznaczeniem na ratowanie zabytków cmentarza. Wpłat 
można dokonywać na konto 95859100070080021110540002 
w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Krakowie Oddział 
Bochnia z dopiskiem: Zbiórka na ratowanie zabytkowych po-
mników na Cmentarzu Komunalnym w Bochni ul. Oracka i na 
Cmentarzu św. Rozalii ul. Windakiewicza w Bochni

Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w Domu Bochniaków
Jak co roku spotykamy się w Domu Bochniaków aby uczcić 

Narodowe Święto Niepodległości wspólnym śpiewaniem pie-
śni patriotycznych. Gościem specjalnym tegorocznej edycji 
muzycznego spotkania był 23-osobowy, czterogłosowy chór 
„ADORAMUS” działający w parafii p.w. Narodzenia św. Jana 
Chrzciciela w Chełmie, pod dyrekcją pani  Krystyny Dziurdzi. 
Chór rozpoczął  koncert średniowieczną pieśnią rycerską 
„Bogurodzica” i polskim hymnem ku czci św. Stanisława ze 
Szczepanowa „Gaude Mater Polonia”. Scenariusz uroczystości 
przygotowała kol. Ewelinę Mroczek, i prowadziła spotkanie.  
Chóry „Adoramus” i chór Bochniaków „Lutnia”  i zgromadzeni 

licznie goście śpiewali pieśni patriotyczne, w który przeważał 
repertuar legionowy. Fragmenty książki „Na legionowym 
szlaku” wydanej staraniem Muzeum Niepodległości i naszego 
Stowarzyszenia pokazujące głównie losy legionistów z Bochni 
i Ziemi Bocheńskiej czytał pięknie debiutujący w murach na-
szego Domu - Maksymilian Truś. uczeń I LO w Bochni. Dy-
rygowała chórami pani Sylwia Klejdysz. Prezentowane pieśni 
i piosenki prowadziły nas po polach bitew I wojny światowej, 
nastrajały refleksyjnie do tamtych lat. Koncert zakończyliśmy 
odśpiewaniem hymnu narodowego. Zdjęcia prezentujemy na 
portalu Stowarzyszenia.

Konkurs historyczny pt. „Rotmistrz Witold Pilecki i jego 
ucieczka z KL Auschwitz do Bochni i Wiśnicza”.

15 listopada 2016 r. przy szczelnie wypełnionej sali Ora-
torium św. Kingi w Bochni, odbył się finał V edycji konkursu 
historycznego z serii „Ziemia Bocheńska od przeszłości do 
teraźniejszości. W tym roku tematem konkursu było „Życie 
i działalność Rotmistrza Witolda Pileckiego i jego ucieczka 
z KL Auschwitz do Bochni Wiśnicza”. Organizatorem konkursu 
było Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” - Oddział 
w Bochni i Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi 
Bocheńskiej, a patronat objął starosta Bocheński - Ludwik Wę-
grzyn, proboszcz parafii św. Mikołaja w Bochni -Wojciech Gał-
da i prezes Zarządu Kopalni Soli w Bochni – Zbigniew Rojek. 

Postać rotmistrza Witolda Pileckiego łączy się w niezwykły 
sposób z Bochnią i Wiśniczem. Nie wszyscy jednak pamiętają, 
dlaczego pamięć o rotmistrzu Pileckim jest tak silnie pielęgno-
wana właśnie w Bochni i Wiśniczu. Świadczy o tym tablica 
poświęcona Rotmistrzowi w 2006 r. na elewacji Domu Boch-
niaków, nazwa ulicy przyjęta przez Radę Miejską w Bochni 
w 2012 r. na wniosek naszego Stowarzyszenia, nazwa szkoły 
podstawowej w Jodłówce i  głaz z granitową płytą przed dwor-
kiem Koryznówka w Wiśniczu.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz samorzą-
dowych Bochni i powiatu bocheńskiego: burmistrz Stefan Ko-
lawiński, wicestarosta Józef Mroczek i  przewodnicząca Rady 
Powiatu Bernadetta Gąsiorek. Przybyli przedstawiciele biur 
poselskich posła Włodzimierza Bernackiego – Andrzej Krasoń 
oraz Elżbieta Adamska z biura poseł Józefy Szczurek- Żelazko. 
Oddział Krakowski Civitas Christiana reprezentowali  Bożena 
Pruska, a Radę Główną w Warszawie Stanisław Pażucha. Mon-
taż słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży II LO im. Orła 
Białego pod kierownictwem Małgorzaty Krzyżak pt. „Rotmistrz 
Pilecki – Pamiętamy”, wprowadził zebranych w patriotyczny 
nastrój.Konkurs prowadził p. Ireneusz Sobas. 150 pytań konkur-
sowych do finału ułożyli  Stanisław Kobiela, Ewelina Mroczek 
i Stanisław Mróz – członkowie jury konkursowego. 

Jedenastu finalistów wykazało się doskonałym przygoto-
waniem, świetnie odpowiadało na zadawane pytania, chociaż 
pytania nie były łatwe. Rozstrzygnęła dopiero dogrywka. Fi-
nalistów nagrodzono brawami. 

Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Bochni, Sto-
warzyszenie Civitas Christiana, Kopalnia Soli w Bochni, Parafia 
p.w. Św. Mikołaja w Bochni i Stowarzyszenie Bochniaków i Mi-
łośników Ziemi Bocheńskiej. Lista finalistów: Agnieszka Sta-
chura - ZS nr 3 - I miejsce Krzysztof Bujak - CKZiU Łapanów  
i Kamil Czesak - ZS 3  - II miejsce ex-aequo. Kolejne miejsca 
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12. Witold Pilecki i jego ucieczka z KL Auschwitz do Bochni i 
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• Stowarzyszenie Bochniaków i Miłosników Ziemi Bo-

cheńskiej. ..................................................................s. 40
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15. Na okładce: Zejście Kalwaria - Komora Stanetti II, charakte-

rystyczne wyrobisko o strzelistym kształcie wynikającym z 
budowy geologicznej - fot. Adam Brzoza

zajęli: Robert Ciężak - CKZiU Łapanów Michał Krzyszkowski - 
ZS 1      Gabriela Szydłowska - II LO, Szymon Klejdysz - I LO, 
Rafał Bujak - CKZiU Łapanów, Monika Longa - II LO, Filip 
Rudnik - I LO, Paulina Sroka - II LO
W przemówieniach okolicznościowych wystąpili: Teofil 
Wojciechowski, wicestarosta Józef Mroczek oraz proboszcz 
Wojciech Gałda i Stanisław Kobiela.

Stowarzyszenie uczestniczyło także w uroczystościach 
Święta Niepodległości pod pomnikiem Czynu Legionowego 
i z okazji 70 rocznicy śmierci gen. Leopolda Okulickiego pod 
pomnikiem Generała. Uroczystości te przygotowały i przepro-
wadziły władze samorządowe Bochni i powiatu bocheńskiego

Nekrolog
Z żalem zawiadamiamy, że  w styczniu 2017 r. odeszła 

od nas pani Maria Joanna Noworolska.  Od wielu lat współ-
pracowała z redakcją „Wiadomości Bocheńskich”. W swo-
jej twórczości  przedstawiła głównie sylwetki profesorów 
i absolwentów bocheńskiego Liceum Ogólnokształcącego 
im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni. Niech odpo-
czywa w pokoju.   

Jubileusz Klubu Przyjaciół Wieliczki
Wernisaż prac malarskich Henryka Kozubskiego

W 2016 r. Klub Przyjaciół Wieliczki obchodził 50 lat 
swojej działalności (1966-2016). Od wielu lat Stowarzyszenie 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej współpracuje z  
Klubem Przyjaciół Wieliczki. Tradycyjnie w czasie obchodów 
Dni Wieliczki w dzień św. Kingi  rozgrywaliśmy mecze szacho-
wo-brydżowe w salach wiśnickiego magistratu i braliśmy żywy 
udział w spotkaniach z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie”. Gości-
liśmy także miłych gości z Wieliczki w Bochni w Domu Boch-
niaków przy okazji wycieczek szlakiem cmentarzy wojennych, 
spotkań opłatkowych i wernisaży prac malarskich znakomitego 
wielickiego malarza Henryka Kozubskiego. W spotkaniu jubile-
uszowym uczestniczyła nasza delegacja Ewelina Mroczek i Jan 
Paluch. Serdecznie gratulujemy  działaczom Klubu Przyjaciół 
Wieliczki tak wszechstronnej działalności i życzymy  owocnej 
pracy  w przyszłości.

Jubileusz Klubu obchodzony uroczyście w gmachu 
Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, połączony został 
z wernisażem prac malarskich Henryka Kozubskiego z okazji 
105 rocznicy jego urodzin. Artysta związany z Bieczem i Wie-
liczką, a rodzinnie także z Bochnią  maluje od 30 lat krajobraz 
biecki, wielicki, podziemia kopalni soli  w Wieliczce i Bochni 
w technice akwarelowej, temperowej i pastelowej. Uznawany 
przez polskich i zagranicznych koneserów sztuki nazywany 
jest „Wielickim Chagallem”. W Bochni w okresie kilku lat 
Artysta  prezentował swoją twórczość w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej i dwukrotnie w Domu Bochniaków. Henryk Ko-
zubski wierny jest tezie „Dopóki tworzymy, jesteśmy młodzi”. 
Życzymy Artyście dalszych sukcesów artystycznych . Zob. 
zdj. na stronie ostatniej.

Oplatek Stowarzyszenia Absolwentów UJ 
14 stycznia w auli Collegium Novym UJ odbył się tradycyj-

ny opłatek Stowarzyszenia Absolwentów UJ połączony z kon-
certem kolęd zespołu „Słowianki”. Stowarzyszenie Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej reprezentowali członkowie 
ZG Stowarzyszenia: Jan Paluch (wiceprezes) i Stanisław Mróz. 

Obecna była także pani Krystyna Janus z biura Stowarzyszenia 
Podsumowania sezonu brydżowego

W dniu 16 stycznia 2017 r. dokonano podsumowania XI 
Rozgrywek Turnieju Brydża Sportowego „O puchar Prezesa 
Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej” 
Turniej „na zapis maksymalny” rozgrywano w pomieszczeniach 
Domu Bochniaków w każdy poniedziałek poczynając od 1 
stycznia 2016 r. Łącznie rozegrano 39 spotkań turniejowych. 
Uczestniczyło w całym cyklu 26 zawodników z Bochni i powia-
tu bocheńskiego. Sędzią głównym turnieju był Wacław Wyżga, 
uprawniony sędzia OZ.B.S. w Tarnowie.

Najlepsze wyniki osiągnęli:
1.  Jerzy Bursztyn  – 264 pkt Bochnia
2.  Leszek Matusik  – 257 pkt Drwinia
3.  Tadeusz Brzeski  – 236 pkt Bochnia
Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc zostali uhonorowani 

okazałymi pucharami,  które wręczył Jan Paluch – wiceprezes 
Stowarzyszenia Bochniaków a jednocześnie kierownik sekcji 
brydżowej w obecności Stanisława Mroza – dyrektora biura.

Wręczający podziękował  uczestnikom turnieju za uczestnic-
two w rozgrywkach, sportową rywalizację i życzył powodzenia 
w następnej edycji turnieju, w 2017 r. Złożył również wszystkim 
obecnym życzenia noworoczne.
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 Goście z Wrocławia na wystawie w Domu Bochniaków „Getto w Bochni”  w jesieni 2016 r. - fot. Stanisław Mróz 

Sekcja brydża sportowego na podsumowaniu sezonu w dniu 16.01.2017 r.-fot. Stanisław Mróz
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Wernisaż prac malarskich Henryka Kozubskiego z okazji 105 rocznicy jego urodzin i 50-lecia Klubu Przyjaciół Wieliczki  - w Muzeum Żup 
Wielickich w grudniu 2016 r. 

Opłatek Stowarzyszenia Absolwentów UJ - 14 stycznia 2017 r. w auli Collegium Novum UJ - fot. Stanisław Mróz


