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Dorota Szmigiel (Wrocław)

Hej kolęda, kolęda...
Porządkując domowe archiwum natrafiłam na tekst jasełek,
które jeszcze nie tak dawno były stałym elementem okresu
świąt Bożego Narodzenia. I wróciły wspomnienia mroźnych,
zimowych wieczorów kiedy nie było telewizji, komputerów,
internetu, telefonów komórkowych. W takie wieczory najpierw
było słychać dyskretne pukanie do drzwi (lub zadzwonił dzwonek) i rozlegał się donośny śpiew kolędników wykonujących
pastorałkę (kolędę). Młodzi chłopcy byli przebrani w stroje postaci, które kreowali. Najczęściej święta rodzina, anioł, pasterze,
król Herod, diabeł, pasterze, a po 6 stycznia dodatkowo „Trzej
Królowie”. Bardzo często w zestawie rekwizytów kolędnicy
posiadali dużą, kręcącą się gwiazdę, turonia (była to atrapa
głowy byka z otwierającym się pyskiem) lub skonstruowana
własnoręcznie szopka.
Jak była to skomplikowana i wycyzelowana konstrukcja,
można zobaczyć na jedynej fotografii jaką posiadam. A przecież
młodzi chłopcy ani nie mieli dostępu do materiałów i narzędzi,
jakimi dzisiaj dysponujemy, ani nie posiadali pieniędzy na ich
zakup. Wszystkie detale wykonywali samodzielnie prostymi
narzędziami. Uczyli się tekstu do przydzielonych ról kolędników. A teksty były długie, wymyślne i rymowane. Musieli
też opanować choreografię, zadbać o kostiumy i stosowną
scenografię, wybrać akompaniament, jednocześnie wypełniając
swoje codzienne obowiązki. To wszystko pochłaniało dużo
czasu i wymagało olbrzymiej cierpliwości i wielu wyrzeczeń
z ich strony.
Efekt ich trudu dzisiaj budzi mój podziw, proszę zerknąć na
fotografię grupy kolędników, na wykonaną przez nich szopkę,
na ich stroje oraz przeczytać fragment tekstu, który prezentowali
w trakcie swojego występu.

piekielne nad nami panowały.
A co większe niż ludzie i wszystkie stworzenia nie byli w stanie zgładzić
tego przewinienia, lecz się Ojciec Niebieski zlitował nad światem, zesłał
Syna Swojego, by się nam stał bratem.
Otóż ten się dziś dla nas z czystej Panny rodzi, pokój światu przynosi,
ciężar życia słodzi.
Ten nas z Ojcem pojedna, ten z piekła wybawi, ten nam niebo otworzy
i wiecznie nas zbawi.
Wystawimy tu państwu, w jakim przyszedł stanie, kogo wezwał na
pierwsze powitanie, co pasterze robili, zanim ich wezwano, jako się
sposobili, gdy im iść kazano, na jakie się ofiary dla Pana zdobyli, zgoła
wszystko ujrzycie, jakbyście tam byli.…”

„…Wszystkim wobec kolędy naprzód winszujemy, zanim wielką nowinę
państwu opowiemy. naszym będzie staraniem, by nie długo bawić,
raczcie tylko łaskawie ucha nam nastawić.
Przez lat cztery tysiące o grzechu Adama, wszystkim ludziom zamknięta
była niebios brama.
Pod ciężarem przestępstwa jęczał naród cały, śmierć, grzech, moce

Jednym z kolędników był mój tato Franciszek Kutyba. Prawdopodobnie występował w roli KUBY. Piszę prawdopodobnie,
ponieważ nie pamiętam w jakiej roli występował. Wspominam
natomiast z dzieciństwa jak w czasie Bożego Narodzenia
siadałam razem z tatą obok pięknie ustrojonej choinki, a tato
recytował ten tekst jasełek. Pamiętał cały tekst z podziałem
na role. Opowiadał również o kolegach, którzy razem z nim
budowali tę szopkę i razem z nim występowali.
Zastanawiam się, czy gdzieś jeszcze istnieją takie same
fotografie. Czy ktoś zna nazwiska pozostałych osób znajdujących się na tej fotografii? Mój Tato Franciszek Kutyba w tym
okresie mieszkał w Bochni, przy ulicy 20 Stycznia. Koledzy taty
mieszkali pomiędzy ulicą Proszowską i ulicą Wygoda.
W rodzinnym albumie zachowała się jeszcze jedna fotografia
mojego taty z kolegami. Na niej panowie mają już więcej lat,
domyślam się, że jest grupa kolędników „w cywilu”, ale nie
mam pewności, może domowe archiwa naszych czytelników pozwolą odpowiedzieć na te pytania. A ja parafrazując
mistrza Gałczyńskiego „...chciałbym tradycję tę ocalić od
zapomnienia…”
Dorota Szmigiel
Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników
Ziemi Bocheńskiej.

Grupa kolędników liczyła sześć osób wcielających się w role: Anioła, Cedzimleka,
Furgoła, Kuby, Maścibrzucha i Szufli. Franciszek Kutyba stoi pierwszy z prawej

Franciszek Kutyba (w środku górnego rzędu) z kolegami, prawdopodobnie
kolędnikami w „cywilu”. Czy ktoś rozpoznaje tych mężczyzn?
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Władysław Kupiszewski (Warszawa)

Co mówią nazwy własne?
Jedną z ważniejszych dziedzin językoznawstwa jest onomastyka, nauka o nazwach własnych. Termin wzięty z języka
greckiego (gr. onoma ‘imię, nazwa’, nauka o imionach-nazwach, w tym wypadku własnych). W zakresie onomastyki
wyróżniamy szereg pomniejszych działów, węższych dziedzin
nauki w zależności od tego, jakich nazw owe działy dotyczą.
Na przykład antroponimia to nauka o nazwach osobowych
(nazwiskach, imionach, przezwiskach, przydomkach itp.), toponimia, albo toponomastyka – nauka o nazwach miejscowych
(wsi, miast, ich części, przysiółków, pól itp.), hydronimia –
nauka o nazwach wodnych (rzek, jezior, mórz itp.), zoonimia
– o nazwach zwierząt (psów, krów, koni itp.), oronimia – poświęcona nazwom gór, szczytom górskim itp. Te pomniejsze
działy oczywiście nie wyczerpują całości materiału, są jedynie
świadectwem różnorodności onomastycznej.
W swoim artykule chciałbym zająć się wiedzą o jednej
z tych dziedzin, mianowicie toponimii i zwrócić uwagę na
pewne tylko zagadnienia, wybrane. Chciałbym choć po krótce
zająć się tym, co zawierają nazwy, jakie treści przynoszą, jakie
bogactwo wiedzy w swojej postaci ukrywają i to przybliżyć
Czytelnikowi.
Krótko mówiąc, chciałbym odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule: - „co mówią nazwy”?
Ta dziedzina nauki, onomastyka (w tym także toponomastyka) interesuje nie tylko językoznawców, którym bardzo
często pomaga wyjaśnić wiele problemów dotyczących historii języka, pokrewieństwa językowego, wyjaśnić i uwiarygodnić istotę wielu procesów językowych itp.), ale i z jej usług
korzystają historycy, etnografowie, archeolodzy, w jej tajniki
wgłębiają się także (może znacznie rzadziej, okolicznościwo)
specjaliści innych nauk.
Szczegółowe badania toponomastyczne, liczne analizy
materiałowe pozwoliły onomastom (polskim i obcym) sprecyzować pewne uogólnienia już w postaci konkretnych osiągnięć, w tym wypadku w ustaleniu klasyfikacji nazw, którą
tutaj przytoczę i wskażę na pewne jej elementy, ponieważ będziemy mogli się przekonać, jak wiele wiadomości o nazwach
zawiera, jak wiele sposobów powstawania nazw ukazuje, ile
rzuca ożywczego światła na zjawiska kulturowe.
Klasyfikacja ta jest owocem pracy różnych onomastów
(polskich i obcych), którzy wykorzystując dotychczasowy dorobek innych uczonych, wnieśli swoje uwagi i poprawki, swoje uzupełnienia nadając jej ostateczny kształt. W niniejszym
artykule korzystam z wersji W. Taszyckiego1, który tę klasyfikację przejął, krytycznie ocenił, uzupełnił, ulepszył i w nauce
polskiej upowszechnił. Według tej klasyfikacji wszystkie nazwy miejscowe zostały podzielone na dwie, nadrzędne duże
grupy: A – nazwy, które od początku były nazwami miejscowości i B – nazwy, które zrazu były nazwami ludzi, a wtórnie
dopiero nazwami miejscowości. W ramach tych dużych grup
(A i B) wyodrębniono po cztery podgrupy, a podstawą wyodrębnienia jest znaczenie nazwy. Oto klasyfikacja:2
A. 1. N a z w y t o p o g r a f i c z n e, „wyrażające właściwości topo- lub geograficzne osady”3, np. Borek, Chełm (od

chełm ‘pagórek, wzgórze’), Chobot (od chobot ‘ziele, rodzaj
wyki’), Grabie, Grabina (obie od ‘grab’), Jasienie (od jasień
‘jesion’), Łąkta (Dolna, Górna), (od łąka), Łomna (od łom
‘powalony wichrem las’), Przeginia (od przeginia ‘rozpadlina,
wąwóz, parów’), Ubrzeż (od u brzegu) itp.
B. N a z w y k u l t u r a l n e, „oznaczające dzieła rąk
ludzkich, albo urządzenia, instytucje i wy-twory kultury społecznej i duchowej”4, np.: Cerkiew, Grobla, Kobyle (od kobyła
‘zastawa drewniana wzbraniająca wstępu do miasta, grodu,
wsi’), Kopaliny, Łazy (łaz ‘grunt uprawny po wykarczowanym
lub wypalonym lesie’), Targowisko, Wola Batorska, Wolica,
Ujazd (ujazd ‘obszar ziemi zakreślony przez objazd w chwili, kiedy obdarowany obejmował darowiznę’), Zatoka (zatoka
‘zakręt, skręt rzeki’).
3. N a z w y d z i e r ż a w c z e, „oznaczające miejscowość będącą ongiś własnością człowieka”5, którego imię
tkwi w nazwie. Nazwy miejscowe są najczęściej formacjami
słowotwórczymi, utworzonymi odpowiednimi przyrostkami
(-ów,-owa, -owo; -in (-yn), -ina (-yna), -ino (-yno); -sk, -ska,
-sko i in., np. Baczków (n. os. Baczek, Baczko), Bytomsko (n.
os. Bytom), Dziewin (n. os. Dziewa), Gorzków (n. os. Gorzek),
Kierlichówka (n. os. Kierlich), Libichowa (n. os. Libich), Lubomierz (n. os. Lubomir), Łapanów (n. os. Łapan), Pogwizdów
(n. os. Pogwizd), Sieradzka (n. os. Sierad), Zabierzów (n. os.
Zabierz /a/), Żegocina (n. os. Żegota).
4. N a z w y z d r o b n i a ł e (d e m i n u t y w n e),
„oznaczające najczęściej polożenie osiedla na podstawie nazwy miejscowości, w pobliżu której je założono, niekiedy zaś
wskazujące miejscowość, z której pochodził osadnik czy osadnicy zakładający nowe osiedle”6, np.: Janówek (od n. podstawowej Janów), Kobylec (od n. Kobyle), Pierzchowiec (od n.
Pierzchów) i przykład z powiatu żywieckiego – Rychwałdek
(od n. Rychwałd).
Druga nadrzędna grupa nazw (B) dzieli się na następujące
podgrupy:
B 1. N a z w y e t n i c z n e, „oznaczające w najdawniejszym stanie rzeczy mniejszą lub większą gromadę ludzką na
podstawie właściwości zamieszkałego przez nią skrawka ziemi, pochodzenia z pewnej okolicy lub miejscowości, charakterystycznego dla niej pożywienia itp.”7. I tu tylko dwie nazwy:
Klęczany (n. os. Klęczani od klęk ‘krzywe drewno, kozica,
płoza u radła’, ‘jakiś ptak’) i Łysokanie (n. os. Łysa Kania).
2. N a z w y p a t r o n i m i c z n e, „oznaczające pierwotnie potomków lub poddanych człowieka, którego imię, przezwisko czy nazwa zawodu (godności) tkwi w nazwie miejscowej”8, np. : Bieńkowice (od Benedykt > Bieniek), Chodenice
(n. os. Chodyna), Cikowice (n. os. Czcik), Dołuszyce (n. os.
Dołusz/a/), Grodkowice (n. os. Grod, Grodek), Krakuszowice
(n. os. Krakosz), Łężkowice (n. os. Łężek); Mikluszowice (n.
os. Miklusz), Niepołomice (n. os. Niepołom), Wyżyce (n. os.
Wydżga), Zborczyce (n. os. Sborek).
3. N a z w y s ł u ż e b n e, „wyrażające zajęcie dawnych
mieszkańców osady”, najczęściej na rzecz dworu książęcego,
królewskiego”9, inaczej powinność jako daninę. W powiecie
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bocheńskim są trzy takie miejscowości: Niedary i Świniary (te wsie składały daniny w postaci miodu i świń na rzecz
„władcy”) oraz Świątniki (świątnik ‘posługacz kościelny’).
W nazwie Niedary (dawne Miedary), n. os. miodarz, miodarze
‘pszczelarze’ nagłosowe m zmieniło się w n, Miedary > Niedary i zatarła się przejrzystość etymologiczna.
4. N a z w y r o d o w e, „oznaczające w najstarszym
okresie swego rozwoju mieszkańców pew-nej osady na podstawie nazwy osobowej, jakiej wspólnie jako członkowie tego
samego rodu używali, względnie jaką ich wszystkich określano”10. Ten typ nazw w Małopolsce jest niepopularny, w powiecie bocheńskim jest jedna nazwa, Staniątki (n. os. Staniątek, Staniątko)11.
Nawet taki pobieżny ogląd nazw miejscowych (w moim
wypadku nazw w powiecie bocheńskim) ukazuje wiele ciekawych spostrzeżeń i pozwala na wyciągnięcie paru wniosków.
Na 142 nazwy (bo tyle liczy wsi powiat) przeważają nazwy
topograficzne (47), następnie dzierżawcze (40) i patronimiczne (32), stanowią one dwie trzecie nazw powiatu bocheńskiego i świadczą o żywych tendencjach nazwotówrczych
(właśnie takich) w danym czasie i na tym terenie. Natomiast
nazwy pozostałych grup klasyfikacyjnych są niepopularne,
bardzo rzadko powstawały. Powiat bocheński liczy nazw
kulturalnych 14, służebnych 3, zdrobniałych 3, etnicznych 2
i rodowych 1.
Wśród wyżej zaprezentowanych nazw są takie, które nie
dają się właściwie odczytać, są niejasne i niezrozumiałe. Dopiero przy wnikliwszej analizie językowej, przy zbadaniu ich
historii ujawniają swoją istotę, ukazują te cechy, które z czasem zostały zatarte. Te nazwy są archaizmami, bardzo często nawiązują do wyrazów, słów, dziś już nieistniejących, od
których zostały utworzone, np.: wieś Chobot, por. gwarowe
chobot ‘rodzaj wyki, powoju’, Boczów od n. os. Bocz, Boczko, Popędzyna od n. os. Popędza, Wiatowice od n. os. Wiat
itp.12 Nazwy miejscowe (i nie tylko) przechowują w swojej
postaci pewne, dawne cechy i są świadkami bardzo często
procesów językowych, które się dokonały dawniej, np. przejście (w pewnych pozycjach fonetycznych) głoski m w n (stąd
nazwy Niedary z dawnej Miedary, Nieszkowice, dawniej też
Mieszkowice, por. też niedźwiedź z dawnego miedźwiedź (tak
u Reja w XVI w.).
Te więc nazwy – jak widzimy – są nieocenionym bogactwem naukowym, źródłem wiedzy nie tylko dla językoznawstwa, dla historii, ale przede wszystkim dla kultury, dla naszej
kultury narodowej. Są jej zwierciadłem. Dlatego też trzeba je
szanować i ochraniać, trzeba je traktować jako elementy na-
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szej kultury, nasze skarby przechowujące pewien ładunek zaszłości, pewną rzeczywistość historyczną, która w przyszłości
może być wykorzystana, jako świadek naszego bycia.
Piszę o tym w związku z wnioskiem, jaki ma podjąć (zatwierdzić) Rada Miasta Bochni, a dotyczącym zniesienia z listy nazw oficjalnych około 70 nazw obiektów fizjograficznych pow. bocheńskiego13.
Prof. dr hab. Władysław Kupiszewski jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członkiem redakcji czasoposma „Prace
Filologiczne”. Do 1998 r. był kierownikiem Zakładu Historii
Języka Polskiego i Dialektologii Uniwersytetu Warszawskiego zajmuje się głównie dialektologią, onomastyką, historią
języka polskiego oraz językiem artystycznym. Jest członkiem
Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Prace Filologiczne”.
W latach 1991-1998 był kierownikiem Zakładu Historii Języka Polskiego i Dialektologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.
Przypisy:
1
W. Taszycki, Słowiańskie nazwy miejscowe. (Ustalenie podziału), [w:] Rozprawy i studia polonistyczne, I. Onomastyka,
Wroclaw-Kraków Ossilineum, 1958, s. 228-268.
2
Podaję ją za Taszyckim (op. cit.), natomiast ilustruję (klasyfikację) trudniejszymi, zatartymi znaczeniowo nazwami miejscowymi z powiatu bocheńskiego.
3
Taszycki, op. cit., s. 261.
4
Ib.
5
Ib.
6
Ib. s. 261-262.
7
Ib. s. 262.
8
Ib. s. 263.
9
Ib. s. 264.
10
Ib. s. 264.
11
Materiał egzemplifikacyjny w poszczególnych grupach
wybrany z pracy W. Lubasia, Nazwy miejscowe południowej
części dawnego województwa krakowskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968.
12
Por. także wyżej przykłady nazw ilustrujące typy nazw
w klasyfikacji. Skrót n. os. = nazwa osobowa.
13
Jeśli tej decyzji nie da się uniknąć, dobrze byłoby te nazwy
(przewidziane do usunięcia) naukowo (onomastycznie) opracować, niektóre obiekty fizjograficzne sfotografować i w archiwum powiatowym przechować.
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Stanisław Fischer

Moskale w Bochni w roku 1914. Cz. 1.
Na łamach „Wiadomości Bocheńskich” w numerach nr
4/2009 i 5/2010 publikowaliśmy wspomnienia Jadwigi Wandy Urbankowej pod takim samym tytułem. Do tej pory były

Józef i Jadwiga Wanda Urbankowie

one jedynym źródłem historycznym (kroniką wydarzeń datowaną dzień po dniu), dotyczącym tych tragicznych wydarzeń
rozgrywających się w Bochni w listopadzie i grudniu 1914
roku. Autorka pisała je w grubym brulionie, w formie listów
do męża, prof. Gimnazjum w Bochni, Józefa Urbanka, który
zmobilizowany do armii austriackiej w randze kapitana, bronił wtedy twierdzy Kraków przed 9 carską armią gen. Płatona
Leczyckiego. Mieszkała przy ul. Czackiego 9 z dwuletnim synem Włodziem i dochodząca służącą, Kasią Fąfarówną. Dopiero po wycofaniu się Rosjan, wysłała ten brulion do męża,
prosząc go w ostatnim akapicie, aby po zakończeniu wojny
przywiózł go do Bochni, bo jest on ważną pamiątką czasów,
które przeżyła. Ten niezwykły dokument towarzyszył Józefowi Urbankowi podczas walk na Bałkanach i we Włoszech
i dopiero w 1918 r. powrócił do Bochni, dzięki czemu nabrał
on dodatkowego znaczenia.
Stanisław Fischer, szwagier Jadwigi Urbankowej, mieszkał w sąsiednim domu (Czackiego 7), z trójką dzieci w wieku
2-6 lat (Stasiem, Tadziem i Hanią) i żoną Janiną, która była
wówczas w ciąży. Mieszkała z nimi również służąca Stefcia

Raczyńska. Relację z wejścia Rosjan do Bochni i trzytygodniowej okupacji pisał on także na bieżąco. Autorzy tych relacji zapewne nie wiedzieli, że w obu sąsiadujących ze sobą
domach, powstają jednocześnie tak ważne źródła historyczne,
bo ich analiza tego nie potwierdza.
Jedne i drugie wspomnienia są ogromnie ciekawe, bo chociaż bieg opisanych wydarzeń nie ulega zmianie, ale każdy
z autorów zapamiętał je nieco inaczej w szczegółach. Dzięki
temu świetnie się one uzupełniają i dają pełniejszy obraz wydarzeń, jakie w tym czasie rozgrywały się w Bochni. Wspomnienia Stanisława Fischera zachowały się w rękopisie. Można sądzić, że były pisane także na gorąco i autor nigdy ich
później nie poprawiał, ani nie uzupełniał.
Z chwilą wybuchu wojny, po krótkotrwałych sukcesach1
wobec przeważających sił rosyjskich armie Państw Centralnych znalazły się w defensywie2. Celem ataku na terenach
polskich było rozdzielenie cofającej się armii austriackiej od
niemieckiej, opanowanie Śląska i wkroczenie do Czech i na
Morawy. Wywiad austriacki znał te plany. Wykrwawiona
w ciągłych bojach armia gen. Viktora Dankla, w której walczyła I Brygada Legionów Polskich oparła się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, zaś carska 9 armia gen. Płatona
Leczyckiego stanęła na linii Wolbrom - Skała - Proszowice
- Nowe Brzesko. W tych walkach priorytetowym celem było
zdobycie twierdzy Kraków, bronionej przez 4 armię arcyksięcia Józefa Ferdynanda. Twierdza utrudniała bowiem ruchy
wojsk rosyjskich, blokowała linie komunikacyjne.
Szturm na twierdzę rozpoczął się już w połowie listopada 1914 r. 4 Armia austriacka broniąca Krakowa nie pozwoliła się zamknąć w twierdzy. Uderzyła na Rosjan i w wyniku
ciężkich walk na terenie Jury 9 carska armia gen. Leczyckiego została zagrożona. Z pomocą dla niej ruszyły trzy carskie
korpusy spod Jasła, 3 Armii gen. Radki Dmitriewa, przeszły
przez Tarnów, Brzesko i 26 listopada 1914 r. dotarły do Bochni. Od 20 listopada 1914 r. rozpoczynają się wspomnienia Stanisława Fischera Moskale w Bochni w roku 1914. Moskalami
nazywano w Polsce Rosjan już od XVII wieku. Także Adam
Mickiewicz w epilogu do „Pana Tadeusza” posługuje się tym
określeniem, które ma znaczenie pogardliwe3. (S.K.)
* * *

Stanisław i Janina Fischerowie

20 listopada zaczęły się po Bochni rozchodzić wieści, że
w morderczej bitwie pod Okocimem austriackie wojsko zwyciężyło, i że Moskali przegnało w tył o 17 kilometrów.
W sobotę 21 listopada (1914) wybrałem się z teściem4 na
wzgórze Krzęczków i dalej na tzw. „szwabskie pola” za Krzyżem. Słyszeliśmy głośną kanonadę z trzech stron: z północy,
od wschodu i cichszą, nieco odleglejszą, od strony Wiśnicza
i Lipnicy Murowanej.
Na północy poza lasami dwa pożary dymem zasłaniały
niebo, a w rejonie Okulic słychać było wybuchy szrapneli. Od
strony wschodniej kanonada była wyraźniejsza; jakiś kościół
na wzgórzu płonął ognistym słupem. Mówiono, że to kościół
WB nr 1 (115)
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Fragment rękopisu Stanisława Fischera

skich szpitali, już to do bursy, już do szkoły ludowej przy gimnazjum, wreszcie do jakiegoś szpitala murowanego trzy kilometry za miastem, gdzieś przy gościńcu wiodącym do Łapczycy. Losy tych rannych i chorych włóczących się piechotą był
pożałowania godny.
Odprawiono ich od drzwi szpitali, odsyłając gdzie indziej,
błądzili, osłabli od upływu krwi od Annasza do Kajfasza.
Wieści z frontu
Widziało się tych nędzarzy siedzących tu i ówdzie przy droW mieście tymczasem opowiadano wiele bałamutnych dze. Noc zapadała, oni sił nie mieli, żeby pójść dalej. Jakiś
wieści o jakimś zwycięstwie [armii] Dankla pod Wolbromiem poczciwy człowiek zobaczył biedaka omdlałego przed swoi odparciu Moskali, wzięciu do niewoli kilku tysięcy Moskali im domem. Wziął go do siebie, nakarmił, ogrzał, ale u niei zdobyciu kilku armat7.
go samego w domu dzieci gromadka i zwyczajna podmiejska
W tym samym czasie Hindenburg miał podobno otoczyć bieda. Wyszedł chłop do miasta, zaczepia idących ulicą sani160 tysięcy Rosjan. W niedzielę 22 listotariuszy, opowiada im o chorym żołnierzu
pada znalazły się już jakieś dowody na poi prosi, aby ktoś przyszedł po niego i zabrał
twierdzenie tych wersji. Świadczyły o tym
do szpitala. Sanitariusz jeden i drugi wysłutelegramy docierające do Bochni, a jeden
chali opowiadania i poszli dalej. Idzie ten
z nich kończył się jakimś frazesem na temat
samarytanin do szpitala. Odprawiają go: nie
słońca, które znowu powinno zaświecić,
ma już tu miejsca, przepełnione wszystkie.
a może już świeci nad Austrią. Przyjechało
Idzie do magistratu z prośbą, żeby chorego
do Bochni kilku urzędników pocztowych
zabrał:
i na poczcie przyjmowali listy od miesz- Człowiecze, skąd ja ci wezmę ludzi, przykańców, chociaż żaden z nich nie potrafił
prowadź go chyba sam.
powiedzieć, kiedy i jaką drogą mogą odejść
- Panie kochany, ten żołnierz ledwo się ruone w świat, bo żadnych pociągów pocztosza, iść nie może, a gdzież ja go sam przywych nie było.
niosę, przecież widzicie, żem stary i trudno
Na dworcu kolejowym duży ruch. Naprami tego chorego w domu trzymać, mam
wiano tory, zakładano znowu zwrotnice zniszdzieci, a on czy ja wiem, może na cholerę
czone poprzednio przez personel kolejowy
zapadł, bo wymiotuje wszystko co zje.
z polecenia władzy. Żadne pociągi na razie nie
- A no cóż my ci pomożemy widzicie panie
dotarły do Bochni. Kursuje tylko pociąg do Franciszek Dutkowski
przecież, że ludzi brak.
Słotwiny, ale zapowiedziano, że za tydzień,
- Oj ludzie, ludzie – pewnie sobie pomyślał
a może dwa zostanie przywrócona komunikacja z Tarnowem.
i odszedł, bo w tych czasach może i niebezpiecznie być czuPrzerwany poprzednim popłochem i ucieczką władz pobór łym na ludzką biedę i litościwym.
wojskowy miał być znowu podjęty i wyznaczono terminy na 27
Przed innym domem przy ul. Zielonej8 podobnie omdlał
i 28 listopada. Zapowiedziano, że pensje dostaną tylko ci urzęd- ranny żołnierz. Otwarły się drzwi i wyszła kobieta – patrzy
nicy, który swoich stanowisk nie opuścili i w Bochni pozostali.
– obchodzi leżącego raz i drugi, ale znowu wraca, schyla
Niby jaskółki zwiastujące wiosnę zjawili się w mieście się, trąca:
pejsaci Żydzi, co mogło oznaczać zbliżanie się spokojniej- - Śpicie? Słabiście?
szych czasów. Byli to biedni Żydzi. Oczywiście nie ci, którzy
Jęk cichy był odpowiedzią żołnierza, a krew, cieknąc obod lat w bogatych bocheńskich sklepach zdzierali pieniądze od ficie ze źle zawiązanej rany, tłumaczyła kobiecie, że tu pytać
bocheńskiej ludności, a teraz wyemigrowali do Wiednia, aby nie trzeba, tylko rannego wziąć do domu, aby odpoczął. Przy
tam wojenną burzę przeczekać. A ci, którzy teraz w Bochni się pomocy starej służącej wprowadziła żołnierza do domu, a gdy
zjawili, sprzedawali towar w obszernych sieniach kamienic. nieco odpoczął poszła dobra kobieta do szpitala z prośbą, żeby
Przyczaili się na chwilę, gdzieś w zapadłych wsiach okolicz- rannego zabrali. I w jednym i drugim szpitalu odprawiono ją
nych, położonych z dala od dróg i gościńców i teraz kiedy nie- z niczym, a że się już wieczór zbliżał, trzeba było rannego na
bezpieczeństwo już niby minęło – wrócili.
noc zostawić u siebie, choć w domu ciasno. Na drugi dzień
rano znowu wędrowała po szpitalach z tą samą prośbą, żeby
Los rannych żołnierzy
chorego zabrali, znowu bezowocnie, aż dopiero ks. Nalepa9
Z okolic przywożono na wozach ciężko rannych żołnierzy, w sprawę wglądnął, swoich ludzi po rannego żołnierza wysłał
a gromadki mniej rannych szły pieszo, zdążając do bocheń- i wziął go do szpitala oficerskiego w bursie.
w Szczepanowie5. Mogła to być prawda, bo za tym kościołem znaleziono wiele dołów, a w każdym z nich trochę słomy.
Były to widocznie stanowiska obronne dla żołnierzy wykopane, jak w tyralierze. Podobno z tych miejsc strzelano przed kilku dniami do silnych patroli rosyjskich6. Było już po południu
kiedyśmy zawrócili do domu.
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Oddech śmierci
O austriackich porządkach sanitarnych, o nędzy rannych
w wojskowych szpitalach bocheńskich można by opowiadać
wiele rzeczy ciekawych, tylko że te opowiadania musiałyby
być przepojone cuchnącą wonią, zgniłej, wilgotnej słomy, na
której na podłogach szpitali ranni żołnierze leżeli, musiały by
te opowiadania tchnąć chłodem szpitalnych sal, nieopalanych,
musiałby się w nich odzwierciedlić ten cały wstręt i odraza
gdy żołnierze wchodzili i witał ich na wstępie oddech śmierci.
Tylko wtedy te opowiadania oddałyby nagą, szczerą prawdę.
Koło rannych i chorych nie miał kto chodzić, służby sanitarnej
prawie nie było, cały prawie trud spadał na niestrudzoną, pełną ofiar, panią Moczulską.
Koło mojego mieszkania przechodziło codziennie po kilka i kilkanaście pogrzebów. Na marach, pod prześcieradłem
leżały nagie trupy żołnierzy w ostatnim pochodzie na wspólny
zbiorowy dół cmentarny. Cholera, czerwonka zabierały także
chorych i sanitariuszów, którzy szpitale bocheńskie obsługiwali. Mieszkańcy zamówili mszę święta błagalną, aby Pan
Bóg przecież nie zabierał takiej masy chorych. Ta msza odbyła
się w bocheńskim kościele we wtorek 24 listopada.
Jeńcy rosyjscy w Bochni
Obok rannych napływały do Bochni codziennie gromadki rosyjskich jeńców. Pędzono ich po kilku, kilkunastu i kilkudziesięciu i umieszczono chwilowo już to na dziedzińcu
zarządu salinarnego, już to w wydziałowej szkole żeńskiej.
Widziałem raz taką gromadę 24 jeńców. Była to zbieranina ludzi spod różnej broni, przeważnie czerkiesi w ciemnych kożuchach i baranich czapkach. Przed nimi jechał na koniu strażnik
i również strażnik zamykał pochód. Opowiadano, że ci jeńcy
grzali się w jakiejś chacie chłopskiej i że, zobaczywszy gdzieś
z oddali przejeżdżający partol austriacki, sami chłopa posłali,
aby patrol do chaty przyprowadzić i dobrowolnie się w ręce
austriackie oddali. Opowiadano, że podobnie dzieje się często, że żołnierze rosyjscy zniechęceni niepowodzeniem rosyjskiego oręża coraz mniej ochoty do walki okazują. Oficerowie
austriaccy zapewniali, że wkrótce całe pociągi jeńców zaczną
odchodzić z Bochni do Krakowa, a do pani Moczulskiej zwrócili się z prośbą, aby znowu zorganizowała stację Czerwonego Krzyża na dworcu kolejowym. Było to w poniedziałek 23
listopada. Pani Moczulska chętnie zgodziła się na propozycję
i nazajutrz punkt ten miał już pracę na dworcu rozpocząć.
Tymczasem tego samego dnia po cichu tajemniczo, wszystko się jakoś zmieniło. Po południu zdjęto chorągiew austriacką
z budynku zarządu salinarnego – wiadomo komenda korpusu
odjechała. W nocy odjechali urzędnicy starostwa, kolei i poczty.
Zaraz też odśrubowano i usunięto gdzieś zwrotnice kolejowe,
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a we wtorek rano komenda znowu się pojawiła. Nowe oddziały
wojska austriackiego poszły w stronę Brzeźnicy, Kurowa i Łychowa, a w południe nadciągnęły ciężkie (15 cm. kal.) armaty,
przejechały przez miasto i ustawiono je na Wójtostwie10.
Przygotowania do bitwy o Bochnię
W mieście zapanował niepokój, bo wszystko wskazywało,
że wbrew wszelkim przewidywaniom tuż koło Bochni, a może
i w samym mieście rozegra się jakaś bitwa. Po obiedzie koło
godziny trzeciej poszedłem na Krzęczków z Janką i Wandą11.
Zatrzymaliśmy się za cmentarzem żydowskim. Przed nami
w dole od strony północnej palił się Ostrów, w lasach w kilkukilometrowej odległości grzmiały działa. Koło „zbójeckiej
karczmy” (w rejonie obecnej ul. Sienkiewicza i Kurów) i dalej
na wzgórzach stały baterie austriackich armat. Od czasu do
czasu pomiędzy poorane bruzdy na wzgórzach padał pojedynczy strzał karabinowy, a biały wianuszek dymu wskazywał
miejsce, z którego strzał padał. Uświadomiliśmy sobie, że nasze stanowisko obserwacyjne wybraliśmy zbyt blisko terenu
bitwy, która mogła się tu rozpocząć i że trzeba zawrócić. W tej
właśnie chwili przypadł do nas na koniu żołnierz i kazał nam
natychmiast wzgórze opuścić. Zaledwie zeszliśmy z Krzęczkowa, zaczęły grać ciężkie armaty ustawione na Wójtostwie.
Paszcze ich zwrócone były w kierunku krzęczkowskich pól.
Moskale nie musieli długo szukać artyleryjskich stanowisk.
Między godziną 4 i 5 po południu widzieliśmy szrapnele
wybuchające nad Krzęczkowem, Murowianką i Wójtostwem.
Zaczynał się zmierzch. Strzelanina ucichła. Na wzgórza wstępowała różowo-liliowa ćma. I znowu pociski szrapnelowe,
szybkie jak błyskawica biegły przez niebo, zostawiając za
sobą ślad drogi i rozpryskiwały się w świetlną wieloramienną
gwiazdę. Lotom ich towarzyszył przejmujący świst połączony
z warczeniem. Od czasu do czasu odpowiadał rosyjskiej artylerii grzmot ciężkich armat austriackich. Grzmiały armaty tak
przez całą noc, a także rano kilkakrotnie słyszeliśmy ich salwy.
O 9-tej zdawało mi się, że kanonada ustała i w towarzystwie Jana Krudowskiego12 poszedłem na Wójtostwo, aby się
z bliższa przyjrzeć stanowisku austriackiej baterii. Zatrzymaliśmy się koło ostatniego domu w odległości ok. 30 kroków od
najbliższej armaty. We wszystkich domach sąsiednich wszystkie szyby były powybijane, a na ścianach widziałem ślady kul.
Zaledwie chwilę wytrzymaliśmy na obranym stanowisku, bo
wnet zaczęły znowu warczeć koło nas kule. Czy leciały one
spoza wzgórza czy ze szwabskich pól, na to pytanie nie umiem
odpowiedzieć. Moskale byli bardzo blisko. Armaty austriackie
nastawione były na cele w odległości 700 metrów. Po południu kanonada ucichła, za to tym gorliwiej pracowały teraz
karabiny maszynowe w rejonie Krzęczkowa i Kurowa.
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Odwrót Austriaków i wejście Rosjan do Bochni
Przez Bochnię przeciągały drobne oddziałki austriackie13,
cofające się ulicą Kazimierza Wielkiego na zachód w stronę Kolanowa i Łapczycy. Na twarzach żołnierzy widać było
śmiertelne znużenie. Szli zgłodniali, wyczerpani. Odrywali się
od oddziału pojedynczo, po kilku, aby wstąpić do najbliższego
domu, ogrzać się, posilić. Wielu zatrzymało się w mieście na
noc w przekonaniu, że nazajutrz jeszcze będą mieli dość czasu, aby cało przed Moskalami ustąpić.
Tymczasem na Krzęczkowie koło Prochowni tuż koło miasta zaczęły wyrastać jakby z ziemi postacie żołnierzy rosyjskich coraz liczniej i coraz gęściej. Gromady Moskali zaczęły zbiegać po zboczu Krzęczkowa ku ulicy Trudnej i Floris.
Z ulicy Floris padła salwa kul w ulicę Kazimierza Wielkiego
na rynku bocheńskim były jeszcze ułamki trenu austriackiego,
a między wozami uwijały się luźne gromadki żołnierzy. Zaczęła się strzelanina na rynku i powoli przenosiła się ku zachodowi miasta, na górny rynek i ulicę Krakowską.
[Trzeba w tym miejscu przerwać pisaną na gorąco relację
Stanisława Fischera, aby poznać, co pisali o zajęciu Bochni
Rosjanie.]
Paweł Krokosz autor artykułu pt. Obecność wojsk rosyjskich w Bochni i Wieliczce w 1914 r. opublikowanego w czasopiśmie historycznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Kra-
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kowie „Res Gestae” (R.2015 r.) dotarł do ciekawych źródeł
rosyjskich na ten temat. Szczególnie interesujący jest opis generała Eugeniusza Miłodanowicza:
25 listopada 1914 roku 127 putywolski pułk piechoty z drugim
dywizjonem (bez 6. baterii) 32 brygady artyleryjskiej ciągnął główną drogą Tarnów-Kraków. Dzień był słoneczny. Przed nami wyraźnie
widoczne były wzniesienia położone w pobliżu Bochni, oczywiste pozycje przeciwnika. Z tych wzniesień, co zrozumiałe, nasza kolumna
była widoczna jak na dłoni, a to wprowadzało nieprzyjemne uczucie
wpadnięcia pod ostrzał podczas marszu. Jednakże my szczęśliwie
przeszliśmy obok wsi Rzezawa i pojawiliśmy się we wsi Krzeczów. Nasza awangarda zaczęła wchodzić w kontakt z nieprzyjacielem.

Aleksander Kiersnowski w „Historii rosyjskiej armii”14 podaje, że przedpola Bochni i samo miasto były silnie obsadzone przez oddziały austro-węgierskie. Atak Rosjan był na tyle
skuteczny, że otworzył drogę do Bochni. Wydany został rozkaz dla kawalerzystów „Rysią - do Bochni”, ale nie został on
wykonany wskutek silnego ostrzału artyleryjskiego [zapewne
z dział na Wójtostwie – przy. red.].
Miłodanowicz pisze, że pomimo tego żołnierzy rosyjscy
podeszli pod miasto, ale rozkazy dowództwa wstrzymały dalszą akcję. Było to zdaniem Miłodanowicza,
typowe działanie przełożonych, którzy nie wiedzieli, co należy
czynić po zajęciu wrogich pozycji. Ostatecznie po 3-7 godzinach oczekiwania weszliśmy do pokonanego miasta15.

Może właśnie z powodu tego ostrzału rosyjscy piechurzy
wspinali się na wzgórze Krzęczków po stoku od Podedworza
i opanowali je na odcinku od Prochowni, aż po okolice obecnego
kościoła św. Jana Nepomucena, zmuszając austriacką artylerię
na Wójtostwie do wycofania się. Pisze dalej gen. Miłodanowicz:
Muzykanci 127 pułku putywolskiego grali marsza, bowiem dowódca pułku Anatolij Władymirowicz Chrosticki lubił przechodzić
przez miejscowości przy dźwiękach muzyki, na ratuszu powiewała
biała flaga, tłumy mieszkańców stały na chodnikach, a w powietrzu
wyczuwalny był zapach alkoholu, ściekającego z rozbitych w sklepach
naczyń. Przeszliśmy główną ulicą, po czym skręciliśmy na północ,
później na wschód i zanocowaliśmy w najbliższej wsi, której nazwy
nie pamiętam. Na północ od wsi rozciągała się gęsta Puszcza Niepołomicka. W niej słychać było odgłosy strzałów karabinowych, ani do
Austriaków, ani to do kóz15.

Paweł Krokosz, który dokonał tłumaczenia relacji gen. Miłodanowicza na język polski, stwierdza ostatecznie, że Bochnię zdobyła 5 dywizja generałów Parczewskiego, Gałkina,
Kojczewa wchodząca w skład IX Korpusu 3 armii, a szczególnie odznaczył się 18 wołogodzki pułk piechoty. Jego dowódca
54-letni płk Grigorij Władymirowicz Stupin (ur. 22.06.1860 r.)
za zdobycie Bochni i wcześniejsze walki pod miastem otrzymał nagrodę za dzielność w postaci Złotej Szabli św. Jerzego16.
[Powróćmy teraz do dalszej relacji Stanisława Fischera:]
Kiedy jeszcze na rynku strzelano, przyjeżdżał koło naszego
domu przy ul. Czackiego mały oddział austriackich jeźdźców
z dwoma oficerami na czele. Pytali się o drogę do Cikowic, ku
Rabie. Wskazałem im drogę najkrótszą przez pola, na przełaj, koło wodociągu. Popatrzyli, ale że droga ta wiodła przez
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wzgórze, na którym łacno mogli ich Moskale dostrzec – woleli zawrócić i jechać ku Łapczycy. Słyszałem, że kilka chwil
później dopadli ich Moskale w ulicy Kazimierza Wielkiego
i wzięli do niewoli. Niespełna kwadrans później przeciągnął przez ul. Czackiego pieszy oddział. Zdążali pośpiesznie
w stronę wodociągu ku Cikowicom.
Wyszedłem z domu, żeby odwiedzić teścia, który był
w domu sam jeden, w dodatku słaby. Obawiałem się, że mogą
go w domu najść Moskale. Zaledwiem uszedł kilkanaście
kroków, posłyszałem gwałtowne rechotanie karabinów maszynowych w stronę cmentarza cholerycznego i kapliczki św.
Rozalii. Widocznie była to strzelanina austriacka, bo kule leciały z tamtej strony ku miastu i obijały się jak groch o ściany
domów sąsiadujących z gimnazjum.
Kiedy się zbliżyłem do domu salinarnego na rogu Górnego Rynku i ul. Czackiego (dom Bragantich), kule karabinowe
tłukły właśnie w ściany tego domu. Cofnąłem się i wpadłem
w ulicę Gołębią i prawie biegiem dotarłem do domu teścia.
Posiedziałem tam chwilę, ale wyszedłem, aby wrócić do
domu, obawiałem się bowiem, że Moskale mogą lada chwila
do domu naszego wpaść i żonę moją nastraszyć.
Moskiewskie porządki na bocheńskim rynku
Momentalnie jednak zmieniłem plan i poszedłem na miasto.
Już tam Moskale gospodarowali w najlepsze. Już były rozbite
cztery żydowskie sklepy, do innych Moskale się dobijali, wyłamując drzwi i okiennice uderzeniami kolb i taranowano je.
Widziałem, jak na ul. Białej wywalili ze sklepu towary, głowy
cukru i całe naręcza małych i wielkich pudeł ze spożywczymi
towarami. Ze sklepu Wachtla całe zwoje płócien, sukna, chust,
bieliznę i ubrania. W tym dziele rabunku i niszczenia współdziałały z Moskalami tłumy ulicznej gawiedzi. Kiedy sklepy były
uprzątnięte z towarów, wdarli się rabusie do bogatych składów
ponad sklepem, na piętrze i strychu. Przez okna wyrzucali towary na ulicę, a te rozchwytywały zgromadzone gromady rabusiów.
Żądza rabunku
Panował ścisk nie do opisania, Na każdą rzecz rzucał się
cały tłum ludzi, wydzierali sobie co lepsze kawałki, drapiąc
się, bijąc, a nawet gryząc. Wśród tego tłumu było wiele biednych ludzi, ale mi się zdawało, że uczciwie i z godnością biedę
znoszą, a ci ludzie porywali teraz i wydzierali sobie łatwą zdobycz z taką wściekłą i złodziejską energią, zanosili zdobycz do
domu, aby ponownie powrócić.

Na horyzoncie widoczna Prochownia na Krzęczkowie (Zb. Muzeum w Bochni)
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Widziałem jakiegoś mieszczanina niosącego naręcze
ubrań, innego niosącego ogromny kosz towarów spożywczych. Jakaś dziewczyna niosła wielki węzeł damskiej bielizny, inna naręcza barwnych bogato aplikowanych przykryć
na łóżka i kanapy. Inna dziewczyna owijała się błyszczącymi
materiałami, napełniała zdobyczą kosz i szmacianą torbę.
Między skradzionymi trzewikami miała jeden damski żółty bucik, widocznie jej się podobał bardzo, bo wciąż dopadała
do jednej, to do drugiej towarzyszki grabieży z pytaniem, czy
przypadkiem ta właśnie nie ma w swoim koszu drugiego podobnego buta. Przeszukiwała na próżno. Brano bez wyboru
nie tylko to, co im samym było potrzebne albo przydatne rodzinie, ale wszystko. Dziwna żądza kradzieży rabujących nie
trzymała się żadnej logiki, żadnej myśli praktycznej.
Zaśmieciła się ulica starymi kapeluszami, bo niejeden
złodziej zrzucał zaraz na miejscu swój, pomięty i zatłuszczony, a przystrajał swoją głowę w świeżo zdobyty, elegancki
Habig17. Mnóstwo pudeł, podróżnych torb papierowych zasłało bruk, wszędzie walało się pełno towaru drobniejszego,
tańszego, na którym na razie nikomu nie zależało, jak nici,
różnobarwne tasiemki, wstążki, guziki itp. Każdy polował na
coś grubszego. Byli i skromniejsi, którzy niewiele chcieli. Widziałem jakiegoś studenta, który się zadowolił kilkoma kołnierzykami. Widziałem jakąś staruszkę niosącą w rękach duże
malowane lampy, a w przewieszonym przez rękę koszu jakieś
barwne klosze. Inna staruszka ciągnęła z trudem deskę. Pewnie nie potrafiłaby powiedzieć, na co jej się to przyda. Trudno
nawet na ten widok nie splunąć.
Żądza rabunku zaślepiła tłum, zgłuszyła nie tylko sumienie, ale i rozum. Oczywiście nikt z tych rabusiów nie poczuwał się, że skoro [mienie] cudze teraz bez pieniędzy bierze,
jest złodziejem i może znaleźć się w kryminale. Nikt o takich
sprawach nie myślał. Ci ludzie zachowywali się, jak gdyby
już koniec miał być wszelkim porządkom dotychczasowym,
a rozpoczynała się jakaś nowa era istnienia świata, nowy porządek wszechrzeczy.
Kałuże krwi i inne ślady walki na rynku
Na rynku pełno było świeżych śladów walki. Walały się
tu i ówdzie tornistry austriackich żołnierzy, szable i karabiny.
Dwa karabiny, leżące na ziemi, złamane, zdawały się dowodzić, że nie obeszło się tu bez walki wręcz, pierś w pierś, że
w zgiełku bitewnym karabin zamieniał się w rękach żołnierzy
w prymitywną maczugę.
W jednym miejscu w rynku widoczna była duża już trochę
rozdeptana kałuża krwi – a od niej szedł krwawy ślad w ulicę Białą. Opowiadano, że tamtędy biegł żołnierz śmiertelnie
ranny, który nie chciał się poddać, wiedział, że pewnie umrze,
padł i umarł gdzieś koło dzwonnicy, zanim go Moskale dopadli.
Leżało na rynku wszędzie pełno rozrzuconych karabinowych tornistrów, nikt się tymi trofeami nie interesował i ich
nie zabierał. Żołnierze rozbijali sklepy, a oficerowie rosyjscy
zdawali się rozmyślnie tych grabieży nie widzieć. Dopiero po
kilku godzinach tego szaleństwa postarał się burmistrz u władz
rosyjskich, aby przed sklepami postawiono straże. Ciekawa
to była straż. Widziałem sołdata, stojącego przed rozbitym
sklepem Tannenbauma, koło żołnierza stała tłumnie gawiedź.
Słuchała z zajęciem jego opowiadań, pochlebiała mu, jak mogła i umiała. Prosiła, aby ją wpuścił do sklepu po pozostałe
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resztki. On pilnował porządku, ale miał widocznie człowiecze
serce, skoro pozwalał wchodzić do sklepu, byle bez ścisku, po
dwóch lub trzech – kolejno.
Tymczasem do miasta wjeżdżało coraz więcej rosyjskich
wozów z amunicją i armat. Cały ten tabor rozłożył się na bocheńskim rynku, a kiedy tam miejsca zabrakło, wzdłuż ulicy
Kazimierza Wielkiego, aż po budynek zarządu i dalej.
Oczekiwanie na przyjazd dowództwa armii carskiej
Coraz też większa liczba oficerów gromadziła się przy magistracie i zapowiadano, że koło południa zjedzie prawdopodobnie do Bochni rosyjski generał. Koło magistratu stawało
się coraz ciaśniej. Rosła też i fala ciekawych widzów pragnących być świadkami powitania jenerała moskiewskiego przez
pana burmistrza Maissa18.
Oficerowie i żołnierze usiłowali zbliżyć się do publiczności cywilnej, wchodzili chętnie w rozmowę, byli uprzejmi. Pytaliśmy ich o wieści z szerokiego świata. Nie wiedzieli oczywiście nic, dużo mniej niż my w Bochni.
Wieści polityczne czerpali z miejskiego więzienia i rozdawanych przez dowódców odezw. Najnowsza pochodziła
z 19 oktjabrja tzw. wg naszego kalendarza z 1 lub 2 listopada.
Myśmy mieli informacje dziennikarskie świeższe, bo z 18 listopada. Moskale utrzymywali z całą stanowczością, że biją
Prusaków i Austriaków na wszystkich frontach, że wojska nasze wszędzie w popłochu przez nimi uciekają. Trudno było zaprzeczyć – jak wyglądało w rzeczywistości, to jakieś ogromne
zwycięstwo Hindenburga i Dankla w Królestwie, o tym nie
wiedzieliśmy nic, a tutaj w Galicji w Bochni patrzyliśmy przecież na ich zwycięskie parcie za zachód: dziś są oni jeszcze
w Bochni, ale za dwa, trzy dni, kto wie czy nie przy krzesławickich fortach. Nie powstrzymała ich linia Sanu, obeszli
Przemyśl, nie wahali się przejść Dunajec i wejść w tzw. „wąski pas” między Wisłę a pierwszymi najdalej na północ wysuniętymi wzniesieniami Pogórza Karpackiego.
Nie tak dawno austriaccy oficerowie powtarzali bez końca,
że w tej wąskiej dolinie, armię rosyjską - gdyby się przyjść odważyła - wybiliby do nogi. Okolica Bochni, Brzeska i dalej na
wchód, aż do Dunajca to ich zdaniem jedna olbrzymia twierdza przez naturę utworzona, którą niewielkimi siłami można
by obronić przed milionową armią. Tutaj miał być wg twierdzeń oficerów austriackich ostatni kres ofensywy rosyjskiej
w Galicji. Wszystkie te zapowiedzi okazały się mylne.
Teraz w oficjalnych komunikatach von Hoefera tłumaczono, że austriackie wojska dobrowolnie cofnęły się
na „lepsze stanowiska”, że
Moskalom pozwolono przejść
przez San, przez Dunajec itd.
Na całym obszarze Galicji
wciąż jenerałowie austriaccy
szukali dogodniejszych stanowisk i widocznie nigdzie ich
nie naleźli. My Polacy mamy
wrażenie, że rząd austriacki
wydał Galicję na łup Moskalom, byle tylko bronić BerGen. Radko Dmitriew
lina. Pour le rai de Prusse19.
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Dozwolono Moskalom niszczyć nasz kraj i przelewać tyle krwi
dla tej właśnie dewizy. Kuszono nas różnymi nieziszczalnymi
obietnicami. Mniejsza o galicyjski Hinterland.
Dobrowolcy
Żołnierze moskiewscy byli czerstwi, dobrze odżywieni.
Na twarzach ich malował się zwycięski animusz, wyglądali
świeżo, jak gdyby przybyli do nas nie z głębi Rosji, nie znad
Dniepru, Wołgi czy Domu, ale co najwyżej z Brzeska czy Tarnowa. Mówiono, że w Rosji po stratach olbrzymich także już
zaczyna żołnierza brakować i już władze rosyjskie wybierają
ludzi z pospolitego ruszenia od 8 do 40 lat i dalej. I rzeczywiście widziałem w Bochni żołdaków bardzo młodych, bo
nawet 17-letnich chłopców, ale to nie byli pospolitacy, tylko
wszyscy „sztandarowi”, to wszystko „dobrowolcy”20, którzy
tak uczciwie wstępowali do wojska, aby tym rychlej pozbyć
się ciężaru wieloletniej służby wojskowej i po wojnie wrócić
do swoich zajęć cywilnych. Było między nimi mnóstwo młodzieży z lubelskiego, trochę Żydów, nieco Tatarów, przeważali
jednak Rosjanie.
Między żołnierzami, a zwłaszcza oficerami spotykało się
typy niezwykle piękne, wysokie, kształtne postacie, o rysach
twarzy zbudowanych regularnie i silnie, ogorzałych, orlich.
Były między nimi jakby pierwowzory sienkiewiczowskich
Bohunów – postacie tchnące stepem szerokim i całą stepową
poezją. Może i te szlachetnie wyglądające postacie należało
zaliczyć do tych złodziei i rabusiów rozbijających żydowskie
sklepy i mieszkania prywatne. Nie wiem, ale przecież i niejedni przestępcy mają także twarze piękne.
W wojskowych płaszczach, kaszkietach, wysokich kształtnych czapach gromadzili się teraz przed magistratem. To korpus oficerski nadciągającej armii. Rosła ciekawość nasza. Jak
też może wyglądać wódz tej armii.
Gen. Radko Dmitriew w Bochni
Czekaliśmy niezbyt długo. Gdzieś na ulicy Trudnej zaczęły
dudnić automobile, a kilka chwili później zrazu dalekie i ledwo dostrzegalne, potem coraz głośniejsze i wyrazistsze okrzyki żołnierskie, mówiły nam, że jenerał nadjeżdża. Nareszcie
głośne „hurra” zatrzęsło powietrzem tuż przed magistratem,
kiedy zajechał automobil z czterema ludźmi.
Na przedzie obok szofera siedział jakiś panicz, dwudziestokilkuletni, o arystokratycznych rysach twarzy, swobodny,
w jasnej popielatej bluzie i wysokiej czapie z karakułów.
W głębi automobilu dwaj krępi jegomoście zakutani w niedźwiedzie futra. Na głowach mieli niskie futrzane czapy, a na
oczach ogromne, ciemne okulary jako ochronę przed zbyt silnym pędem powietrza i ulicznym kurzem. Twarze ich były
ogorzałe, rysy grube. Burmistrz z odkrytą głową przystąpił
do drzwiczek automobilu i zwrócony w stronę dwóch jegomości zaczął: Jaśnie wielmożny panie generale. Dokładnie
tekstu jego mowy nie pamiętam – tyle wiem, że w kilku zdaniach powitał dygnitarza i prosił go o opiekę nad miastem.
Nie wiem, czy pan jenerał nie rozumiał po polsku – w każdym razie w pierwszej chwili nie ruszył się z miejsca i wobec
tego nawet nie wiedzieliśmy, który z dwóch jegomościów jest
tym oczekiwanym i witanym przez burmistrza dygnitarzem.
Oczywiście chyba ten, który siedział na siedzeniu prawym.
Kiedy jednak pan burmistrz rzecz swoją zakończył, arystokratyczny młodzian zapytał go wprost o godność, a potem
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w krótkich słowach powtórzył jenerałowi po rosyjsku treść
powitania.
Teraz dopiero podniósł się ze swego siedzenia po prawej
stronie jenerał i skulony, zwrócony w połowie do burmistrza,
a w połowie do swego arystokratycznego młodzieńca odpowiedział na powitanie. Mówił po rosyjsku, a słowa jego tłumaczył po polsku ów młodzian. Pan jenerał zapewniał, że Rosjanie przybyli na naszą ziemię nie jako wrogowie, ale jako
przyjaciele Polaków, a mieszkańcy mogą być zupełnie spokojni o swoje bezpieczeństwo, nikt im krzywdy żadnej nie zrobi,
jeżeli oczywiście zachowają się spokojnie i przyjaźnie wobec
rosyjskich żołnierzy. Zapewnił pan jenerał, że nad bezpieczeństwem miasta i jego mieszkańcami będą czuwały patrole wojskowe, a rządy w mieście będzie sprawował burmistrz w porozumieniu z komendantem kompanii, która w Bochni będzie
stacjonować21.
Rozkazał wreszcie, aby wszystkie sklepy były pootwierane, gdyż stała komunikacja z Tarnowem nie została jeszcze
zaprowadzona, a co za tym idzie w zaprowiantowaniu wojska
przez intendenturę wojskową mogą pojawić się jakieś braki.
Za towary tutejsze jednak żołnierze będą płacili, zaś wszystkie
nadużycia będą jak najsurowiej karane. Pod koniec swojego
przemówienia młodzian wskazał ręką jenerała i rzekł: To sławny jenerał Radko Dmitriew.
Przypomniał mi się wtedy tytuł Napoleona Bułgarskiego,
Przypomniało mi to Kirk Kilisse22 i oczywiście ciekawość
moja wzrosła, a jednocześnie odniosłem jakieś dziwne uczucie, że oto jakiś młodzik, panicz – bodaj czy nie jakiś młody
polski hrabia, niby klepie po ramieniu azjatę, a równocześnie
podsuwa kadzidło jakiegoś arcypoddańczego pochlebstwa pod
nos swojego władcy, który już nieraz podobne pochlebstwa
musiał wąchać.
Przemówił jeszcze słów kilka czcigodny prałat bocheński
ks. Wilczkiewicz23, polecając względom i opiece jenerała bocheńską parafię, której patronem – jak podkreślił prałat – jest
św. Mikołaj, czczony przez prawosławnych jako jeden z największych świętych.
Kilkanaście kroków za automobilem Dmitriewa zatrzymał
się drugi automobil, w którym jechało kilku młodszych oficerów; to niezawodnie adiutanci jenerała. Jeden z nich młody
mężczyzna był widocznie ulubieńcem majora, bo gromadnie ciągnęli do niego żołnierze, a on pozdrawiając ich rzucał
dookoła garściami jakieś pudełka, pewnie z papierosami. Po
ukończeniu powitania automobile ruszyły dalej, a za nimi
popędził na koniu ordynans, po kozacku, ale strojnie ubrany. Pochylił się na kulbace i okładając konia nahajem pognał
jak wiatr. Zniknęła nam niebawem z oczu czerwona kita jego
czapki.
Generalska obietnica
To spotkanie jak kamień spadło wszystkim z serca.
Wszystko odbyło się gładko, a jeneralskie zapewnienie, że
w mieście będzie porządek i spać możemy spokojnie, podziałały na wszystkich uspokajająco. Co jednak oznaczały rosyjskie zapewnienia, przekonaliśmy się jeszcze tego samego dnia.
Pomimo postawionych straży, pomimo patroli uwijających
się po mieście – rozbijano w dalszym ciągu sklepy i opuszczone mieszkania. Niepokojono także tych, którzy pozostali.
Wchodzili do domów, domagając się natarczywie wieczerzy,
jedzenia, tytoniu i pieniędzy. Zaglądali do szaf, szuflad, za-
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bierali bieliznę, ubrania, płaszcze. Podobnie zachowywali się
wszędzie, gdziekolwiek tylko się znaleźli. Świadczą o tym tysięczne opowiadania, liczne relacje świadków. Podobno najkulturalniejsze narody dziczeją w czasie wojny, czegóż więc
innego można było się spodziewać po zachowaniu się tych
najeźdźców.
Ci, tutejsi, którzy razem z nimi kradli, „kupowali za darmo
w żydowskich sklepach”, wymyślili sobie niedługo formułkę,
że bynajmniej nie mieli zamiaru czegokolwiek brać – Boże
uchowaj – ale ich do tego zmuszali Moskale. Grozili śmiercią
temu, kto nie chciał wtedy z kradzieży skorzystać. Cóż musiał
robić jeden i drugi nieborak, znosił do domu zdobycz i uparcie
wracał znowu do tego sklepu, w którym Moskale gospodarowali, i zabierał kolejne rzeczy24.
Wojenna zdobycz, śpiew, muzyka i tańce zwycięzców
Tego samego dnia, w którym Moskale wkroczyli do Bochni, po południu przywieźli na rynek 10 zdobytych austriackich armat. Były to armaty lekkie, polowe. Krążyły wieści,
że Austriacy pozostawili na miejscu nie 10 ale 28 armat, ale
chyba była to plotka, bo gdyby to była prawda to na rynku
ustawiono by wszystkie 28 armat. Ciężkie armaty, które grały
poprzedniego dnia na Wójtostwie, musieli Austriacy ściągnąć
z pozycji i zabrać ze sobą w czasie odwrotu.
Za rzędem armat stanął na rynku rząd austriackich kamaszów [butów wojskowych – przyp. red.] Gromady żołnierzy
przyglądały się tym trofeom, przechodząc wzdłuż nich.
Rynek bocheński rozbrzmiewał radosnymi okrzykami
Moskali, śpiewami i muzyką. W jednym miejscu na rynku
żołnierze zatoczyli szeroki krąg. Jeden z nich grał na harmonijce ustnej, drugi rzępolił na jakiejś zdobycznej cytrze i przy
dźwiękach tej muzyki rozpoczęli taniec. Brali się za bary po
dwóch żołnierzy, coś jak przy polce; drobno, szybko przebierając nogami, kręcili się dookoła.
Towarzyszyły tej zabawie żołnierskiej śmiechy, okrzyki
oraz dzikie pohukiwania. Rósł gapiów tłum i któżby pomyślał,
że wojna może mieć w swoich nawet kilkugodzinnych antraktach tyle wesołych chwil25.
Rosyjscy goście wchodzili w coraz weselszą komitywę
z cywilami. Opowiadali o swoich wojennych czynach, o plądrowaniu żydowskich sklepów, figlach, jakie wyczyniali z Żydami i Żydówkami w zdobytych galicyjskich miastach i o tym,
co nastąpi dalej, kiedy zdobędą Kraków26. Mieli podstawy do
optymizmu - zdobywali teren, mieli przewagę, a oddziały broniące twierdzy były wyczerpane wcześniejszymi walkami. Na
Austriaków nie byli bynajmniej zawzięci, a najbardziej cieszyła ich nadzieja, ile sobie użyją, jak tylko dostaną się do bogatej ziemi „Germanów”. Na twarzy niejednego z bocheńskich
rozmówców i obserwatorów widać było nie mniejszy entuzjazm. Rosjanie pytali: Nu cóż – cieszycie się, żeśmy do was
przyszli? Cieszycie się? Na takie pytania odpowiedzią bywał
często błogi uśmiech zadowolenia. Wystarczył jednodniowy
pobyt Moskali w naszym mieście, aby zapomnieć o „tchórzliwych Austriakach”.
Ślady bitwy pod Bochnią
W ciągu dnia patrole rosyjskie wyławiały piechurów austriackich, którzy rozpierzchli się po mieście i schronili przed
strzelaniną do domów. Widziałem gromadki takich jeńców po
kilku, kilkudziesięciu. Można było też widzieć nielicznych
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rannych, których zwożono do bocheńskich szpitali. Zwożono
ich przede wszystkim od strony ulicy Krzeczowskiej i „bud”.
Tam miała miejsce główna bitwa.
O jej rozmiarach nie wiedzieliśmy zrazu nic i ani nam
przez myśl nie przeszło, że tam przez ten dzień i przez szereg
następnych walały się wzdłuż drogi i w bruzdach pól setki trupów i setki rannych żołnierzy, których w ciągu nocy i w ciągu
dni następnych miał dobić mróz.
Przyszedł ranny żołnierz skulony, zziębnięty do przydrożnego sołtysa, z trudem otworzył zbielałe oczy, popatrzył
w kierunku miasta, oczekując na próżno jakiejkolwiek pomocy, może na sanitarny wóz, który by go ze sobą zabrał i tak
z otwartymi oczami zasnął, aby się już więcej nie obudzić. Takie skostniałe i zesztywniałe ciała zabierał potem wóz cmentarny wprost na cmentarz. Tam po kilkunastu wrzucano do
dołów obszernych, ale nie wszystkich. Poległym Moskalom
urządzano cmentarz w miejscu, na którym walczyli i padli27.
Uroczystość zwycięzców na bocheńskim rynku
Nazajutrz po wkroczeniu rosyjskich wojsk do Bochni
obchodzili Moskale jakąś uroczystość, podobno w rocznicę
urodzin carowej-matki28. Dwa tysiące piechurów z orkiestrą
wojskową na czele wmaszerowało w wojskowym porządku
na rynek i ustawili się tu w ogromny, z jednej strony otwarty czworobok. W środku stanęli oficerowie młodsi i starsi,
między nimi jakiś generał i żółtawy pop, z małymi oczkami
schowanymi gdzieś w głębi tłustej, czerwonej twarzy. Długie
włosy, polepione w strączki jak u naszych górali, spadały mu
na czoło i szeroką szyję. Ubrano go w kapę złocistą i rozpoczęło się nabożeństwo.
Najpierw orkiestra jakiś hymn odegrała, pewnie był to
hymn carski, bo i oficerowie i żołnierze przez cały czas jego
trwania salutowali, rękę trzymając przy daszku czapek. Po orkiestrze wystąpił chór pułkowy piewców. Głosy dobre, silne,
ześpiewane. Śpiewali jakąś piękną pieśń, ale nie naszą w słowach czy melodii. W naszych pieśniach i modlitwach błagalnych każde uczucie uwydatnia się silnie, niesie w sobie jakiś
pęd do wolności i niezależności.
U nich było inaczej. Podobne wprawdzie uczucia w ich
pieśniach dźwięczą, ale są jakieś nierozwinięte, niedomówione. Nic dziwnego, tam przecież nigdy nie wolno było głośno
się żalić i głośno skarżyć. Jeśli nawet u niejednego jest takie
silne uczucie ,nie może sobie pozwolić na to, aby go przyoblec
w wyraz odpowiednio silny. Tak w Rosji dusza narodowa wypisała sobie dewizę: „Cierp i milcz!”. I tej dewizy Rosjanie się
trzymają.
Jakiż mnie kontrast uderzył, kiedym się za pół godziny
później znalazł w kościele bocheńskim. Ludzie nasi śpiewali
właśnie suplikacje: Święty Boże, święty mocny, Święty a nieśmiertelny, od powietrza, głodu, ognia zachowaj nas Panie
i pieśń popłynęła potężna nie siłą głosów, bo ludzi w kościele
nie było bardzo dużo, ale tą siłą bólu i tej głębokiej wiary, że
Bóg cierpienia ludzkości widzi.
Byli wtedy w kościele dwaj oficerowie rosyjscy – z wyrazów twarzy sądząc - Moskale. Słuchali tej naszej pieśni błagalnej jakby z przejęciem. Czy jednak zauważyli tę różnicę
między naszą a ich modlitwą?
Na rynku, kiedy już chór pieśń ową odśpiewał, rozpoczęto
modlitwy, a w ciągu ich trwania słyszało się raz po raz powtarzane: Hospody pomyłuj.
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Wreszcie nabożeństwo zostało zakończone. Oficerowie
i żołnierze nakryli głowy czapkami – nie ruszyli się jednak
z miejsca. Ostatni punkt programu widocznie się jeszcze
nie odbył.
I rzeczywiście. Jenerał, nie Radko [ale] jakiś inny mężczyzna, siwy, prosty jak struna, stanął przed jedną ze ścian czworoboku i donośnym głosem wypowiedział jakieś pozdrowienie, a żołnierze chórem rytmicznie, jakimiś niezrozumiałymi
słowami dziękowali mu i nawzajem go pozdrawiali. To samo
było przy drugim i trzecim czworoboku. Następnie podniósł
rękę i wskazując za stojące opodal austriackie armaty – wypowiedział do żołnierzy mowę, głosem doniosłym, dźwięcznym.
Widocznie chwalił ich męstwo i zachęcał do nowych wysiłków w pogoni za dalszymi sukcesami rosyjskiego oręża.
Moskiewskie „hurra” ozwało się, kiedy jenerał zakończył.
Jeszcze raz zagrała orkiestra i wojsko ruszyło z powrotem
w porządku wzdłuż świecących luf armat przez rynek i ulicę
Kazimierza Wielkiego ku koszarom.
Całe to nabożeństwo odbyło się przy akompaniamencie
potężnej kanonady, której echa szły od strony północno-zachodniej od Raby i Kłaja. Przeciągnęła się ta kanonada aż do
nocy, chwilami zdawało się, że zbliża się i że armaty strzelają
już gdzieś koło Łapczycy. Była to jednak złuda, bo powietrze
czyste i mroźne pozwalało falami głosowymi tak wyraźnie do
uszu dochodzić.
c.d.n.
Przypisy:
1
Armia gen. Hr. Victora Dankla odniosła zwycięstwo pod
Kraśnikiem 23-25 sierpnia 1914 r., a 4 Armia Austro-Węgierska gen. Moritza Auffenberga pod Komarowem 26 sierpnia
– 2 września 1914 r. Wobec wzmocnienia sił rosyjskich armii tej nie udało się ocalić Lwowa przed zajęciem 3 września
1914 roku.
2
3 Armia rosyjska gen. Nikołaja Władimirowicza Ruzskiego
nacierając w kierunku Lwowa pokonała 3 Armię gen. Rudolfa
von Brudermanna w bitwach pod Gniłą Lipą (26-28 sierpnia
1914 r) i Złotą Lipą (29.08.-1.09). Bitwa o Lwów w dniach
6-11.09.) nazywana bitwą pod Gródkiem Jagiellońskim, została przerwana cofnięciem się osamotnionej armii Dankla i front
szybko przesunął się o 130 km od Lwowa, w kierunku przełęczy karpackich i Krakowa.
3
Słownik języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego podaje, że „moskal” to określenie „z odcieniem niechęci
o Rosjaninie”.
4
Inż. Franciszek Dutkowski (1852-1916) c.k. radca ds. regulacji Raby mieszkał we własnym domu przy ul. Gołębiej 3,
działał społecznie w TGS „Sokół” (wykonał projekt „sokolni”
w Bochni).
5
Był to kościół w Szczepanowie pod wezwaniem śś. Marii
Magdaleny i Stanisława bpa, wzniesiony w latach 1911-1914
i dobudowany do kościoła z 1470 r., ufundowanego przez Jana
Długosza kanonika krakowskiego i proboszcza tego kościoła.
Pożar wybuchł 23 listopada 1914 r. i objął starą część świątyni. Spalony został doszczętnie dach i drewniany strop, a także
zabytkowe wyposażenie wnętrza. Kościół odbudowano w l.
1925-1927. zob. także www.tarnowskiekoscioly.net.
6
Z informacji znajdujących się na cmentarzu wojennym nr
273 w Szczepanowie wynika, że walczył tutaj 16pp Landsturmu. 19 listopada 1914 poległ tu m.in. por. Leopold Mondl
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z tego pułku. Na cmentarzu nr rej. A-1441/M spoczywa 87
Austriaków z 55, 2, 16, 32 pp Lanwery i 35 Rosjan.
7
Prawdopodobnie chodzi o bitwę pod Krzywopłotami
w dniach 17-18 listopada, w której uczestniczyło ok. 1300 żołnierzy polskich, austriackich i rosyjskich. Co trzeci był polskim legionistą, 46 z nich zginęło 131 rannych. Dzięki odwadze legionistów I Brygady LP i odsieczy austriackiej ofensywa
rosyjska została powstrzymana 19 listopada 1914 r. Wolbrom
był miastem frontowym do 21 grudnia 1914 r.
8
Obecnie ul. Jana Matejki,
9
ks. Alojzy Nalepa (1872-1923) był prefektem bursy i katechetą gimnazjalnym w Bochni.
10
Na początku wojny Austro-Węgry posiadały tylko 112 haubic kal.150 mm sFH99/04).
11
Stanisławowi Fischerowi towarzyszyły żona Janina i szwagierka Jadwiga Wanda Urbankowa, używająca głównie imienia Wanda.
12
Jan Krudowski (1882-1940) członek Związku Strzeleckiego
w Bochni, kapelmistrz 39 pp Strzelców Lwowskich, od 1933 r.
16 pp w Tarnowie, w 1938 r. skomponował melodię do „Kantaty Bochniaków”, zamordowany w Katyniu w 1940 r.,
13
Mogli to być żołnierze XI korpusu Stefana Ljubicicia, który
walczył w składzie 3 armii austriackiej,
14
por. przypis nr 27.
15
Милоданович, Под Краковом, [Воспоминания
командира 108–го пехотного Саратовского полка Е.А.
Милоданович], „Военная быль”, 1967, № 87, c. 38–43. Miłodanowicz ratuszem nazywa gmach magistratu przy ul. Kazimierza Wielkiego 2. Ze wspomnień J.W. Urbankowej wynika,
że Rosjanie, aby zdobyć Bochnię, musieli oczyścić nie tylko
przedpole (Krzeczów i ul. Krzeczowską, ponieważ ulicy Brzeskiej w 1914 r. jeszcze nie było), ale także zniszczyć najsilniejszy punkt oporu w mieście tj. stanowiska artyleryjskie na
Murowiance i Wójtostwie. por. przypis nr 27.
16
zob. www.regiment.ru/bio/S/158.htm. Złotą Szablę św.
Jerzego przyznano mu 11.04.1915 r. za udział w bitwach
o Bochnię na przedpolu w dniu 23 listopada 1914 r. Natomiast
17 .02.1915 r. otrzymał Order św. Jerzego II stopnia za to, że
w nocy z 5 na 6 października 1914 r., dowodząc awangardą
5 DP pod silnym ogniem karabinów maszynowych i artylerii, przeprowadził promy dla wojska na lewy brzeg Sanu,
dzięki czemu przyczynił się do przejścia pozostałych części 5
i 11 DP. W 1917 r. został mianowany dowódcą 9 Armii. Zob.
www.regiment.ru/bio/S/158.htm.
17
Habig to nazwa eleganckich meloników wiedeńskiej firmy
„Habig”.
18
dr Ferdynand Maiss, prawnik, adwokat, poseł do Sejmu Krajowego czterech kadencji (1895-1914) był burmistrzem Bochni
22 lata (1896-1918), honorowy obywatel Bochni.
19
Zwrot francuski oznaczający dosłownie „dla króla Prus” czyli dla korzyści obcego albo za darmo, bądź za marne grosze.
20
Dobrowolcy to ochotnicy, absolwenci gimnazjów lub
wyższych uczelni, rekrutujący się ze sfer urzędniczych
i związanych z kulturą, sztuką i literaturą, którzy zgłaszali się do rosyjskiego wojska. Po rocznej służbie mogli
zdawać egzamin oficerski i po zakończeniu wojny mogli
przejść do rezerwy (dobrowolcami było wielu Polaków
z zaboru rosyjskiego lub z uczelni rosyjskich, m.in. Władysław Anders i Witkacy. W innych pułkach przypinano
im złośliwie łatkę „literatów”).

13

Spotkanie to opisała krakowska „Nowa Reforma” w nr 556
z 18 grudnia 1914 r. s. 1 w artykule „Rosyanie w Bochni”
z niewielką zmianą: Generał Radko Dmitriew wygłosił do burmistrza bocheńskiego przemowę po rosyjsku, w której zapewniał, że wojska rosyjskie nie chcą niszczyć mienia i życia Polaków miejscowych i że nie są wrogo dla nich usposobione ….
Dr Maiss oświadczył, że po rosyjsku nie rozumie, a wówczas
generał Dmitriew polecił swemu adiutantowi, Polakowi, żeby
panu Maissowi przemówienie na polski język przetłumaczył.
Z tego artykułu wynika, że w automobilu obok gen. Radki
Dmitriewa siedział generał porucznik Parczewski, dowodzący oddziałami rosyjskimi, które weszły do Bochni. W drugim
automobilu mogli siedzieć gen. Sacharow, płk Stupin i por.
Daniłow mianowany przez Dmitriewa komendantem miasta.
22
Bitwa pod Kirk Lilisse (Bitwa pod Kirklareli (a po bułgarsku pod Łozengradem – stoczona została w dn. 22-23 października 1912 r. w czasie I wojny bałkańskiej, pomiędzy armią osmańską a bułgarską, zakończyła się zwycięstwem armii
bułgarskiej, bohaterem tej bitwy był Radko Dmitriew.
23
Ks. Inf. Antoni Wilczkiewicz (1858-1928) był proboszczem
parafii pw. Św. Mikołaja w latach 1911-1928, posłem do sejmu galicyjskiego (1901-1908). Odznaczał się niestrudzoną
pracowitością w rozbudzaniu życia religijnego i dużą, wykwitną kulturą osobistą. Był prałatem Ojca Św.
24
Nie wszędzie tak musiało być. Jadwiga Urbankowa podaje,
że koło sklepu Wachtla jakiś kozak przemocą wepchnął do rąk
służącej Kasi pudło z męskimi koszulami, a gdy ona nie chciała brać, groził, że ją bagnetem przebije. Zob. Jadwiga Wanda
Urbankowa. Moskale w Bochni „Wiadomości Bocheńskie” nr
4/2010, s.3.
25
J.W. Urbankowa, która razem ze St. Fischerem była wówczas na rynku, dzieli się podobnymi odczuciami na kartach
wspomnień:
Wojsko mimo nadzwyczajnej buty zrobiło na nas wrażenie
wcale dobre. …Młodzi na rynku koło dawniejszej studni zrobili koło, grali na harmonijce, mandolinie i gitarze, a dwóch
chłopaków „dobrowolców” młodych około 17-letnich tańczyło. Stanęliśmy by zaczerpnąć troszkę weselszego powietrza.
Zaraz otoczyli nas żołnierze, opowiadali ciekawe historie:
jak to u nich ćma ludzi, że podczas, gdy u nas walczą ostatki,
u nich jeszcze w kilku guberniach wcale branki nie było i dużo
takich historii.
26
Żołnierze gen. Radki Dmitriewa mówili, że: śniadanie zjedzą w Krakowie, obiadować będą w Wiedniu, a wieczerzać
w Berlinie.
27
J.W. Urbankowa podaje, że fura magistracka zbiera trupy poległych i zamarzniętych rannych i zwozi do trupiarni na cmentarz, a jest co zwozić. Na Krzeczowie, Krzęczkowie, Murowiance podobno miejscami po czterech trupów jeden na drugim.
Podobno też okolice Wiśnicza, Kurów i okoliczne wioski, o ile
tylko gdzie bitwa była, są jednym cmentarzyskiem. Wczoraj (26
lis.) całe popołudnie wszyscy księża chodzili po pobojowisku
i dysponowali rannych. Dodaje, że tylko kilku zamarzających
rannych udało się zabrać do szpitala, resztę na cmentarz.
28
Matka cara Mikołaja II Maria Fiodorowna (1847-1928),
księżniczka duńska była żoną cara Aleksandra III, miała sześcioro dzieci. Po śmierci męża pozostawała na dworze. Była lubiana w Rosji bardziej niż wyniosła Niemka, żona Mikołaja II.
21
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Józef Podsiadło

Związki rodu Kadenów i Bandrowskich z Ispiną
Ispina, to mała wieś położona nad Wisłą w gminie Drwinia, w parafii Grobla w powiecie bocheńskim. Od wschodu
otacza ją Las Grobelczyk, od południa lasy Puszczy Niepołomickiej, a od zachodu obwałowania rzeki Wisły, nad którą Niemcy wybudowali w 1944 r. most do Nowego Brzeska.
W styczniu 1945 r. w czasie wycofywania się zaminowali go
i zniszczyli w trzech miejscach. W tym rejonie pozostawili
także miny i 10 czerwca 1945 r. sześciu chłopców w czasie
pasania krów zginęło od ich wybuchu.
Przed wojną w odległości ok.1 km. w górę rzeki był prom.
Obecnie wieś liczy 117 domów, 393 mieszkańców i zajmuje
powierzchnię 842 ha.
Pierwotnie Ispina była częścią sąsiedniej wsi Grobla, a wyodrębniła się w XVIII wieku. Nazwa jej pochodzi od plantacji
wikliny, zwanej Ispinami, rosnącymi nad brzegiem Wisły. Ma
ona przysiółki: Zwierzyciec, Ameryka, Pole, Liwatów, Krzykówka, Ispina i Trawniki. Jeszcze w okresie przedwojennym
wieś nazywana była zamiennie Krzykówką1.
Do dzisiaj istnieje tutaj leśniczówka, a jeszcze przed II
wojną światową, z inicjatywy nauczycielki Heleny Matusik
oraz innych mieszkańców, wybudowano szkołę w dużej części ze środków społecznych i dochodu uzyskiwanego z przedstawień organizowanych przez wspomnianą nauczycielkę.
Wcześniej dzieci uczyły się w prywatnych domach Koczwarów i Krupińskich. W 2007 r. szkoła została zlikwidowana,
a w budynku mieści się obecnie prywatne przedszkole.
W Inwentarzu ekonomiy niepołomickiej z 1736 r. wymieniona jest Ispina jako „Grobelska kwatera”. Był to wówczas
jedynie bagnisty teren porośnięty trawą i krzakami. Przewodnik monograficzny Inspiny Juliana Zinkowa zatytułowany
„Wokół Niepołomic i Puszczy Niepołomickiej” podaje:
„Niedaleko stamtąd w pewnym miejscu Ispina nazywanym, po lewej ręce Wisły, na dół idąc, jest wielka planitiies
(równina przyp. J.Z.) z łąk, bagniska i młodzieży cosistens
(złożona – przyp. J.Z.) Ta Ispina jest królewską, łąki zaś, bagniska i młodzizna należą do Wawrzeńczyc, miasteczka z tamtej strony Wisły do Xcia Imci Biskupa Krakowskiego należącego…) z lasu Królewskiego z tamtej strony łąk biskupich
stojącego; zwierza (zwierzęta - przyp J.Z.) zwyczajnie na te
biskupie łąki wychodzą i tam ich poddani biskupi strzelają,
czego przedtem nigdy nie bywało”.
W „Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego”
z 1888 roku wymienione są dwie pierwotne nazwy Ispiny,
mianowicie Psarka albo Psiarka Wólka w obrębie gminy Grobla w powiecie bocheńskim na prawym brzegu Wisły przy
drodze do Woli Zabierzowskiej ma 7 domów i 45 mieszkańców i Psarka-Wólka w obrębie gminy Wola Zabierzowska,
pow. bocheński, ma 3 domy i 20 mieszkańców (1880 r.) Tereny te wraz z Groblą były królewszczyzną.
W dokumencie lustracyjnym z 1564 r. jest mowa o 4 kmieciach grobelskich, którzy mieli wodzić psy podczas polowań
Króla. A więc była w tym miejscu psiarnia łowiecka i stąd nazwy Psarka albo Psiarka. Jest ona dzisiaj częścią Woli Zabierzowskiej, która także wchodziła w skład dóbr Królewskich,

w okresie rozbiorów była pod zarządem austriackim, przed
I wojną światową była w składzie rządowego dominium niepołomickiego. Ispina i Grobla w okresie międzywojennym
i w latach okupacji niemieckiej należały do gminy Uście Solne. W czasie okupacji wieś była spacyfikowana 2 czerwca
1943 r. i podczas tej akcji rozstrzelano 13 mieszkańców. To
tragiczne wydarzenia opisane zostało szczegółowo na łamach
„Wiadomości Bocheńskich”2.
Z historią wsi związane są nazwiska znanych postaci Kadenów i Bandrowskich. Kadenowie wywodzili się z Czech.
W XVI wieku przesiedlili się do Norymbergi, a w XVII w.
do Saksonii. Ernest Leopold Kaden (792-1846) był protoplastą
polskiej gałęzi bogatego rodu, z którego wywodziło się wielu
przedsiębiorców i naukowców. Był synem Krystiana i Concordii z Bachów i urodził się w Saksonii. W latach 1813-1914
walczył u boku Napoleona. Do 1830 r. pracował jako urzędnik w Głównej Dyrekcji Górniczej w Kielcach i w hucie miedzi w Nienahlowie. Brał udział w powstaniu listopadowym
i w stopniu podporucznika dowodził plutonem. W 1833 r.
kupił w Krzykówce niewielkie gospodarstwo rolne od Jakuba
i Karoliny Schlam wraz z dworem.
Szlamowie prowadzili otwarty dom, urządzali w dworze
liczne przyjęcia, bale a także organizowali polowania w Puszczy Niepołomickiej. Z Karoliną Schlam, córką Jakuba ożenił się Ernest Leopold Kaden i wtedy z luteranizmu przeszedł
na katolicyzm. Miał szerokie plany inwestycyjne. Zamierzał
otworzyć kopalnię, założyć hutę żelaza w Galicji. Myślał także o zakupieniu większego majątku w Grobli, ale planów swoich nie zrealizował, ponieważ zmarł nagle 30 stycznia 1846 r.
Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Zabierzowie
Bocheńskim. Właścicielem Grobli stał się dopiero jego syn
Gustaw Adolf Kaden. Miał on dziewięcioro dzieci. Starał się
zapewnić im wykształcenie i rzeczywiście syn Henryk został
bankowcem, Ludwik przemysłowcem, Kazimierz - lekarzem,
Gustaw adwokatem, a Czesław Jerzy aktorem. Jego córka
(wnuczka Karoliny i Ernesta) Helena była pianistką i wyszła
za mąż za lekarza Juliusza Mariana Bandrowskiego.
Juliusz Marian Bandrowski, syn Michała, urodził się
18.11.1855 r. w Rawie Mazowieckiej. Był lekarzem, a także
publicystą. Od 1900 roku mieszkał w Warszawie. Zajmował się
uzdrowiskami, między innymi w Ciechocinku. Po I wojnie światowej zamieszkał w Zakliczynie nad Dunajcem i tam prowadził
praktykę lekarską. Zmarł nagle 28 grudnia 1919 r. w Zakliczynie.
Po zawarciu małżeństwa Helena Bandrowska wyjechała
z Grobli-Ispiny. Zamieszkali w Rzeszowie, a od 1900 r. w Warszawie. Mieli trzech synów: Jerzego, Juliusza i Tadeusza.
Utrzymywali kontakt z Ispiną i często do niej przyjeżdżali
razem z dziećmi. Dwór ich do 1921 r. pozostawał w ich władaniu. O tych kontaktach i zapewne wakacyjnych pobytach
dowiadujemy się najwięcej właśnie z twórczości ich dwóch
synów Jerzego i Juliusza Bandrowskich, którzy odnieśli sukcesy na niwie literatury polskiej.
Jerzy Bandrowski był dziennikarzem i tłumaczem dzieł
z literatury angielskiej (m.in. przełożył znakomitą książ-
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kę Rudyarda Kiplinga – Stalky i spółka, O człowieku, który w Grobli jako jej narzeczony. Autor opisuje jego przyjazd
chciał być królem, zekranizowaną w latach 90. XX z Seanem konno podczas powodzi – woda sięgała do okien dworu.
Connery w roli głównej). Później pisał własne utwory pod
Rodzice oraz babka i prababka wołali na niego Irzek (Jepseudonimami literackimi „Terystes”, „Ters”, „Vorax”. Po rzy). Opisuje, jak pewnego wieczoru zasnął w końskim żłobie
studiach filozoficznych na UJ studiował slawistykę w Pra- i wszyscy go szukali, pytając: gdzie jest Irzek? Autor wymienia
dze. Publikował artykuły do „Kuriera Polskiego” i redagował w tej książce wszystkich swoich krewnych m.in. wuja Wicia,
„Kurier Świąteczny”. W latach 1915-1919 mieszkał w Rosji. który służył jako kapitan w batalionie strzeleckim w Bochni.
Zaangażowany w sprawę odzyskania niepodKsiążkę tę posiada rodzina Toroniów
ległości Polski został wiceprezesem Polskiez Ispiny. Mieszkają oni w miejscu, w którym
go Komitetu Wojennego. Redagował ulotki
kiedyś stał dwór Kadenów, przy głównej droi odezwy do Polaków, mieszkających w Rosji,
dze z Ispiny do Niepołomic, przed skrzyżoo tematyce patriotycznej. Wstąpił do słynnej
waniem z drogą na most do Nowego Brzeska.
Brygady Syberyjskiej walczącej z bolszewiBrakowało w książce strony tytułowej a także
kami. Potem zamieszkał we Lwowie. Tam
kilku innych stron. Na moją prośbę z 2004 r.
wydał książkę Wściekłe psy, która stała się
Biblioteka Narodowa uzupełniła mi te braki.
bestsellerem w Polsce (wydania z 1921 i 1930
Dostałem także fotografię Juliusza Kadena
r. i 2005 r.), a opisywała sytuację w rewoluBandrowskiego i jego żony Romany, ale fotocyjnej Rosji. Do tej tematyki powracał autor
grafii Jerzego nie ma w zbiorach tej biblioteki.
w powieściach: Krwawa chmura, Czerwona
Drugi syn Bandrowskich Juliusz Kaden
rakieta i Pielgrzymi. Później przeniósł się do
Bandrowski wpisał się w poczet najbardziej
Poznania, gdzie pisał artykuły do „Kuriera
znanych pisarzy 20-lecia międzywojennego,
Poznańskiego”. Wydał ponad 20 książek o tea także w chlubną tradycję patriotyczną Polmatyce obyczajowej, psychologicznej (Pałac Juliusz Kaden Bandrowski,
ski jako legionista Józefa Piłsudskiego, obrońpołamanych lalek). Pisał książki dla dzieci, rys. L. Gottlieba 1915 r.
ca Lwowa i Kresów Wschodnich, uczestnik
podróżnicze (W kraju orangutanów i rajskich
wojny polsko-bolszewickiej, adiutant Józefa
ptaków) i sensacyjne w formie scenariuszy filmowych. Miał Piłsudskiego, a po latach jako obrońca Warszawy w 1939 r.
odmienne poglądy polityczne niże jego brat Juliusz-literat. i uczestnik powstania warszawskiego w 1944 r.
W przeciwieństwie do Juliusza, zagorzałego zwolennika oboPrzyszedł na świat także w Rzeszowie 24 lutego 1885 r.
zu sanacji, Jerzy bardziej związany był z Narodową Demo- W celu odróżnienia od brata Jerzego, dodał do swojego nazwikracją. W czasie II wojny światowej wysiedlony z Poznania ska nazwisko panieńskie matki – Kaden. Obaj byli bowiem pizamieszkał w Krakowie. Zmarł w marcu 1940 roku. W 1951 r. sarzami i różniły ich poglądy polityczne. Jako chłopiec mieszcenzurą objęto wszystkie jego książki i zostały one wycofane kał z rodzicami w kamienicy przy Rynku Głównym na wprost
Sukiennic.
z bibliotek w Polsce.
Od dziecka uczył się gry na fortepianie, studiował w klasie fortepianu w konserwatoriach w Krakowie i Lwowie,
Wieś mojej matki
W 1929 r. pod pseudonimem „Terystes” ukazała się jego a od 1907 r. w Brukseli i Lipsku. W Brukseli studiował takopowieść „Wieś mojej matki”, wydana nakładem Księgarni że filozofię. Zamierzał poświęcić się karierze pianistycznej,
św. Wojciecha w Poznaniu, licząca 192 strony oraz 22 roz- ale niestety odezwały się kłopoty ze złamaną w dzieciństwie
działy. Już we wstępie wydawca pisze, że książka jest tylko dwukrotnie ręką. Mógł więc jedynie udzielać lekcji muzyki.
wiązanką wspomnień najwdzięczniejszych, najszczerszych Studiował także polonistykę w Krakowie i Lwowie. Pisał do
i najżywszych, bo z czasów dzieciństwa. Pierwszy z nich nosi prasy krajowej recenzje i szkice publicystyczne. Na emigracji
tytuł: „Wyjeżdżamy”. Autor opisuje podróż koleją z Krako- działał w stowarzyszeniach niepodległościowych związanych
wa do Niepołomic w 4 godziny, a potem do Grobli – Ispiny z PPS-Frakcja Rewolucyjna. W 1911 r. ukazała się jego pierw6 mil z okładem końmi. Wspomina osoby ze dworu: Lolka, sza książka „Niezguła”.
W sierpniu 1914 r. wstąpił do I Brygady Legionów Józefa
Tanczucia, ekonoma Drożdża, młodszego fornala Szczygła.
Najbliższy kościół był w Za- Piłsudskiego. Prowadził kronikę legionową i był adiutantem
bierzowie, a jego proboszcz Józefa Piłsudskiego. Działał w Polskiej Organizacji Wojks. Zych przyjeżdżał do Gro- skowej w Krakowie, a w listopadzie wstąpił do Wojska Polbli odprawiać nabożeństwa. skiego i wyjechał z wojskiem na odsiecz Lwowa. Był sztaOpisując folwark, wspomina bowym oficerem łącznikowym w czasie walk o Przemyśl
o jego przybudówce z ob- i Kresy Wschodnie. Był także korespondentem wojennym
szernym pokojem, do którego i został pierwszym redaktorem „Żołnierza Polskiego”. Opisywprowadził się młody student wał w prasie przebieg walk w wojnie polsko-bolszewickiej.
medycyny Juliusz Bandrow- Kierował Biurem Prasowym Naczelnego Dowództwa Wojska
ski (Juliusz Marian Bandrow- Polskiego. Od 1921 r. prowadził dla Polonii amerykańskiej
ski był ojcem autora opo- odczyty o sytuacji w kraju. Najważniejszą jego powieścią
wieści – przy. J.P.) z bratem polityczną był „Generał Barcz”. Drukowana w odcinkach od
Aleksandrem. Obaj pochodzi- 1922 r. spotkała się z żywym przyjęciem przez czytelników,
li ze Wschodniej Małopolski. ale wywoływała również polemiki. Także w prasie ukazała się
Juliusz przyjeżdżał do mamy jego kolejna powieść „Czarne skrzydła”. Jej kontynuacją miaWB nr 1 (115)
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ły być „Białe skrzydła”, ale część rękopisu tej książki zaginęła
w czasie okupacji. Powieścią polityczną,
analizującą walkę o władzę w Polsce, był
„Mateusz Bigda” (1932).
W latach 1923-1929 Juliusz Kaden-Bandrowski przewodniczył Związkowi
Literatów Polskich, a w latach 1933-1939
był sekretarzem generalnym Polskiej
Akademii Literatury. Był wierny Józefowi Piłsudskiemu i tradycji legionowej.
W latach 30. XX wieku był radnym miasta Warszawy.
W czasie obrony stolicy w 1939 r.
objął dział cenzury i propagandy w Komisariacie Cywilnym przy Dowództwie
Obrony Warszawy, z polecenia prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. Podczas okupacji działał w tajnym nauczaniu
młodzieży. Udzielał także lekcji muzyki.
Przez pewien czas pracował jako urzędnik, ale stracił to zajęcie z powodu żydowskiego pochodzenia
żony i problemów z wypełnianiem kwestionariuszy na temat
narodowości małżonki Romany z domu Szpak, aktorki primo
voto Lewickiej, która mieszkała w Warszawie pod fałszywym
nazwiskiem na ulicy Wspólnej z chwilą utworzenia dzielnicy
żydowskiej. Juliusz Kaden Bandrowski przeprowadził się na
ulicę Kaliską.
Tragiczne były okupacyjne losy rodziny Bandrowskich.
On sam był aresztowany i przesłuchiwany przez gestapo,
jego starszy brat Jerzy, jak wspomniałem, zmarł w Krakowie,
w marcu 1940 r. Zginęli także dwaj synowie Juliusza, bliźniacy, Andrzej ppor. AK poległ podczas akcji bojowej 1943
r. i Paweł, który zginął we wrześniu 1944 roku w czasie walk
powstania warszawskiego.
Juliusz Kaden Bandrowski zginął w pierwszych dniach
powstania, raniony 6 sierpnia 1944 r. odłamkiem niemieckiego granatu. Żona pisarza Romana zmarła w 1962 r. Grób
rodziny Bandrowskich znajduje się na warszawskim cmentarzu ewangelickim.
Juliusz Kaden Bandrowski był znakomitym pisarzem prozaikiem. W 1951 r. cenzurą objęto jego książki i wycofano
z polskich bibliotek z wyjątkiem Miasta mojej matki i W cieniu zapomnianej olszyny. Dopiero w 1962 r. przeniesiono na
ekran jego powieść „Czarne skrzydła”, „Łuk” pod filmowym
tytułem „Łuk erosa” w 1987 r. Siedmioodcinkowy spektakl
„Z biegiem lat z biegiem dni” wystawił w 1978 r. w krakowskim Starym Teatrze Andrzej Wajda, (przeniesiony na ekran
w 1980 r.), a powieść „Mateusz Bigda” została przeniesiona
na ekran telewizyjny także przez Andrzeja Wajdę pt. „Bigda
idzie” w 1999 r., ze znakomitą rolą tytułową Janusza Gajosa.
Miasto mojej matki
W zbiorze opowiadań „Miasto mojej matki” (1925) znajduje się rozdział zatytułowany „Grobla”, przedstawiający
przyjazd do wsi Ispina-Grobla drogą z Krakowa przez Niepołomice, a dalej groblą, wokół której była wielka woda. Pisze
autor:
Minęliśmy wrota, z lewej strony za rowem widać było długie gumna. Mijamy biały dwór, błyszczący czarnym szybami.
Z ganeczka, który iskrzy się złotawymi pędami dzikiego wina,
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śpiesznie machają do nas białe chusteczki. Już ich widać
wszystkich przed werandą. Babcia z brodawką pod nosem. W środku otoczona siwym wałeczkiem włosów, nasza prababcia
z żółtą laską w ręku. ...Jedliśmy marchew i
kalarepę prosto z grzędy. Zielone, kwaśne
jak ocet zimówki prosto z drzewa. Domowy
chleb razowy prosto z pieca. Ciepłe mleko ze skopka prosto od krowy, mieszaliśmy
paluchami w wielkich, żelaznych garach,
nastawionych na śmietanę. Ścinaliśmy pokrzywy naszemi drewnianymi jataganami,
choć pan Drożdź krzyczał. Kąpaliśmy się
sami w Wiśle. Czy masz wśród pierwszych
swoich wspomnień jaką rzekę? Ja mam
Wisłę! Ona to, ona czysta wstęga błękitna, płynie przez wszystkie myśli mojego
dzieciństwa, jako wieczna kokarda radości
i trwa dotąd w znikomym moim życiu. Ach
ta kąpiel w wiklinach! Dotąd pamiętam na
wysokiej grobli krzak kwitnącego głogu.
Opisuje ojca, który jako narzeczony matki przyjeżdżał po
egzaminach groblą między dwoma wodami, po wielkiej powodzi. Niedługo miał być ich ślub. W 1921 roku Kadenowie
sprzedali dwór i część ziemi Augustowi i Marii Toroniom, ale
jest to tylko jedna z wersji, ponieważ w księdze wieczystej
Sądu Rejonowego w Bochni wpisani są Adam Nosalski (od
1921 r.) Wanda Nosalska (od 1935 r.), a dopiero od 1944 roku
Wanda Toroń. Jako właściciel występuje także Kacper Rybski (w 1905 r.) Wcześniejszych ksiąg wieczystych z XIX wieku w tym sądzie nie ma. O tym dworze opowiadała mi moja
Mama, która pamięta słowa swojej prababki Katarzyny Mucha. Przybyła ona w te strony za pracą z Trzciany. Obecnie
w miejscu dworu są domy i zabudowania gospodarcze rodziny
Toroniów.
Obok nich stoi kamienny cokół ufundowany przez Karolinę Kaden, żonę Ernesta Leopolda Kadena. Jest na nim krzyż
drewniany z rzeźbą Chrystusa ukrzyżowanego, wykonaną
przez ludowego artystę z Grobli Piotra Dymurskiego. Na postumencie figury znajduje się wyryty napis:
Dla pomnożenia Chwały Boskiej
Na pamiątkę ś.p. rodzicom Jakóba i Karoliny Schlam,
ur. w 1831 r.
Tudzież Ernesta Kaden – w 45 roku życia w dniu
28 stycznia 1846 r. zmarłym
Wdzięczna córka i przywiązana małżonka
Ten znak zbawienia położyła
Prosi o westchnienie od Boga
Szczegółowy opis tego pomnika i krzyża można znaleźć w Przewodniku Monograficznym pt. Wokół Niepołomic
i Puszczy Niepołomickiej, autorstwa Juliana Zinkowa, wydanym nakładem Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice w 1997 r.
Przypisy:
Na moim świadectwie szkolnym z 1949 r. podpisanym przez
kierownika szkoły w Ispini, Helenę Norek wymienione jest
moje miejsce zamieszkania Krzykówka.
1
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Nichola Lawton (Wielka Brytania)

Włodzimierz Białek
Z Bochni do Birmingham

Włodzimierz Białek urodzony w Bochni w 1912 r. jest Włodek, urodził się jako wcześniak i ważył tylko 2 kilograabsolwentem bocheńskiego gimnazjum
my. Kiedy miał 12 dni został ochrzczony
w roku 1933 r. Studia na Wydziale Praw kościele parafialnym pw. św. Mikołaja
wa UJ przerwał wybuch II wojny świaw Bochni 21 lipca 1912 roku. Chrzesttowej. Walczył w wojnie obronnej 1939 r.
nymi byli: jego wujek Władysław Białek
a po jej klęsce zaangażował się do pracy
oraz Agata Płonka.
w organizacjach niepodległościowych we
W następnych latach urodzili się jego
Lwowie: ZWZ, POWW i AK pod pseudobracia i siostra: Zenon Michał we wrzenimami okupacyjnymi „Zych” i „Kazik”.
śniu 1913 r., Irena Maria w grudniu 1915
Był oficerem AK Obszaru Lwów, w Inr., Zygmunt Stanisław w kwietniu 1918 r.
spektoracie Drohobycz. Od lipca 1944 r.
oraz Michał Franciszek we wrześniu 1920
walczył w oddziałach leśnych „Watra” na
r.
Rzeszowszczyźnie.
Włodek miał zaledwie 2 lata, kiedy
W styczniu 1945 r. awansowany został
rozpoczęła się I Wojna Światowa. Rodzido stopnia kapitana i mianowany do odce musieli być przerażeni, kiedy w listopaznaczenia Krzyżem Walecznych. W sierpdzie 1914 r. armia rosyjska wkroczyła do
niu 1945 r. zagrożony aresztowaniem wyBochni. Były to straszne czasy, rabunki,
jechał z kraju do Włoch do stacjonującej
gwałty i pijaństwo rosyjskich żołnierzy.
tam jeszcze armii gen Andersa. Razem z 2
Być może dlatego Wanda zabrała dzieci
Korpusem WP wyjechał do Wielkiej Bryi wyjechała, dla bezpieczeństwa, do swoFranciszek i Wanda Białkowie - rodzice jej matki Teresy Wrześniowskiej ( z domu
tanii.
Historię życia Włodzimierza Białka Włodka. Fot. Wł. Gargul Bochnia przed Radmacher), która mieszkała wtedy
spisała jego córka Nichola Lawton uro- 1914 r. (zbiory rodzinne)
w Krakowie. Wrócili do Bochni jeszcze
dzona i wychowana w Wielkiej Brytanii
przed końcem wojny.
i tam mieszkająca dzisiaj w miejscowości Rye w hrabstwie
W latach I Wojny Światowej Bochnia znajdowała się na liEast Sussex.
nii frontu Tarnów - Gorlice - Limanowa. W mieście był szpital
wojskowy. Wszystko co działo się wówczas w Bochni, przecz.1. Dorastanie w Bochni
chodzące armie, pociągi wojskowe interesowały i rozbudzały
Włodzimierz Władysław BIAŁEK urodził się w Bochni 9 wyobraźnię małego chłopca, który marzył aby zostać „skrzylipca 1912 r jako najstarszy syn Franciszka i Wandy Białków. dlatym husarzem”, ale na razie Włodek po wojnie, rozpoczął
Franciszek był stolarzem w Kopalni Soli w Bochni. Jego żona naukę w Szkole PodWanda z domu Wrześniowska zajmowała się domem i dzieć- stawowej im. Jachomi. Oboje rodzice wicza w Bochni.
Włodka pochodzili
W 1919 roku
z rodzin żyjących Rząd Odrodzonej
w Bochni od poko- Polski wprowadził
leń. Oni też po ślubie w życie obowiązkozbudowali w Bochni wą szkołę dla wszystwłasny, drewniany kich dzieci w wieku
dom przy ul. Pro- od 7 do 14 lat. Włoszowskiej, który dzi- dek był chłopcem
siaj już nie istnieje.
wrażliwym, uzdolMama Włodka nionym artystycznie
opowiadała, że ze i elokwentnym. Miał
względu na ciężkie tzw „wenę twórczą”,
czasy i drożyznę po- co widać było w jego
magała w budowie w y p r a c o w a n i a c h
domu, nawet wtedy, z języka polskiego.
gdy była w ciąży, bo
Często opowiaangażowanie pomoc- dał, że był beztro- Włodzimierz Białek uczeń Szkoły
ników dużo koszto- s k i m d z i e c k i e m , Podstawowej im. St. Jachowicza w Bochni
Włodek (z lewej) i Zenek (zbiory rodzinne) wało. Może dlatego
uczył się dobrze, ale ok. 1920 r. (zbiory rodzinne)
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miał kłopoty ze sportem, głównie z grą w piłkę nożną. OjOjciec Włodka i prof. Stanisław Fischer znali się. Przyjaciec Włodzimierza, Franciszek, nie był
cielskie relacje łączyły obie rodziny, czego
wykształcony bo nie miał takiej możliwości
dowodem są serdeczne listy i fotografie
w młodości. Dlatego postanowił, że jego
zachowane do tej pory w rodzinie Białków
wszyscy synowie uzyskają wykształcenie.
oraz portret Włodka w mundurku gimnaWłodek uczęszczał do Gimnazjum i Lizjalnym namalowany przez St. Fischera.
ceum w Bochni im. Kazimierza Wielkiego,
Portret ten wisiał na ścianie w pokoju w ich
gdzie był doskonały poziom w humanidomu, przy ul. Proszowskiej, nad maszyną
stycznym programie nauczania. Chodził do
do szycia mamy Włodka i tam znajdował
klasy, której wychowawcą był matematyk
się aż do jej śmierci w 1971 roku. Potem
prof. Józef Urbanek. Również w bocheńprzechowywany był w rodzinie siostry Ireskim gimnazjum uczył się jego brat Zenek.
ny, a od dwóch lat jest własnością córki
Młodsi bracia Zygmunt i Michał uczyli się
Włodzimierza, Nicholi Lawton mieszkająw technikum w Krakowie. Codziennie docej w Rye w Anglii.
jeżdżali do Krakowa pociągiem.
W 1933 roku Włodek zdał maturę.
W czasie ferii szkolnych Włodzimierz
Marzył, żeby zostać lekarzem, lecz roangażował się w prace gimnazjalnego
dzice sugerowali, żeby studiował prawo.
Koła Krajoznawczego im. Wincentego
Wcześniej musiał jednak odbyć służbę
Pola, które prowadził prof. Piotr Galas.
wojskową. W tym celu we wrześniu 1933
W zbiorach Muzeum im. St. Fischera
r. udał się do Szkoły Oficerskiej w Rzew Bochni znajduje się interesująca praca Portret Włodzimierza Białka wykonany szowie. Szkolenie odbywał w 38 DywiWłodzimierza Białka o targach i jarmar- farbami akwarelowymi przez St. Fischera, zji Piechoty (Rezerwa Piechoty). Była to
kach w Bochni, bogato ilustrowana foto- lata 30-te XX w. (wł. rodzinna)
jednostka Wojska Polskiego, utworzona
grafiami, która powstała w ramach pracy
przez połączenie kilku jednostek Korpusu
w Kole Krajoznawczym.
Obrony Granicznej, w celu wspierania Armii Kraków i Karpat
Włodzimierz Białek jeździł na kolonie szkolne organizowane w obronie południowej granicy Polski. Włodek, podobnie jak
przez prof. Piotra Galasa i Stanisława Fischera. Żony profesorów inni polscy żołnierze, był dobrze wyszkolony w prowadzeniu
Michalina Galasowa i Janina Fischerowa zajmowały się kwater- nowoczesnej wojny - lepiej niż większość niemieckich rekrumistrzostwem dla kolonii. Stanisław Fischer, ulubiony profesor tów, ale sprzęt wojenny polski był stary i technicznie przeWłodka organizował też liczne wycieczki w bliższe i dalsze oko- starzały. Morale w armii polskiej było wysokie. W szkołach
lice Bochni, wprowadzając młodych ludzi w bogatą historię tego wojskowych zwracano uwagę na wychowanie patriotyczne,
regionu. Włodek był jednak typowym młodym człowiekiem, dla- akcentowano wspaniałe wiktorie w dziejach polskich jak np.
tego główną atrakcją wycieczek i kolonii była piękna Wanda Fi- zwycięstwo odniesione przez króla Jana III Sobieskiego podscherówna, która zresztą podobała się też innym gimnazjalistom. czas Odsieczy Wiedeńskiej, którego 250 - lecie obchodzono
Wanda była uczennicą Prywatnego Seminarium Nauczycielskie- uroczyście w Krakowie w październiku 1933 r.
go im. Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, drugiej w Bochni
Jesienią 1934 roku Włodek, po odbyciu służby wojskoszkoły średniej, sąsiadującej z gimnazjum. Ci sami nauczyciele wej, podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońuczyli w obu szkołach i w zwyczaju było wspólne organizowanie skim w Krakowie. Lubił życie studenckie. W wolnym czawycieczek krajoznawczych i kolonii szkolnych.
sie z zamiłowaniem uprawiał wspinaczką górską w Tatrach
i Pieninach.
Kiedy pod koniec drugiego
roku nie zdał egzaminów wrócił
do Szkoły Oficerskiej, ale tym
razem do 16 Dywizji Piechoty
Tarnowskiej. W październiku
1937 roku został mianowany
oficerem rezerwy w stopniu porucznika.
W tym samym czasie ponownie zdał egzamin prawniczy.
Wrócił więc do Krakowa w 1937
roku, aby rozpocząć trzeci rok
studiów. Egzaminów w jesieni 1939 r. już nie zdążył złożyć.
Z chwilą wybuchu wojny w 1939
r. skończyła się jego edukacja,
a on, jako oficer rezerwy, został
zmobilizowany. Nie miał już niAbsolwenci gimnzjum w 1933 r. wraz z nauczycielami. Włodek siedzi w drugim rzędzie i obejmuje gdy możliwości, by kontynuować
ramieniem brata Zenka z pierwszego rzędu. (Zbiory Muzeum w Bochni)
przerwane studia.
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Elżbieta Misiak (Warszawa)

„Moja Rodzina” Jerzego Ożegalskiego
Ukazał się pierwszy tom obszernej monografii, poświęconej historii rodu Ożegalskich, opublikowanej przez Brzeską
Oficynę Wydawniczą. Kwerenda, dokonana przez Autora, budzi podziw starannością
i bogactwem szczegółowych informacji biograficznych o poszczególnych
członkach rodziny, zarówno zmarłych antenatach,
jak i żyjących krewnych.
Nota bene, pan Jerzy
Ożegalski jedenaście lat
wcześniej – w 2006 roku
– doprowadził do wydania wspomnień swojego
przodka, Józefa Ignacego
Ożegalskiego, spisanych
w 1893 roku, a poświęconych powstaniu styczniowemu, w którym brał
udział. Do tych wspomnień, które pierwszy raz ukazały się drukiem w roku ich napisania (nakładem autora w Krakowie), pan Jerzy Ożegalski dodał wówczas „Aneks do wspomnień… Rodzina Ożegalskich”
– już wówczas zdawał sobie doskonale sprawę, że zebranie
pełniejszych informacji o rodzinie wymagałoby pracy znacznie
obszerniejszej.
Gdy wspominam naszą rozmowę o tamtej dawniejszej
publikacji, pamiętam zdanie wypowiedziane wówczas przez
Autora, że przygotowania do niej trwały około dziesięciu
lat. Trzeba było kolejnej dekady, aby doczekać się ukazania
pierwszego tomu planowanych dziejów rodu, ale zasób wiadomości, zgromadzonych w Mojej rodzinie dowodzi, że był
to czas owocnych poszukiwań i drobiazgowej, mrówczej
pracy. O motywach jej podjęcia czytamy
we wstępie: „Jak szybko mija czas i szybko znikają z naszego otoczenia postacie,
które wydawało się, że były, są i będą zawsze. Minęło 60 lat i nie ma już pokolenia moich dziadków, a z pokolenia moich
rodziców żyją jednostki. Oglądając stare,
pamiętające jeszcze XIX wiek fotografie,
jestem w stanie – pamiętając wyjaśnienia
babci, ojca, ciotek – rozpoznawać poszczególne postaci. Boję się, że moje dzieci i wnuki nie będą potrafiły tego zrobić.
Głównym jednak powodem do napisania
niniejszej publikacji, to chęć zasypania
przepaści czy luki w zakresie kultywowania i pielęgnacji historii rodziny, jakiej
dopuściły się ostatnie dwa pokolenia. Ale
też przygotowanie podstawowego materiału dla kultywowania i pielęgnacji historii rodziny przez jej kolejne pokolenia”.

Powody powstania tej luki są jasne: były nimi tragiczne lata II
wojny światowej i okresu powojennego, gdy powszechne było
ukrywanie ziemiańskich, szlacheckich korzeni ze względu na
szykany ze strony władz PRL-u. W każdym razie marzenie
wyrażone przed 10 laty udało się zrealizować i powstał pierwszy tom już wówczas zamierzonej monografii.
Książka licząca 304 strony pełna jest czarno – białych fotografii, przedstawiających kilka pokoleń członków rodziny
Ożegalskich. Ze wzruszeniem odnalazłam tam również udostępnioną przeze mnie reprodukcję obrazka narysowanego
piórkiem i tuszem, a potem lawowanego pędzlem przez kuzyna mojego dziadka, Janusza Mroczka. Obrazek był wykonany
latem w 1937 roku, a przedstawia nieistniejący już od czasu
parcelacji dwór w Kamionnej od strony ogrodu. Tragiczne
losy dwóch rodzin łączą się niekiedy: ów kuzyn Janusz, kapitan wojska polskiego, który namalował ten obrazek, został
zamordowany strzałem w tył głowy przez sowietów w Charkowie w kwietniu 1940 roku, a goszczący go wówczas pułkownik Stanisław Ożegalski zginął za sprawą Niemców
w Auschwitz. Można by to odczytać jako metaforyczny skrót
dziejów naszego narodu, zilustrowany losami dwóch obywateli Rzeczypospolitej.
Pierwsze 8 z 16 rozdziałów monografii poświęconych jest
wykazom pokrewieństwa potomków różnych gałęzi rodu:
Andrzeja, Franciszka, Józefa Ignacego, Zofii, Ireny, Kazimierza, Emilii. Rozdziały od 9 do 15 są pisane przez różne
osoby – z rodziny i spośród osób jakoś powiązanych z rodziną Ożegalskich. Zacznijmy od rozdziału 9: znajdziemy tu
wspomnienia o przodkach i krewnych Antoniny Chłapowskiej
Niemojowskiej (która była córką Emilii Ożegalskiej), spisane
w 1917 roku. Rozdział 10 to Uwagi o myślistwie Józefa Ignacego Ożegalskiego, zawierają one wiele konkretnych informacji o stanie prawnym, regulującym traktowanie zwierzyny
i polowania w zaborze austriackim wraz ze spostrzeżeniami
i praktycznymi poradami autora, a nawet
z danymi statystycznymi. Podtytuł dobrze
oddaje charakter tych Uwag…, wydanych
niegdyś w 1879 r. Brzmi on następująco:
Uwagi o środkach zaradczych przeciw
bezprawnemu i szkodliwemu wytępianiu
zwierzyny, jako też o potrzebie założenia
Towarzystwa Myśliwych w Galicji. Zacytuję przykład z tego tekstu, do którego na
pewno wiele zastrzeżeń zgłosiliby współcześni obrońcy praw zwierząt: „Bardzo
szkodliwymi dla zwierzyny są psy podwórzowe i koty, samowolnie chodzące po
polach. Na zapobieżenie temu mógłby być
następujący przepis: ażeby żaden pies, co
bywa na uwiązaniu, gdy jest z takowego
spuszczony, bez klocka uwiązanego u karku nie chodził, nawet koło domu, jeżeli
podwórze nie jest szczelnie ogrodzone.
(…) Koty zaś powinny mieć uszy krótko
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obcinane, w takim razie nie lubią w pola wychodzić, gdyż im
się rosa do uszu leje”.
Ciekawy podział letników na różne kategorie proponuje
tekst Czesława Pieniążka z rozdziału jedenastego, O letnikach
i letnictwie z Kamionny, który jest reprintem artykułów z numerów 212 i 213 Czasu z 25 i 27 sierpnia 1900 roku. I tak,
autor wyróżnił następujące typy: letnik małpiasty, letnicus
coltunicus powszechny w małych miasteczkach, letnicus medicinalis – wyjeżdżający po ratunek dla zdrowia, letnicus vulgaris – czyli letnik pospolity, do której to odmiany autor i siebie zaliczył, jako spragnionego kontaktu z przyrodą i czystym
powietrzem oraz pięknymi pejzażami, w jakie obfitują okolice
Kamionnej, Limanowej i Żegociny. Przy okazji przytoczył on
lokalną znaną legendę o kobiecie, która, pragnąc skarbu, straciła dziecko. Styl Czesława Pieniążka niech przybliży jego definicja innego, wędrownego gatunku letników, letnicus matrimonialis – szukającego na wakacjach swojej drugiej połowy.
Oto cytat: „...Szczawnica, Krynica, Zakopane, Iwonicz, Rymanów, Truskawiec pełne są co roku okazów tego letnika. Choruje nieuleczalnie na febris matrimonialis w rodzaju żeńskim;
u samców choroba nieco odmienna i zwie się febrą posagową...”. Na koniec autor zaznacza, że chce zwrócić uwagę letników swojego pokroju i lekarzy na zalety Kamionnej i okolic.
Rozdział 12 zawiera kilka tekstów na różne tematy Heleny
z Jałbrzykowskich Ożegalskiej – z pewnością dysponującej
talentem literackim. Pierwszy tekst, poświęcony storczykom
i pięknej historii miłosnej, to także reprint wydanego w Wieliczce nakładem Księgarni J. Czerneckiego szóstego tomu
Biblioteki Nowelistycznej opowiadania pod tym samym tytułem. Następne teksty to: Jako żywo, Śnię o tobie, Kartka z pamiętnika (to wspomnienia z pobytu na Lazurowym Wybrzeżu), Wizya (o spotkaniu z duchem wujaszka), Trefka (piękna
opowieść o mądrym i wiernym psie), Leśna pani (o tragicznie
zakończonym romansie Kazimierza Wielkiego z żoną Bolecha
z Białodworu), kolejna Kartka z pamiętnika, tym razem zawiera refleksje o księciu Józefie Poniatowskim, nawet po śmierci budzącym czułe uczucia w sercach wrażliwych panienek.
Okiść jest krótką, poetycką etiudą na temat zimowego pejzażu
i wzruszeń, między innymi patriotycznych, które budzi. Opowiadanie Przez usta dziecka dotyka na przykładzie pary polsko – austriackiej problemu małżeństw mieszanych i zachowania tożsamości narodowej, a Za grzechy ojców naszych – porusza kwestię odpowiedzialności ojców za nieślubne potomstwo.
Sentymentalny styl autorki zgodny jest z duchem epoki, a jej
wyobraźnia maluje subtelne, kobiece wrażenia i refleksje.
Rozdział 13, mojego pióra, zatytułowany Okoliczni ziemianie, zawiera cząstkę spisywanych przeze mnie od wielu lat
Dziadkowych opowieści, które mam nadzieję kiedyś wydać.
Fragment, jaki pan Jerzy Ożegalski uznał za wart zamieszczenia w swojej monografii, a udostępniony przeze mnie w 2007
roku, dotyczy niektórych związków moich przodków z Kamionną, m.in. z ostatnim jej właścicielem, płk. Stanisławem
Ożegalskim, którego pamięci poświęcona jest znaczna część
tekstu. Autorce nie wypada jednak bardziej rozpisywać się na
ten temat, niech treść i wartość tego rozdziału ocenią sami czytelnicy. Niezwykle poruszający jest rozdział 14, pisany przez
Franciszka Ożegalskiego na 6 tygodni przed śmiercią do syna,
Józefa, odbywającego karę więzienia w kopalni w Jaworznie.
List ten z 2 marca 1951 roku ukazuje miłość i troskę ojcowską
oraz silne więzi rodzinne i umiejętność ich podtrzymywania
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w ciężkich czasach, za tzw. głębokiej komuny. W tym samym
rozdziale zawarty jest też jak swoiste memento i komentarz
do tamtego listu inny – tym razem list z 30 kwietnia 1951 r.,
w którym Irena Wyszyńska zawiadamia swojego przebywającego w więzieniu brata, Józefa Ożegalskiego, o śmierci ich
ojca, Franciszka. Możemy sobie tylko próbować wyobrazić
przeżycia adresata, jakie towarzyszyły lekturze tych listów.
Tytuł rozdziału 15 znakomicie oddaje jego treść: Tak zapamiętałem, czyli groch z kapustą przez Konstantego Chłapowskiego jego ręką własną dla dzieci i wnuków wspomnienia
spisane – tekst, który zawiera mnóstwo ciekawostek i danych
historycznych, jest przedrukiem fragmentów znacznie obszerniejszej publikacji, spisanej w Świnoujściu w latach 2005 –
2007. Znajdziemy tam opowieści o korzeniach rodzinnych,
o skarbie znalezionym w trumnie, o kłótni dwóch sąsiadów
o dzierżawę terenu, na którym często występowały jelenie,
o sposobie świętowania Wielkanocy w rodzinie matki autora,
o podziale rodzinnych precjozów, o utraconych dobrach, o rozmaitych charakterach, zaletach i dziwactwach członków rodu.
Wiele o zapomnianej już dzisiaj, w dobie SMS-ów i poczty
elektronicznej, sztuce epistolografii można się dowiedzieć z listu ciotki autora, Anieli Małachowskiej, do jego matki z 13
lutego 1941 roku, a także z listów poświęconych córce ciotki autora, Halszce Szołdrskiej. Natomiast dowodem fantazji
i poczucia humoru może być umowa spisana przez wuja autora, malarza Tertuliana Stablewskiego, z hrabią Stanisławem
Mycielskim. Oto wyimki z tego tekstu: „(…) Hrabia będzie
przy malowaniu, jako że on jest kierującym duchem, a artysta
wykonującą ręką. Wiekowa kultura hrabiego daje rękojmię, iż
stosunek między nim a artystą będzie mniej gwałtowny niż stosunek Juliusza II do Michała Anioła. (…) Alkohol nie zaleca
się, acz zaszkodzić nie może. Podczas pierwszej przerwy można użyć go w dawkach ograniczonych, które to dawki mogą
być lekko przekroczone podczas drugiej. Po pracy nie ma już
żadnych ograniczeń ani co do jakości, ani co do ilości”. Tenże Tertulian Stablewski potrafił jednak pisać także z powagą
i serdeczną tkliwością, co udowodnił artykułem poświęconym
pamięci swojej babki, Izabeli z Kalksteinów Chłapowskiej, zamieszczonym w Dzienniku Poznańskim.
Rozdział 16 zawiera szczegółowe, budzące podziw pietyzmem, z jakim je opracowano, tablice genealogiczne różnych gałęzi rodziny Ożegalskich herbu Kościesza – z piętnastu tablic. Analizując je, można dowiedzieć się wiele na
temat pokrewieństw, koneksji i kolejności narodzin. Ostatnią
częścią książki jest indeks nazwisk, mieszczący się na 5 stronach, a ostatnia, 304 stronica zawiera spis treści. Chapeau
bas dla Autora – uważam, że to znakomite, ciekawe i złożone
opracowanie z pewnością zainteresuje nie tylko historyków!
Pozostaje pogratulować wytrwałości w realizacji zamierzeń,
udanego dzieła, a czytelnikom życzyć satysfakcji z lektury
i – jak najszybciej - drugiego tomu tej bogatej monografii.
Na koniec zacytuję myśl, zamieszczoną przez Jerzego Ożegalskiego we Wstępie do tego tomu: „Każdy z nas ma swoich
przodków, jednak nie każdy wie o nich. Nie ma rodów starszych i młodszych. (…) „Stary ród”, „Stara rodzina” znaczą
w końcu tyle tylko, że ta właśnie rodzina przechowała pamięć
o sobie, o swoich przodkach. (…) Każda rodzina ma swoją
historię, choć nie każda miała, ma, czy będzie mieć swoich
kronikarzy”. Takich kronikarzy życzmy sobie jak najwięcej
w polskich rodzinach.
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Izabela Gass (Warszawa)

Z Orłowiczem w Słowacji
Mieczysław Orłowicz (1881 – 1959), nestor polskiej turystyki, krajoznawca, autor licznych przewodników, w tym
pierwszego polskiego przewodnika po Europie, urodził się
w rodzinie notariusza, w Galicji. Po ukończeniu studiów
prawniczych i praktyce w kancelarii adwokackiej zerwał
z pracą w sądownictwie i zajął się organizowaniem wycieczek po Polsce i Europie, popularyzacją turystyki w prasie
i w literaturze. Był założycielem i współzałożycielem licznych towarzystw turystycznych, w zarządach których zasiadał. W latach II Rzeczypospolitej pracował w instytucjach
centralnych, kierując referatami do spraw turystyki w Ministerstwie Robót Publicznych i Ministerstwie Komunikacji.
Okres okupacji hitlerowskiej był dla Orłowicza czasem tułaczki i ciężkiej choroby. W powstaniu warszawskim uległy
zniszczeniu jego zbiory biblioteczne, rękopisy i archiwum fotograficzne. Po II wojnie powrócił do pracy w Ministerstwie
Komunikacji, a później w Komitecie do Spraw Turystyki,
powołanym w 1952 r.
Przeszedł pieszo ok. 14 000 kilometrów, był autorem ponad 100 przewodników, w tym pierwszego przewodnika po
Europie dla Polaków z 1914 r.
„Przewodnik po Europie” w części I jest poświęcony Europie Wschodniej i Środkowej, czyli ówczesnej Rosji, Austro-Węgrom, Niemcom i Szwajcarii. W rozdziale o ”Krajach
Korony Węgierskiej” tak pisze o Słowacji:
„Słowacy, ten najbliższy polskiemu naród słowiański,
wiedzie ciężkie życie pod panowaniem węgierskim. Wszelki,
najniewinniejszy objaw odrębności narodowej tępiony jest
systematycznie,jako objaw panslawizmu. Założona w 1863
r. ze składek narodowych Macierz Słowacka i trzy gimnazja
słowackie zostały przez rząd węgierski w t. 1875 rozwiązane,
a zebrane fundusze i piękne muzeum skonfiskowane. Rząd
madziarski prześladuje język słowacki i dąży do zupełnego
wynarodowienia Słowaków. Madziaryzacya przenika wszystko: język, zwyczaje, imiona własne, nazwy miejscowości,
a zbrojna w cały aparat państwowy ma nadzieję zwalczyć
mały naród, ubogi, mało rozwinięty kulturalnie i pozbawiony szerszych klas inteligencyi.(…) Mimo całego ucisku
Madzyarów nie marnieją, lecz rozwijają się kulturalnie i ekonomicznie, co zawdzięczają wielkiej odporności narodowej
i przywiązaniu do wszystkiego co rodzinne.”1
W „przewodniku Słowacji” nie poświęca dużo miejsca.
Pisze o Preszburgu („miasto ma po części charakter niemiecki”), Koszycach („gdzie jest liczna rzemieślnicza i robotnicza kolonia polska dochodząca do 2000 osób, kazania
polskie w tzw. małym kościele na Starym placu, lekarze
Polacy, sklep polski „Zofia” w budynku dominikańskim,
a w kawiarni Andrassy „Kuryer Lwowski”), Preszowie („ma
tu siedzibę klub węgiersko-polski”). Więcej uwagi poświęca
uzdrowiskom słowackim Bardiejowie , Cieplicom Trenczyńskim, Piszczanom, do których przyjeżdżają Polacy, gdzie ordynują polscy lekarze, a w czytelniach znajdują się polskie
pisma. Wspomina o incydencie we wsi Czernowa niedaleka
Rużomberga, która we wrześniu 1907 r. była widownią star-

cia Słowaków z żandarmerią węgierską. Zginęło wtedy 16
Słowaków.
Na Słowację jeździł rzadko, gdyż drażnili go żandarmi
węgierscy, napisy w języku węgierskim, tłusta i silnie paprykowana kuchnia węgierska oraz brak możliwości porozumienia się w restauracjach czy na dworcach.
Pierwszą wycieczkę na Słowację, a tym samym niejako
za granicę Galicji odbył Orłowicz w 1899 r. jako 18-letni
chłopak. Była to rodzinna wycieczka z Krynicy na słowacki
Spisz ówczesne Węgry. Jechano wynajętą na kilka dni dorożką konną. W dorożce było ciasno, gdyż siedziało w niej
pięciu pasażerów. Najlepiej miał Orłowicz, który jechał na
koźle obok dorożkarza. Droga z Krynicy prowadziła przez
Muszynę, Żegiestów do Piwnicznej, a następnie traktem handlowym istniejącym od średniowiecza na Węgry.
Ówczesny Spisz był zamieszkały przez Słowaków, Polaków, Rusinów, Niemców, Węgrów i Cyganów. Orłowicz
podziwiał piękno krajobrazu, zabytkowe miasta i miasteczka, zamki w ruinie. O ile we wsiach i miasteczkach turyści
porozumiewali się po polsku bądź po słowacku, to w uzdrowiskach spiskich (Łomnica Tatrzańska, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro) jedynie po węgiersku. Węgrami byli nie tylko
kuracjusze, ale i służba. Kuchnia też była węgierska. Znajomość języka niemieckiego niewiele pomagała. Orłowicz
doświadczył tego zaraz po przekroczeniu granicy, w miejscowości zwanej po polsku Lubowelskie Kąpiele, a po węgiersku Lublo Fürdö, gdzie cale towarzystwo zatrzymało się
na obiad.
Ale oddajmy glos pamiętnikarzowi: „Weszliśmy do dużej
sali jadalni, w niewielkim Domu Zdrojowym. Stoły nakryte były w podkowę, jak w pensjonacie, publiczność złożona
była z bardzo korpulentnych panów i ważących po 100 kg
pań, rozmawiających tylko po węgiersku; jadłospis był węgierski, usługa władała tylko językiem węgierskim. Raczej
na migi zamówiliśmy potrawy, nie wiedząc w dodatku jakie. (…) Zamówiony obiad nam nie smakował, bo był zbyt
tłusty i doprowadził do rozstroju żołądka. Ze zdrowym żo-
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łądkiem z Lubowelskich Kupeli wyjechali wówczas tylko ci
z uczestników naszej malej wycieczki, którzy nic nie jedli
prócz chleba i owoców popitych winem.”2 Co właściwie jedli? Małego prosiaka upieczonego na rożnie, ociekającego
tłuszczem, w mocno paprykowym sosie „aż usta pękały po
konsumpcji”. Na deser podano gołąbki z czerwonej papryki
z ryżem, które wzmogły jeszcze pragnienie, ale nie zaspokoiły głodu, bo nie można było ich jeść.
Na dłużej zatrzymali się w Szczawnicy, by robić wycieczki po Pieninach i odbyć spływ Dunajcem. Brzeg północny
Dunajca był polski, zaś południowy należał do Węgier z wyjątkiem małego fragmentu od Szczawnicy do Leśniewskiego
Potoku. Wsie nad Dunajcem były polskie, rusińskie, słowackie, nie było ani jednej węgierskiej, ale napisy wszędzie były
tylko węgierskie. Ponieważ wysiadało się na brzegu węgierskim koło Czerwonego Klasztoru, węgierskie władze podatkowe, chcąc ciągnąć zyski ze spływu Dunajcem przez Pieniny, wydawały bilety na spływ, ściągając w ten sposób wysoki
podatek. Dawali drukowane bilety tylko w języku węgierskim, chociaż przewoźnikami i gośćmi byli w 90 % Polacy.
W połowie spływu na węgierskiej stronie, na małej polance
urządzono postój godzinny, aby goście mogli napić się wina,
białej kawy lub zatańczyć przy cygańskiej orkiestrze grającej
mazura, krakowiaka, czardasza. Często Cyganie w ubraniach
wchodzili do Dunajca, by zagrać jeszcze łodziom, które przepływały przez bramy powitalne robione z kwiatów przez cygańskie dzieci. Oczywiście wszyscy oczekiwali na napiwek.
Podczas pobytu w Szczawnicy odbyli wycieczkę do Niedzicy. Jej właścicielami byli Węgrzy, baronowie Salomon
z Pesztu, którzy wrogo odnosili się do ruchu turystycznego,
a specjalnie do polskich turystów. „Tilos bemenet” (wstęp
wzbroniony) – taki napis widniał nad wejściem do zamku,
oczywiście bez jakiegoś polskiego komentarza.
Całe towarzystwo dotarło do Zakopanego. Nikt nie odważył się chodzić po Tatrach, oczywiście z wyjątkiem młodego
Orłowicza.
Podczas tej pierwszej tatrzańskiej wyprawy Orłowicz
doszedł do Morskiego Oka. Zachwycając się przyrodą, zapisuje i takie spostrzeżenia: ”Panie w sznurówkach i płytkich
bucikach na wysokich obcasach, w sukienkach nie tylko
długich, ale i z trenem, w ogromnych kapeluszach ozdobionych sztucznymi piórami lub kolorowymi kwiatami z batystu, w rękawiczkach, z otwartymi parasolkami, które miały
je chronić od słońca”3. Dziwi to nieco, gdyż już w latach 70.
XIX wieku ówczesne Tygodniki Mód proponowały ubrania
kobiece na górskie marszruty: spódnice spinane po bokach
lub podnoszone na patkach, kostiumy z lodenu (rodzaj tkaniny płaszczowej), do tego kapelusze w typie myśliwskim,
sznurowane buty. Dla mężczyzn koszule, kamizelki, pumpy
oraz kapelusze. Nie ma mowy o surdutach, cylindrach, lakierkach. Przed deszczem i zimnem chroniły płaszcze i peleryny z gumy angielskiej. Wszystkie te stroje można było
nabyć w magazynie ubrań turystycznych w Wiedniu, a od
1913 r. Krakowie.
Ponownie w Tatry wybrał się Orłowicz już jako student
Uniwersytetu w Wiedniu w 1903 r. Tym razem omijał Tatry
po słowackiej stronie. Tak o tym pisze: „szczerze powiem,
że mi się ówczesne stosunki w Tatrach tzw. węgierskich, nie
podobały i chodzenie po nich, zwłaszcza samotnie, nie budziło we mnie entuzjazmu. Najbardziej raził mnie brak jakich-
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kolwiek napisów polskich na drogach, w restauracjach czy
dworcach kolejowych, w schroniskach, chociaż wśród turystów ogromną większość w owych czasach stanowili Polacy. W dodatku nazwy węgierskie różniły się mocno od nazw
polskich, słowackich i niemieckich. I tak np. nasz Garłuch
nazywała się po węgiersku Ferencs Josef Csucs, tj. szczyt
Franciszka Józefa, Staroleśna nazywała się po węgiersku Bibircs, itd. W dodatku ze służbą węgierską w schroniskach,
hotelach, restauracjach np. w Smokowcu czy Łomnicy Tatrzańskiej, nie można się było porozumieć, bo byli to przeważnie pracownicy sprowadzeni z Budapesztu, nie umiejący
mówić żadnym językiem poza węgierskim”4.
W rok później zorganizował dla studentów wycieczkę do
Jaskiń Bielskich, które uchodziły wówczas za najpiękniejsze
jaskinie w Tatrach i cieszyły się dużą popularnością. Jaskinie
Bielskie były już wówczas oświetlone elektrycznie. Bazą turystyczną grupy było schronisko Kohlbach, będące wówczas
własnością miasta Sobota Spiska. Prowadzona tam była restauracja wycieczkowa i dom noclegowy, w którym chętnie
zatrzymywali się Polacy. Następnego dnia odbyli wycieczkę
do Doliny Pięciu Stawów Spiskich, gdzie „stało niesympatyczne kamienne schronisko im. Tery’ego należące do organizacji turystycznej z Budapesztu”. Kolejny dzień poświęcili
na zwiedzanie trzech miejscowości, „które Niemcy nazywali
Schmecks, Słowacy – Smokowiec, a Węgrzy Tatrafured, do
których dodawano trzy przymiotniki: Stary, Nowy i Dolny.
W Starym Smokowcu w pierwszej połowie XIX wieku bywały jeszcze takie wypadki, że na bale organizowane dla
gości kąpielowych wpadali zbójnicy tatrzańscy z ciupagami
w ręku, rewolwerami za pasem, tańczyli z arystokracją węgierską i nie rabując nikogo wracali w Tatry, napędziwszy
tylko trochę strachu gościom”5.
Wędrując po Tatrach słowackich turysta miał problemy
z aprowizacją. I tak na przestrzeni 25 km od Jaskiń Bielskich
do Szczyrbskiego Jeziora był tylko jeden sklep spożywczy, w którym czasem nie można było kupić nawet chleba.
W związku z tym, idąc w góry, z Zakopanego trzeba było
zabierać plecak z żywnością. Restauracje w letniskach i kurortach po słowackiej stronie były bardzo drogie, a jedzenie
nie dostosowane do polskich żołądków. Ponadto polskich
turystów traktowano jako gości drugiej kategorii, często –
kiedy byli w stroju turystycznym – nie wpuszczano do restauracji, ale wysyłano do kuchni, gdzie stołowali się dorożkarze i przewodnicy tatrzańscy. Jedyną tego zaletą były ceny:
w kuchniach zawsze niższe. Policja węgierska bardzo nieprzychylnie patrzyła na Polaków, podejrzewając ich o panslawizm. Do tego dochodziły kłopoty językowe, o czym Orłowicz rozpisuje się szeroko. Tak więc zarówno on jak i jego
koledzy rzadko wędrowali po tych terenach.
Przypisy:
1
Mieczysław Orlowicz, „Przewodnik po Europie. Europa Wschodnia i Środkowa. (Rosya, Austro-Węgry, Niemcy
i Szwajcarya)”.Reprint z 1914 r. Wydawnictwo Piątek Trzynastego, s. 255 - 256
2
Mieczysław Orłowicz, Moje wspomnienia turystyczne. Wydawnictwo Ossolinem, 1979, s. 124
3
Tamże, s. 133
4
Tamże, s.263
5
Tamże, s. 285
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Tadeusz Hargesheimer

Moje Jasełka
16 stycznia 2018 r. zakończony został rok jubileuszowy
200-lecia bocheńskiego gimnazjum i liceum wystawieniem jasełek wg scenariusza sprzed 60 lat, który zachował się w prywatnych zbiorach pana Tadeusza Hargesheimera. „Kronika
bocheńska” w nr 1-2 z 2018 r. wspomniała, że inspiracją do
przygotowania tego spektaklu był artykuł pana Tadeusza Hargesheimera opublikowany w „Wiadomościach Bocheńskich”.
W związku z tym publikujemy ten artykuł w pełnej wersji.
***
W nawiązaniu do artykułu zamieszczonego w „Wiadomościach Bocheńskich” nr 4 zima 2016, w części przypominającej jasełka w Bochni w 1958 roku, chciałbym dorzucić trochę
osobistych wspomnień, jakie zachowały się w mojej pamięci
po prawie 50 latach. Brałem w nich udział jako aktor, więc
można uznać, że będą to wiadomości z pierwszej ręki. Jasełkom tym patronowała parafia w Bochni, której proboszczem
był wówczas ksiądz Michał Blecharczyk. Było to istotnie niezwykłe wydarzenie, zarówno pod względem artystycznym
jak i organizacyjnym. Wymagało pokonania różnych trudności, np. zezwolenia wydanego przez ówczesną władzę, której wszystko co miało wydźwięk religijny było nie na rękę,
a jasełka takie właśnie były. Pan Emil Reguła, członek chóru
parafialnego podjął się tego zadania i na kolejne zebranie organizacyjne przyniósł takie zezwolenie, które załatwił w sobie
tylko znany sposób i teraz było wiadome, że przedstawienie
się odbędzie.
Podzielono zadania, kto i za co odpowiada i przystąpiono
do pracy. W moich prywatnych zbiorach zachowała się robocza kartka, z której wynika, że osoby odpowiedzialne to:
reżyseria – p. Antonina Maniakowa i p. Stanisław Wójcik,
orkiestra – p. Mieczysław Peter i p.Stanisław Chodorowski,
stroje – p.Władysław Stawiarski i p.Stanisław Dobranowski
- z teatrów krakowskich, p. Tadeusz Hargesheimer (mój tato)
– z dostępnych źródeł z terenu Bochni
przygotowanie chóru – p. Tadeusz Hargasheimer
balet i tańce – p. Stanisław Dobranowski

dekoracje – p. Kasprzyk i p. Samolej
światło – p. Jan Szewczyk
sufler – p. Jarski (w tym miejscu przypomnę, że na proscenium była wystająca z podłogi osłona w kształcie muszli,
a w niej widoczna od strony sceny głowa suflera, który podpowiadał aktorom zapomniane kwestie)
Ustalono daty przedstawień, a były to : 8, 15, 22, 29 stycznia 1958 roku, każdego dnia odbywały się dwa przedstawienia
pierwsze o godzinie 16.00 i drugie o 19.00. Wiadomo było, że
spektakle odbędą się w sali kina „Jutrzenka”. Sala kina, jak na
owe czasy była duża (największa w Bochni) natomiast zaplecze sceniczne – żadne. Jedyne pomieszczenie, tzw. garderoba
to była mała klitka mająca kilkanaście metrów kwadratowych,
w której wszyscy aktorzy powinni się przygotować do wyjścia na scenę. Wymagało to wyrozumiałości, zrezygnowania
z wygód i szybkiego przebierania się, aby inni mogli zdążyć.
Ciasnota była tak ogromna, że korzystano z mieszkania państwa Katlewiczów oraz klatki schodowej wiodącej na zaplecze kina. Komunikacja pomiędzy prawą a lewą stroną sceny
to było bardzo wąskie przejście (około 1 metra) oddzielone od
sceny kotarą, która przy szybkim kroku przechodzącego aktora falowała w sposób widoczny z sali. Tych przemieszczań
się z prawej na lewą stronę sceny w każdym akcie było sporo
i każde z nich wymagało wielkiej ostrożności. W pierwszym
akcie, w którym wchodzący z lewej strony anioł (p. Anna
Urbańska) głosił pasterzom nowinę narodzenia Dzieciątka
„Christus, christus natus est nobis”, skrzydła miał przypinane
przed samym wejściem na scenę, bo gdzie indziej nie mieścił
się. Za tymi kulisami z lewej strony stała również fisharmonia,
na której grał p. Stanisław Katlewicz.
Nikt z biorących udział w jasełkach nie był aktorem. Wszyscy byli amatorami, występującymi pierwszy raz na scenie.
Zaledwie kilka osób miało udane występy w wystawianych
wcześniej w Bochni sztukach. Jedynym zawodowo związanym
z teatrem był pan Stanisław Dobranowski tańczący w balecie
Krakowskiej Opery i Operetki. Próby odbywały się w różnych
miejscach na terenie Bochni. Małe grupy w prywatnych domach, chór w Bursie i „Szufladzie” (sala kopalni soli), zbiorówki w sali ze sceną w Cechu Rzemiosł Różnych przy ul.
Białej. „Żółtodzioby”, sztuki aktorskiej uczyli się od tych
bardziej doświadczonych. Nas pastuszków (byłem jednym
z nich) wymowy gwarą wiejską, tzw. „mazurzenia” uczył
bardzo cierpliwy, uśmiechnięty ale wymagający p. Stanisław
Wójcik. Na wszystkich próbach kładł nam do głowy, że każde wypowiedziane słowo ma być słyszane i zrozumiałe przez
widza siedzącego w ostatnim rzędzie, na i pod balkonem. Po
wielu próbach cząstkowych i próbie generalnej w sali kina
przyszedł czas na pierwsze przedstawienie. Jasełka rozpoczynały się prologiem. Grupa pasterzy z gwiazdą wchodziła
na salę przez główne drzwi śpiewając „Po kolędzie zacni goście do Was spiesznie idziemy…”. Po wejściu na scenę Bartosz (T.Hargesheimer) po przywitaniu wszystkich zapowiadał, co będzie się działo na scenie i kończył słowami: „Zgoła
wszystko ujrzycie, jakbyście tam byli”.
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Akt I. Na środku sceny pali się ognisko, wokół pasterze
w góralskich strojach słuchają z niedowierzaniem opowiadania Wojtka (p. S.Wójcik) jak obronił owce przed atakiem wilka. Przekomarzania przerywa Bartosz i każe im spać, ale zezwala jeszcze na taniec oczywiście góralski. Wreszcie pasterze
zasypiają, a na straży zostaje Maciek (Andrzej Hargesheimer
– mój brat), który śpiewa nastrojową piosenkę „Szczęśliwy
pastuszek przy swojej prostocie…”. Potem zjawia się anioł
i budząc pasterzy wypowiada wcześniej wspomnianą kwestię.
Pasterze postanawiają pójść do Betlejem i ofiarować Dzieciątku zabrane ze sobą dary. Schodzą ze sceny śpiewając „Hola,
hola pasterze z pola…”. Kończy się akt pierwszy.
Stroje góralskie każdy z pasterzy przygotowywał we własnym zakresie. Nie było możliwości wypożyczenia ich, a nawet gdyby takie były to nikt nie miał na to funduszy. Mój strój
to były grube białe kalesony z naszytymi na nogawki parzenicami (nie pamiętam skąd je miałem), biała koszula przyozdobiona kokardkami, na głowie ciemny kapelusz z naszytymi
muszelkami przywiezionymi z bałtyckiej plaży, w ręku ciupaga
( pamiątka z Krupówek). Na stopach miałem brązowe tenisówki (w oryginale białe - zapastowane na brązowo!). Stroje były
weryfikowane przez kierownictwo, mój udało się przemycić.
Akt II. Jesteśmy w pałacu króla Heroda. Rozgrywane
tu akcje wymagały od aktorów doskonałego przygotowania
warsztatowego. Pan Władysław Stawiarski, który wcielił się
w postać Heroda, pani Antonina Maniakowa jako Mara, pani
Irena Pyciakowa – Miriam żona Heroda, pani Wanda Kobielowa – Salome siostra Heroda, odegrali swoje role perfekcyjnie.
Bogata dekoracja sali tronowej, stroje i odpowiednie światło
były dopełnieniem tej wspaniałej sceny, którą widzowie oglądali w kompletnej ciszy. W akcie tym miałem również ja swój
udział. Kiedy na polecenie Heroda mieli się stawić kapłani,
aby wyjaśnić zapisane w księgach proroctwa, to właśnie my
– mój ojciec jako arcykapłan, brat i ja jako kapłani – wchodziliśmy na scenę nagradzani brawami, zapewne za prezencję.
Byliśmy wszyscy jednakowo wysocy, ubrani w efektowne złote ornaty wypożyczone z parafii. Widzowie po przedstawieniu
komentując nasze wejście mówili: „Najpierw wchodzą trzy
jednakowe nosy, a potem trzy Hargesy”. Mój tato jako arcykapłan swoim ciepłym barytonem wyśpiewał najpierw hymny pochwalne należne Herodowi „…Tyś wielki, Tyś jedyny
Bóg –o Eli –Elohim…”, potem wspomniane proroctwa, a my
kapłani wraz z chórem skandowaliśmy „…o Adonai, o Adonai…”. Na scenie byli już wcześniej Trzej Królowie, a byli
nimi panowie Potępa, Więcek i Topolski (tej obsady nie jestem
pewien). Była również taka scena pod koniec aktu, w której
Herod przywołując do siebie dowódcę straży pałacowej Eumenesa wydaje rozkaz zgładzenia wszystkich niemowląt,
nie wyłączając swojego syna „Eumenesie, czyś gotów? Jam
zawsze gotów, gdy Ty każesz”. Eumenesem był p. Bolesław
Peter, który obdarzony wspaniałą posturą odziany dość skąpo
w zbroję (z malowanej tektury, ale świetnie wykonana) budził respekt. Akt kończy się obłąkaniem Miriam p stracie syna
i słowami Mary „Wierna aż do zgonu, przy Tobie jestem, jestem Twoją karą, gdy się wyroki niebios wypełniły już nie potrzeba Ci mojej opieki, wionę na Ciebie tchnieniem od mogiły,
abyś spał na wieki”.
Akt III. To droga do Betlejem, który wypełniają głównie
śpiewy pasterzy (kolędy) i ich przygotowanie się do powitania
dzieciątka. Postacią z tego aktu, która pozostała w mojej pa-
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mięci jako wyjątkowa była Marcinowa odegrana fenomenalnie
przez panią Zofię Laskową - prawdziwą kramarkę z krakowskiego rynku. Sama przedstawia się słowami: „Witam, witam
kompaniją, jestem Marcinowa, siedzę pod Panną Maryją”.
Pani Laskowa była postawną osobą obdarzoną donośnym głosem, ubrana w krakowski strój z chustą na głowie, przepasana
barwnym fartuszkiem mówiła: „Stragan mam jak Mały Rynek,
na nim krupy, mąkę, figi, kminek”. Z tego co leżało na jej straganie przygotowała podarunek dla Dzieciątka i jako pierwsza
opuszcza scenę udając się do Betlejem. Za nią wychodzą pozostali śpiewając: „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.
Akt IV. Akcja rozgrywa się w stajence betlejemskiej.
Pośrodku sceny żłóbek z Dzieciątkiem, obok Matka Boska,
którą była prawdopodobnie pani Jochym, św. Józef (kto nim
był tego nie pamiętam) i grono aniołków (statyści). Na scenę wchodzą pasterze z Bartoszem śpiewając: „Przystąpmy do
szopy” i zaczyna się składanie darów. Mój brat Andrzej śpiewa delikatnym tenorem zwrotki znanej kolędy góralskiej „Oj
maluśki”, a pasterze w refrenie „Lili lili laj”. Pojawiają się
też Trzej Królowie z mirą, kadzidłem i złotem, górnik z bryłą soli, krakowianka, która przyniosła Dzieciątku „paciorków
dwa sznury”.
Mocnym akcentem była obecność więźnia ubranego w pasiasty strój oświęcimiaka z numerem obozowym, w którego
wcielił się pan Marian Zieliński. Korowód przynoszących
dary kończył krakowiak pan Ryszard Kaim, który składając
hołd Dzieciątku mówił:
„Nie pozwól Boża Dziecino
Nam zaprzepaścić cud cudów
Zstąp Jezu z dobrą nowiną
Daj żywot wieczny wśród ludów
Niech w pomyślności rozkwita
Przejasna Rzeczpospolita”
Na zakończenie całego przedstawienia chór zaintonował kolędę: „Podnieś rączę Boże Dziecię”, a cała widownia
włączała się w śpiew. Jasełka te były dla mnie wyjątkowym
przeżyciem, miałem wtedy 20 lat i byłem jednym z młodszych
wykonawców. Dotychczasowe moje doświadczenie sceniczne ograniczało się do występów z chórem górniczym, który
prowadził mój tato. Teraz mogłem się przyjrzeć prawdziwej
sztuce aktorskiej, doświadczając ile pracy i wysiłku wymaga
zorganizowanie takiego przedsięwzięcia. Było to możliwe nie
tylko dzięki zaangażowaniu tych starszych, grających główne role, ale wszystkich biorących udział w przygotowaniach
oraz innych życzliwych osób pomagających w załatwianiu
różnych spraw. Jestem dumny, że brałem w tym wszystkim
udział. Przeżycia związane z jasełkami na tyle utrwaliły się
w pamięci mojej i moich najbliższych, że jeszcze wiele lat
później przy okazji Świąt Bożego Narodzenia wracaliśmy do
kolęd i pastorałek oraz tekstów z przedstawienia. Do dzisiaj,
przy rodzinnym świątecznym stole, potrafimy je śpiewać i cytować z pamięci.
Ps. Wszystkie cytaty zawarte w tekście pochodzą z oryginalnego scenariusza , w którego jestem posiadaniu. Nazwisk
wielu osób, które brały udział w przedstawieniu niestety już
nie pamiętam. Może zachowały się w archiwach innych rodzin zdjęcia lub dokumenty związane z jasełkami, które warto
byłoby przypomnieć.
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Mirosław Mroczek

Zwycięstwo grobami mierzone
Inne spojrzenie na operację limanowsko-łapanowską
Od wielu lat interesuję się przebiegiem pierwszych miesięcy I wojny światowej w Galicji. W związku z tym przeprowadziłem wiele rozmów z zawodowymi historykami, pasjonatami historii oraz prowadziłem własne badania historyczne.
W ich wyniku narodziło się pytanie - czy zatrzymanie ofensywy rosyjskiej w grudniu 1914 r. miało faktycznie miejsce pod
Limanową? Nie chodzi tu o miasto czy jego mieszkańców,
ale o funkcjonującą w świadomości powszechnej wiedzę, że
zatrzymanie w 1914 roku południowego skrzydła rosyjskiej
ofensywy zwanej „walcem parowym”, której ostrze było skierowane w tym czasie na Kraków1 rozstrzygnęło się pod Limanową2. Pogląd ten jest rozpowszechniony również w fachowej
literaturze przedmiotu oraz funkcjonującej powszechnie wiedzy popularnonaukowej. Wśród niektórych badaczy panuje
opinia, że rozstrzygnięcie bitwy miało miejsce podczas krwawych zmagań o wzgórze Jabłoniec koło Limanowej, i że to
właśnie ta bitwa przyniosła korzystne dla państw centralnych
rozstrzygnięcie umożliwiające zatrzymanie „walca parowego”, a następnie kontrofensywę. Niektórzy, niezorientowani
czytelnicy mogą nawet dojść do wniosku, że miały miejsce
zarówno bitwa pod Limanową jak również operacja limanowsko-łapanowska. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, gloryfikowanego udziału Legionów Polskich w tych zmaganiach.
Wystarczy wpisać w przeglądarkę internetową hasło „bitwa
pod Limanową” lub „operacja limanowsko-łapanowska”
a przedstawione nam zostaną następujące linki, m.in: „Węgierskie Monte Cassino”, „100-lecie bitwy pod Limanową”;
„Wzgórze Jabłoniec to węgierskie Monte Cassino, to małe Węgry na mapie Polski”; „Bitwa pod Limanową – Wikipedia, Bitwa pod Limanową. Rosjanie wreszcie zatrzymani i odparci”;
„Limanowa 1914 - Bitwa trzech cesarzy”, itp. Również w literaturze popularnonaukowej panuje taki pogląd, jak zawarty
w książce wydanej w 100 –lecie wybuchu I wojny światowej
pt. Limanowa 1914, autorstwa Wacława Polakiewicza3. W niektórych opracowaniach występuje nazwa „operacja limanowsko-łapanowska”, co - choć bliższe prawdy - w dalszym ciągu
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nie oddaje prawdziwej wersji zdarzeń. Książka pt. „Wojna
Galicyjska” Juliusza Batora, Kraków 20054 ukazuje głównie udział wojsk węgierskich w bitwie. Pozycja ta wzbudziła
bardzo dużo emocji zarówno pośród historyków jak również
osób interesujących się tym zagadnieniem, w tym mieszkańców naszego powiatu, gdyż w sposób niezwykle barwny
i szczegółowy opisuje nieznane lub mało znane fakty, w tym
dotyczące Bochni5. Jednak pośród zawodowych historyków
wojskowości panuje pogląd, że praca Batora zbyt mocno
gloryfikuje rolę armii austro-węgierskiej w omawianym zagadnieniu. Recenzje tego dzieła zawierają bardzo wiele powodów, aby „Wojna Galicyjska” nie traktować jako jedynej
wykładni tematu. Celem niniejszego artykułu nie jest ocenianie i recenzowanie prac zawodowych historyków, tylko
zwrócenie uwagi na następujące zagadnienia:
Pomimo upływu ponad stu lat od operacji limanowsko-łapanowskiej nie ma jej rzetelnej monografii, która uwzględniałaby krwawe zmagania, jakie rozegrały się w południowej
części naszego powiatu. Jest to o tyle dziwne, że I wojna światowa przestała być już tak często jak II wojna światowa wykorzystywana do uzyskania bieżących celów politycznych.
Obowiązujące nazewnictwo tych wojennych zmagań sygnalizowane już ogólnie we wstępie do artykułu powoduje
chaos i możliwość różnych, często błędnych interpretacji. Nie
odpowiada również prawdzie historycznej6. Myślenie w kategoriach średniowiecznych czy wczesnonowożytnych, że wojny rozstrzygały pojedyncze bitwy nie mają już zastosowania
w okresie I wojny światowej i w późniejszych wojnach i konfliktach. W tym przypadku należy mówić co najmniej o operacjach, froncie, ofensywach. Nazwa „operacja limanowsko-łapanowska” wydaje się być prawidłowa, jednak – o czym poniżej- w przypadku pominięcia opisu walk w południowej części naszego powiatu niesie możliwość zlekceważenia ofiary
życia tysięcy żołnierzy, którzy zginęli na obszarze nazwanym
roboczo na potrzeby tego artykułu jako „odcinek bocheński”
operacji limanowsko-łapanowskiej7.
Autor artykułu podjął się spojrzenia na operację limanowsko-łapanowską z innego niż dotychczas punktu widzenia.
Porównał ilość poległych żołnierzy obu stron konfliktu mających wieczny spoczynek na cmentarzach wojennych powstałych w krótkim okresie czasu na miejscu zmagań. Wziął
również pod uwagę ich układ oraz rodzaj. Pozwoliło to na
stwierdzenie, że to na obszarze południowej części naszego
powiatu na linii Rajbrot – Żegocina - Łąkta Górna - Łąkta
Dolna - Trzciana - Leszczyna - Sobolów - Grabina - Wola
Nieszkowska - Królówka - Gierczyce rozegrały się niezmiernie krwawe boje, które z trudnych do zrozumienia przyczyn
nie zostały odpowiednio utrwalone w literaturze przedmiotu.
Wie o nich niewielka liczba osób i co ciekawe, w większości
nie będących zawodowymi historykami. Na podstawie książki Oktawiana Dudy Cmentarze I Wojny Światowej w Galicji
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Zachodniej8, można podsumować, że na obszarze naszego powiatu w znacznej części stanowiącego „rejon grobów wojennych” zwanego powszechnie- Okręg IX Bochnia, pochowanych jest około 6,5 tys. żołnierzy obu stron konfliktu. To jest
około 10 razy więcej niż żołnierzy niemieckich i rosyjskich
poległych na podobnym obszarze podczas II wojny światowej
w 1945 r. Zestawienie tych liczb daje wstępny obraz walk jakie miały miejsce ponad 100 lat temu na obszarze omawianego powiatu. Według moich wstępnych wyliczeń tylko w pasie
walk ciągnących się od Rajbrotu przez Łapanów do Gierczyc
tj. „odcinku bocheńskim” Operacji Limanowsko-Łapanowskiej poległo ok. 5.300 żołnierzy obu stron (nie wliczyłem
żołnierzy pochowanych na cmentarzu nr 314 w Bochni stanowiącym wydzieloną kwaterę na Cmentarzu Komunalnym,
bowiem znaczna ich część zmarła w szpitalu w wyniku ran
odniesionych w walkach oraz chorób w różnych okresach czasu)9.
W całym Okręgu X obejmującym w przybliżeniu powiat
limanowski liczba pochowanych żołnierzy wynosi poniżej
300010 (w Okręgu IX Bochnia ok. 6,5 tys.). Na miejscu osławionej bitwy pod wzgórzem Jabłoniec istnieje cmentarz nr
368, gdzie pochowano 429 żołnierzy. Największy cmentarz
w Nowym Sączu nr 350 ma zewidencjonowanych 1301 poległych, jednak był to cmentarz przyszpitalny i znaczna ich
część to zmarli w wyniku ran w dłuższym okresie czasu .
Podobna sytuacja jest ze wspomnianym cmentarzem nr 314
w Bochni. Cmentarz nr 357 w Kamionce Małej (246 pochowanych żołnierzy) znajduje się w niewielkiej odległości od
„odcinka bocheńskiego” Operacji Limanowsko-Łapanowskiej” i tylko potwierdza moją tezę, że główne walki mające
wpływ na zatrzymanie południowego skrzydła „walca parowego” miały miejsce w południowej części naszego powiatu.
Oczywiście nie umniejsza to roli wszystkich poległych i nie
jest moim celem ważenie, która śmierć jest mniej lub bardzie
chwalebna czy cenniejsza dla zwycięstwa. Jednak jedną z wielu metod dochodzenia do prawdy historycznej jest statystykaw tym przypadku- strat, a ona pokazuje jednoznacznie, że ciężar działań wojennych w tym czasie miał miejsce na „odcinku
bocheńskim” Operacji Limanowsko-Łapanowskiej.
Na cmentarzach w pobliżu Łapanowa nr 342, 343, 344 pochowano łącznie kilkudziesięciu żołnierzy, w samym Łapanowie -28, w tym 23 z armii austriacko-węgierskiej, 1 z armii
niemieckiej i 4 z armii rosyjskiej12. Skąd więc nazwa operacja
limanowsko-łapanowska? Akurat, w tym przypadku okazuje
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się, że zwrot ten użyty jest prawidłowo, bowiem zgodnie z zasadami obowiązującymi w większości armii do celów określenia miejsca zmagań stosuje się nazwy miejscowości od prawej (Limanowa) do lewej (Łapanów) a liczba poległych może
mieć mniejsze znaczenie.
Dla porównania największe cmentarze I wojenne o liczbie
ponad 500 pochowanych żołnierzy, tj.: Nr 79 Sękowa (1206),
Nr 123 Łużna –Pustki (1200) Nr 80 Sękowa (491), Nr 91 Gorlice (853), Nr 118- Staszówka (780), Nr 119 Staszówka (516),
124 Mszanka (480) zapewniają wieczny spoczynek żołnierzom, którzy zginęli w innym niż omawiany w tym artykule
okresie, najczęściej w walkach późniejszych toczonych w podczas operacji gorlickiej w 1915 r. Spośród 11 największych
cmentarzy pod względem liczby pochowanych żołnierzy aż 3
o numerach: 308 Muchówka-Królówka (991 ), 310 Leszczyna
(860), Nr 340 Wola Nieszkowska –Zonia- (498) znajdują się
na terenie naszego powiatu (Okręg IX Bochnia) a tylko jeden
Nr 350 Nowy Sącz (1301,) w Okręgu X Limanowa, jednak
jest to cmentarz przyszpitalny.
Analizując powyższe nasuwają się następujące pytania:
Pierwsze - Dlaczego o miejscu krwawych walk na linii Rajbrot- Gierczyce tj. „odcinku bocheńskim” tak niewiele napisano we współczesnej literaturze a najczęściej je pomijano?
Drugie - Dlaczego chwałę zwycięstwa przypisano Limanowej
– bitwie limanowskiej?
Odpowiedzi na oba pytania są wspólne. Jak wspomniano
powyżej, nie ma w pełni wiarygodnej monografii operacji limanowsko-łapanowskiej uwzględniającej działania militarne
prowadzone na „odcinku bocheńskim” i biorącej pod uwagę
wszystkie źródła historyczne oraz liczbę poległych w poszczególnych miejscowościach. Kolejnym ciekawym wątkiem
może być dotarcie korespondentów wojennych tylko w pobliże Limanowej (bliżej „odcinka bocheńskiego” było zbyt niebezpiecznie?), co tłumaczy skażone propagandą sukcesu opisy
walk na wzgórzu Jabłoniec13. Nie bez znaczenia jest fakt bohaterskiego starcia huzarów węgierskich pod dowództwem płk.
Othmara Muhra, którego sława trwa do dziś. Warto zwrócić
również uwagę, że „historię piszą zwycięzcy”…, a monarchia
pogrążona w walce na 2 fronty potrzebowała swoich bohaterów. Nie liczył się wtedy fakt, że starcie pod Jabłońcem nie
było przełamaniem frontu. Do tej sprawy odnosi Tomasz Woźny we wspomnianym artykule Bitwa pod Limanową i Łapanowem oraz jej strategiczne znaczenie twierdzi: W mojej ocenie wypada uznać za trafny pogląd w literaturze przedmiotu,
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a dla osób czerpiących wiedzę z opracowań popularnych czy
też kształtujących swą opinię w oparciu o rocznicowe obchody
być może zaskakujący – a mianowicie, że bitwa pod Limanową
i Łapanowem rozstrzygnięta została na wschód od Limanowej
w rejonie Nowego Sącza oraz Gorlic. Manewr 3 Armii Boroevicia, chociaż nie towarzyszyły mu długie i heroiczne zmagania, przechylił szalę bitwy w sposób zdecydowany14.
Obecna sytuacja może ulec zmianie. Czas temu sprzyja, bo
w tym roku obchodzimy jubileusz 100 - lecia odzyskania niepodległości i zakończenia Wielkiej Wojny. Kiedy jak nie teraz przywrócić pamięć i czyny tysięcy poległych żołnierzy obu stron konfliktu leżących głównie w południowej części naszego powiatu?
W tym celu podjęto współpracę z historykiem wojskowości dr.
hab. Jarosławem Centkiem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, który wraz ze swoimi współpracownikami: mgr. Tomaszem Woźnym i mgr. Marcinem J. Mikulskim specjalizuje się
w omawianym w tym artykule zagadnieniu. Potwierdził on podstawowe wnioski zawarte w tym artykule. Okazało się, że wraz
z grupą współpracowników dotarł on do archiwalnych źródeł,
które w innym świetle pokazują przebieg tych krwawych zmagań, które ostatecznie przyniosły nam niepodległość. W ostatnich miesiącach podjęto - na razie bez rezultatu - próby zawarcia
z tymi badaczami umowy na przygotowanie publikacji. Miejmy
jednak nadzieję, że w ramach obchodów 100- lecia odzyskania
niepodległości uda się wydać tę jakże cenną pozycję zmieniającą
na prawdziwą naszą lokalną historię i kładącą akcenty sprawiedliwie. Jesteśmy to winni tym żołnierzom obu stron konfliktu,
w tym również Polakom, często walczącym we wrogich sobie
armiach, którzy mają wieczny spoczynek w Lipnicy Murowanej,
w Rajbrocie, w Łąkcie Górnej, w Łąkcie Dolnej, w Leszczynie,
Trzcianie, Grabinie, Sobolowie, Nieprześni, Gierczycach i wielu
innych miejscowościach naszego bocheńskiego powiatu.
Operacja limanowsko-łapanowska była jednym z wielu nieprawdopodobnych zdarzeń, które doprowadziły do tego, że żyjemy w wolnej Polsce. W jej wyniku nie doszło do spektakular-
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nego przełamania frontu, co na pewno ułatwiłoby prace historykom. Pozostawiła jednak po sobie cmentarze wojenne, które jak
stacje zapomnianej drogi krzyżowej wskazują nam kierunek do
prawdy.
Autor dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego artykułu. Jednocześnie zaprasza do dyskusji i wymiany
poglądów na ten temat.

Przypisy:
1
Ofensywa miała zająć Śląsk i pozbawić Rzeszę surowców.
To rozstrzygnęłoby wojnę.
2
Północne skrzydło zostało zatrzymane pod Łodzią, a sporo badaczy uważa, że w ogóle cała ofensywa tam została zatrzymana.
3
W. Polakiewicz, Limanowa 1914, Warszawa 2014. Wydana
w 2014 r. przez wydawnictwo Bellona S.A.w ramach poczytnej serii „Historyczne bitwy” skierowanej do osób interesujących się historią wojskowości.
4
J. Bator, Wojna Galicyjska. Działania armii austro-węgierskiej na froncie północnym (galicyjskim) w latach 1914-1915,
wyd.II Kraków, 2008
5
Powinien powołać się na Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum w Bochni na rok szkolny 1914/1915, w którym przedstawiono opis zniszczeń dokonanych w szkole przez
wojska rosyjskie, a nie na Kronikę szkoły, która obejmowała
lata od 1817 r. do 1904 r. (reprint jej został wydany z okazji 200 lecia tej szkoły w 2017 r. przez Archiwum Narodowe
w Krakowie Oddział w Bochni)
6
Na ten temat wypowiadali się Jarosław Centek i Sławomir
Kułacz w artykule: Krytycznie o bitwie pod Limanową w 1914
r. (Przegl.Hist. Wojsk. nr 16/2015)
7
Nazwy tej nie spotykamy w literaturze przedmiotu. Wprowadziłem ją aby określić obszar walk w południowej części
naszego powiatu obejmujący w przybliżeniu rejon: Rajbrot
– Żegocina - Łąkta Górna - Łąkta Dolna -Trzciana - Leszczyna - Sobolów - Grabina – Wola Nieszkowska - Królówka
- Gierczyce.
8
O. Duda, Cmentarze I Wojny Światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995.
9
Na cmentarzu wojennym nr 314 stanowiącym
kwaterę Cmentarza Komunalnego w Bochni pochowanych jest łączne 417 żołnierzy obu stron
konfliktu. Daty śmierci na tabliczkach obejmują
okres całej I wojny światowej.
10
Na podstawie wykazu w O. Duda, op. cit.,s. 439-442.
11
Na cmentarzu wojennym nr 350 pochowano żołnierzy z największej ilości jednostek, aż 212 pułków i innych samodzielnych jednostek armii sprzymierzonych oraz z kilkunastu pułków rosyjskich.
12
Na podstawie wykazu w O. Duda, op. cit., s. 435-439.
13
Relacja korespondenta wojennego z „Neue
Frankfurter Presse”: który ocenia straty samych
Rosjan na 1200 żołnierzy. Tę relację przytacza
również J. Bator, op. cit., s. 158. Straty te wydają
się znacznie zawyżone i nie są nawet zbliżone do
liczby pochowanych na cmentarzach żołnierzy.
14
T. Woźny, Bitwa pod Limanową i Łapanowem
oraz jej strategiczne znaczenie, [w:] W służbie
Rzeczypospolitej. Dzieje wojen i wojskowości
Bocheński odcinek operacji limanowsko-łapanowskiej. M. Mroczek. Opracowano na w badaniach regionalnych, pod red. R. Kowalskiepodstawie O. Duda, Cmentarze I Wojny Światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995. go, Nowy Targ 2016, s. 73-98
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Witold Szczepanik (Gliwice)

W areszcie UB na Krakowskiej
Naukę w Państwowej Gimnazjum i Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni rozpocząłem we wrześniu
1945 roku, w klasie II A.
Przyjęty zostałem na podstawie zaświadczenia o zdaniu
egzaminu z zakresu pierwszej klasy przed Państwową
Komisją przy Gimnazjum
w Kazimierzy Wielkiej. Klasę tę ukończyłem na tajnych
kompletach w Książnicach
Wielkich w powiecie pińczowskim.
Bocheńska klasa, była koedukacyjna, a jej opiekunką
Witold Szczepanik
była pani prof. Wiesława Kotowa. W styczniu 1947 roku
zostałem aresztowany przez funkcjonariuszy Powiatowego
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bochni. Mieszkałem
wtedy na stancji przy ul. Kazimierza Wielkiego w dwupiętrowym budynku, w którym mieścił się „Ośrodek Zdrowia”.
Jednym z moich dwóch kolegów był kolega z klasy Zdzisław
Angrodzki, drugi był uczniem kursu dla dorosłych.
Aresztowano mnie w nocy 17 stycznia dwa dni przed wyborami, które się odbyły 19 stycznia. Około pierwszej w nocy
usłyszałem walenie w drzwi, następnie zobaczyłem dwie ręce
z wyciągniętymi pistoletami i dwóch funkcjonariuszy w mundurach. Rozpoczęto rewizję. Wywrócono wszystko do góry
nogami, rozwalono etażerkę z przedwojennymi czasopismami.
Teraz gazety walały się na podłodze. Spostrzegłem leżący na
stoliku mój portfel, w którym miałem kilka zdjęć znajomych
z czasów AK z bronią na różnych placówkach w czasie tzw.
Rzeczypospolitej Pińczowskiej. Szybko schowałem go do kieszeni, ale uświadomiłem sobie, że kiedy mnie zrewidują, to
portfel na pewno znajdą i będę miał duże kłopoty z tego powodu. Muszę się go pozbyć. Rewizję ukończono około piątej
nad ranem. Aresztowano mnie i Zdziśka. Kiedy nas wyprowadzano, udało mi się przełożyć portfel do rękawa marynarki,
a następnie wrzucić do stojącej przy drzwiach szafy, w której
leżała nasza powywracana bielizna.
W ręce funkcjonariuszy UB wpadł natomiast plik ulotek
przedwyborczych PSL z numerem listy wyborczej, których
jeszcze nie zdążyliśmy przed wyborami rozdać. Poprowadzono nas na ulicę Krakowską do gmachu PUBP i wsadzono do
piwnicy UB. Kolegę do jednej celi, a mnie do klitki o wymiarach 3 x 5 m. w której było już 10 lokatorów. Wchodziło się do
niej przez celę w której siedziały kobiety. W tej celce do której
mnie wrzucono siedzieli przeważnie ludzie starsi- działacze
PSL – „mężowe zaufania”, którzy mieli pełnić swoje funkcje
w lokalach wyborczych.
Nie zdążyłem się jeszcze dobrze zapoznać z lokatorami,
a już około godziny 8.00 zostałem wywołany przez strażnika i zaprowadzony do gabinetu szefa urzędu. Tam po zadaniu

mi kilku mało istotnych pytań postawiono mnie w kącie sali.
W tym czasie szef rozmawiał ze swoimi pracownikami, którzy
przychodzili do gabinetu. W pewnym momencie wszedł do
pokoju oficer radziecki, szef „strzelił kopytami” i zameldował
się. Oficer wskazując na mnie zapytał:
-Kto to jest?
Na co otrzymał odpowiedź:
-To taki sukinsyn, co nam wbija nóż w plecy.
Sojusznik spojrzał na mnie i chyba wyglądem niezbyt wyrośniętego 16-latka nie zrobiłem na nim wrażenia groźnego
wroga. Wezwany strażnik odprowadził mnie do celi. Przypuszczam, że wezwanie to miało na celu psychiczne zmiękczenie mnie.
Jeszcze tego samego dnia wezwano mnie ponownie.
Współwięźniowie z celi w pośpiechu włożyli mi marynarkę,
chociaż miałem na sobie sweter. Ale dopiero później wszystko
się wyjaśniło. Strażnik zaprowadził mnie na II piętro. Na stole
stał karabin maszynowy z założonymi taśmami naboi, wycelowany w okno Było tam trzech funkcjonariuszy a wśród nich
szef PUBP. Zaczęło się przesłuchanie. Mam się przyznać do
współpracy z podziemną organizacją. O żadnej współpracy
nie miałem pojęcia. Po około godziny jałowej gadaniny jeden
z przesłuchujących kazał mi uklęknąć i podeprzeć się rękami,
wziął pejcz skręcony z kilku kabli i zaczął mnie walić. Podeptał mi palce rąk, tłukł mnie po plecach i siedzeniu. Wtedy
zrozumiałem dlaczego współwięźniowie na siłę wciągnęli na
mnie marynarkę. Widocznie byli już po tym kursie. Oprawcą
był podporucznik nazwiskiem Kaczor, alkoholik, sadysta, którego często spotykałem pijanego.
Po powrocie do celi w ramach współczucia dostałem miejsce do spania na pryczy, bo część spała siedząc na betonie.
Przez kilka dni mogłem leżeć tylko na brzuchu. Nie mogłem
zrozumieć skąd to podziemie, przecież oficjalne ulotki PSL
nie mogły być dowodem oskarżenia. Podejrzewałem, że ktoś
mający zaufanie „ubeków” dobrze mnie obsmarował. Po kilku
już mniej „atrakcyjnych” przesłuchaniach (przy każdym coś się
oberwało) zrobiono mi sesję zdjęciową i śledczy oświadczyli,
że zostanę przekazany do dalszego śledztwa do Krakowa.
Pod koniec stycznia któregoś dnia założono mi kajdanki, zasłonięto kocem i w towarzystwie dwóch funkcjonariuszy w tym
jednego z „pepeszą” pomaszerowaliśmy na dworzec kolejowy.
Nasz przemarsz zauważyła jedna z moich szkolnych koleżanek
i powiadomiła mojego Tatę, który przebywał w Bochni i usiłował znaleźć jakieś dojście do władz, aby mnie uwolnić. Zobaczyłem ojca na dworcu. Chciał do mnie podejść, ale eskorta zabroniła. Dopiero wobec postawy pasażerów eskorta złagodniała
i pozwoliła nam się przywitać. Nie obyło się oczywiście bez
łez. Tato kupił mi kilka kanapek w bufecie dworcowym. Nawet
nie mogłem wszystkich pomieścić w kocu.
Przyjechaliśmy do Płaszowa, bo dotąd dochodziły szerokie
tory. Dalej piechotą do Krakowa i tak znalazłem się „w królestwie pułkownika Światły”1 czyli w budynku Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Zamknięto mnie
w małym pomieszczeniu na drugim piętrze naprzeciw gabine-
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tu Światły, którego strzegli cały czas funkcjonariusze urzędu.
Miałem wątpliwą przyjemność widzieć pułkownika. Nosił on
oficerki, wojskowe bryczesy i samodziałową marynarkę.
Pierwsze spotkanie przebiegło dość spokojnie. Po zapoznaniu się z dokumentami przesłanymi z Bochni odczytał mi
protokół z moimi zeznaniami. W większość zeznaniom tym
zaprzeczyłem. Zapytał więc: Dlaczego go podpisałeś? Czy cię
bili? Odpowiedziałem trochę bezczelnie: Łaskotali.
Z treści postawionych mi zarzutów wynikało, że jestem
powiązany z jakąś organizacją, która ma korzenie w Krakowie. Spotkanie ze śledczym zakończyło się zapewnieniem
z jego strony: Wszystkiego się dowiemy.
Po kilkunastu dniach odbyło się następne przesłuchanie,
ale już w innym stylu. Pokazano mi „pomoce”, dzięki którym
wydobywają zeznania, a później czterech śledczych rozsiadło
się w różnych częściach pokoju, a ja w środku. Przesłuchanie trwało ponad dwie godziny. Pytania były różne: o ludzi
z tajnych kompletów, o tych, którzy działali w okresie tzw.
„Rzeczpospolitej Pińczowskiej” itp. Wyszedłem mokry od
potu, ale z pociechą, że odbyło się wszystko bez mordobicia,
co w Bochni było praktyką. Trzeciego dnia dokwaterowano
mi sublokatora. Był to pan około czterdziestki, sympatyczny,
wesołego usposobienia. Przybysz oświadczył, że nazywa się
Demel i pochodzi z Nowego Sącza. Jest oficerem polskiej armii z 1939 r. Twierdził, że był szkolony do działań dywersyjnych, ale wagon z bronią przeznaczoną do tego celu dotarł do
Sącza już po wkroczeniu Niemców, a więc nie mógł wykonać
zadania, które mu zlecono. Cały czas okupacji działał w podziemiu. Wspólnie z grupą z partyzantki wysadził zamek w Nowym Sączu2, gdzie Niemcy zwozili materiały wybuchowe,
mające służyć podobno do wysadzenia zapory w Czorsztynie.
Demel z towarzyszem przebrani w mundury żandarmerii polowej, czatowali w rejonie jakiejś knajpki na trasie przewozu.
Było zimno i tam właśnie weszła obsługa transportu. Wtedy
wyszli w lokalu i „wzbogacili” ładunek w angielską bombę.
Sprawiła ona niespodziankę, bo wybuchła 18 godzin później,
niż była nastawiona. W chwili wybuchu drogą obok zamku
przemieszczała się kolumna transportowa. To była jatka – mówił Demel.
O jego znajomości niemieckiego przekonałem się następnego dnia. Posiłki roznosili niemieccy więźniowie, byli funkcjonariusze obozu Auschwitz. Nagle przy drzwiach zrobiło
się głośno. Mój współlokator wdał się w dyskusję z Niemcem
i gdy ten powiedział, że nie dziwi się, że Niemcy źle traktowali Polaków, bo byliśmy wrogami, ale nie rozumie dlaczego
Polacy tak podle traktują swoich. Wówczas Demel wylał mu
talerz zupki-lurki na gębę. Od tego dnia nie wdawali się już
w żadne dyskusje. O wysadzeniu zamku w Nowym Sączu dowiedziałem się dopiero na początku lat 60. XX w. z gazety
„Po Prostu”, w którym cała ta akcja z udziałem pana Demela
została opisana.
Pan Demel był zdziwiony moim aresztowaniem. On sam
po wojnie ujawnił się i nie zajmował się działalnością polityczną. Po kilku dniach wywołano go z mojej celi i już więcej
do niej nie powrócił. Po kilku dniach wezwano mnie i pod rygorem jakichś karnych paragrafów napisałem oświadczenie,
że nigdy nikomu nie ujawnię co się tutaj w więzieniu ze mną
działo i co widziałem. Dostałem przepustkę na wolność.
Nie sądziłem, że jeszcze kiedykolwiek spotkam się z nazwiskiem Światły. W 1954 r. już na studiach na Politechnice
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Śląskiej zauważyłem w gmachu wydziału górniczego pod każdym wyłącznikiem napisy „oszczędzaj światło”, zachęcające
do oszczędzania energii elektrycznej. Kiedy Światło uciekł na
Zachód i na falach „Wolnej Europy” zaczął ujawniać tajemnice bezpieki, do istniejących napisów dodawaliśmy słówko
„nas”. Bezpieka czuwała nawet na uczelni i dopiski natychmiast likwidowano.
W latach 80. XX w. dowiadywałem się o dalszych losach
Demela. Dowiedziałem się, że do swojej rodziny nie powrócił.
Moje życie było pełne „przygód”. Dla zmylenia tropów złożyłem podanie o przeniesienie mnie na studia do Wrocławia,
później osobiście to podanie wycofałem i przeniosłem się na
Politechnikę Śląską w Gliwicach, gdzie ukończyłem studia
na Wydziale Górniczym. Rozpocząłem pracę w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Gliwicach w kopalniach Zabrzańskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. Byłem kierownikiem budowy Kopalni Szczygłowice3. Od 1970 r. pracowałem
w Biurze Projektów Górniczych, gdzie przeszedłem wszystkie szczeble kariery od głównego specjalisty, aż do dyrektora
Biura. Byłem generalnym projektantem Kopalni „Pniówek”4,
„Syszec”. Brałem także udział w projektowaniu kopalń w Indiach i Chinach. Od 1990 r. jestem emerytem.
Witold Szczepanik
Przypisy redakcji:
Józef Światło (1915-1994?) stalinowski śledczy, od 1944
r. organizował na terenach Polski strukturę MO, wicedyrektor Dep. X Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (odpowiedzialny za pacyfikacje, aresztowania, represje). Po śmierci
Stalina i aresztowaniu Berii w 1953 r. zbiegł podczas podróży
służbowej do Berlina Wschodniego, do Berlina Zachodniego.
Na falach „Wolnej Europy” w cyklu audycji: „Tu mówi Józef
Światło” i „Za kulisami partii i bezpieki” ujawniał kulisy funkcjonowania władz komunistycznych w Polsce. Następnie pod
zmienionym nazwiskiem zamieszkał w USA. Podobno zmarł
2 września 1994 r. w Waszyngtonie.
2
Zamek wysadzony został w powietrze 17 stycznia 1945
r. o godzinie 5.20 rano. Zniszczona została jedna z najstarszych budowli zabytkowych miasta. W zamku znajdował się
skład amunicji, trotylu, dynamitu, donaritu i broni która była
potrzeba do wysadzenia obiektów strategicznych w rejonie
miasta i okolic, zapory rożnowskiej, mostów drogowych
i kolejowych i obrony linii Dunajca. Zniszczony został zamek, muzealne zbiory, które w czasie wybuchu znajdowały
się w zamku, a także zniszczona została cała dzielnica w otoczeniu zamku. Na portalu internetowym twojsacz.pl znajdują
się fotografie zamku z lat 1939-1945 i wspomnienie prof. E.
Smajdora: Widok dymiącego rumowiska był wstrząsający.
Spod gruzów wystawały lufy dział, ciała końskie i masy trupów niedawna niezwyciężonej i butnej armii hitlerowskiej.
Rosyjska telewizja całą chwałę za ten czyn przypisała sowieckiemu dywersantowi Botianowi, ,,który swoim czynem
miał rzekomo ocalić…Kraków. 20 stycznia 1945 r. Rosjanie
weszli do Sącza. Wg Wikipedii zamek wysadził oddział Batalionów Chłopskich pod dowództwem Tadeusza Dymela vel
Dymla. Niektórzy uważają akcję za zupełnie niepotrzebną,
która doprowadziła do zniszczenia bezcennego zabytku. Portal „Ludzie Ognia” (www.ogniowcy.rabka-net.pl) cytuje artykuł „Kto wydał wyrok na zamek (Dobry Tygodnik Sądecki
nr 2 z 17.01.2013 r.) i pisze, że Tadeusz Dymel ps. „Srebr1
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ny” był zastępcą d-cy placówki BCh „Zyndram” OP BCh
„Odwet”. Przeprowadził akcję wspólnie z Witoldem Młyńcem i Edwardem Skórnogiem. Wcześniej ostrzegł ludność
cywilną przed rzekomym bombardowanie lotniczym zamku
i mostu nad Dunajcem. Zginął cały batalion wartowniczy
i niemieckie jednostki frontowe stacjonujące pod zamkiem.
Tadeusz Dymel „Srebrny” zginął zastrzelony w październiku
1948 roku w rejonie Chabówki-Barki podczas obławy przeprowadzonej przez UB, NKWD i KBW. Zob. art. J. Leśniaka
„Wybuch i świcie” (Tygodnik „Dunajec” Nr 3 Rok II, str. 3
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z dnia 18 stycznia 1981 r. ), Wojskowy Ruch Oporu w Sądecczyźnie. Cz. I (Rocznik Sądecki Tom XII, Nowy Sącz, 1971
t., str. 316 – 323).
3
Kopalnia Węgla Kamiennego uruchomiona w 1974 r.
wchodzi w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Od
2008 r. jest rozbudowywana o złoże „Pawłowice 1”.
4
Kopalnia „Pniówek” wybudowana została w latach 19631974 na terenie gminy Pawłowice i miasta Jastrzębie Zdrój.
W 2008 r. nastąpiło wydobycia 100 milionowej tony węgla
koksowego.

Stanisław Kobiela

Ponownie 20 Stycznia
Ku czci ODB-NOW-AK „Jastrzębskiego”
Na przełomie lat 40. i 50. XX wieku ówczesne władze
Bochni nadały jednej z bocheńskich ulic (Proszowskiej-Bocznej) nazwę 20 Stycznia, jak można przypuszczać na cześć wyzwolenia Bochni przez Armię Czerwoną. Przyjmując tę datę
popełniły jednak dwa zasadnicze błędy, ponieważ armia sowiecka nie wyzwoliła Bochni, tylko weszła do opuszczonego
przez Niemców miasta i wejście to odbyło się nie w sobotę
20 stycznia 1945 r., ale w niedzielę 21 stycznia 1945 r. Po raz
pierwszy na ten błąd zwrócił uwagę Jan Kaczmarczyk (pseudonim okupacyjny ”Wik”), kierownik Komisji Historycznej
bocheńskiego ZBOWiDu, który przygotowywał referat na
temat „wyzwolenia” Bochni na zjazd działaczy zrzeszonych
w tym Związku. Zjazd ten miał się odbyć 28 stycznia 1968
roku w sali Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bochni. 20 stycznia 1945 r. pełnił on funkcję szefa kontrwywiadu Obwodu ZWZ-AK „Wieloryb (12 pp ZWZ-AK Ziemi
Bocheńskiej). Znał więc z autopsji przebieg rozgrywających
wtedy w Bochni wydarzeń. Stanął teraz przed dylematem czy
ma podać, że dniem „wyzwolenia” była niedziela, a więc 21
stycznia, czy powinien podać datę 20 stycznia, chociaż nawet w środowisku zbowidowskim wszyscy, którzy pamiętali
ten dzień w Bochni wiedzieli, że Rosjan w tym dniu jeszcze w Bochni nie było. Była już jednak ulica o takiej właśnie
„błędnej” nazwie „20 Stycznia”. Nie wiadomo czy sprawę
konsultował ze swoimi przełożonymi, czy może sam uznał,
że przemyci w referacie obie daty i wpisał, że Rosjanie weszli do Bochni „w niedzielę 20 stycznia 1945 r.” Podał także
że 20 stycznia wycofujących się Niemców ostrzeliwał oddział
partyzancki „Jastrzębskiego”. Każdego historyka taki tekst powinien zainteresować.
Datę 20 stycznia 1945 r. jako datę „wyzwolenia Bochni”
przyjęła bez zastanowienia pierwsza (niebieska) monografia
Bochni na początku lat 70. XX w., a za nią monografia pod
red. Feliksa Kiryka i Zygmunta Ruty „Bochnia. Dzieje miasta
i regionu” wydana w 1980 r. Datę tę powielali kolejno mniej
dociekliwi historycy nie tylko w latach PRL-owskiej cenzury,
ale także i później. I tak błąd logiczny petitio principii, polegający na przyjęciu za przesłankę tego, co dopiero ma być
wywnioskowane w danym rozumowaniu, przynosi żniwo fałszowania historii.

Dobrze się więc stało, że w czwartek 28 stycznia 2018 r.
Rada Miasta Bochni podjęła uchwałę o ponownym nadaniu
nazwy „20 Stycznia” ulicy biegnącej tuż za wiaduktem kolejowym w Bochni i podała nowe uzasadnienie, iż nazwa ta
wiąże się z wycofaniem Niemców z Bochni i akcją bojową
oddziału partyzanckiego „Jastrzębskiego” z Narodowej Organizacji Wojskowej w Bochni w dniu 20 stycznia 1945 r. Niemcy od rana wycofywali się z Bochni. Świadomi byli zbliżania
się frontu.
W późnych godzinach popołudniowych i wieczornych
ostatnie oddziały niemieckie zostały ostrzelane przez oddział
NOW „Jastrzębskiego” wzdłuż potoku Babica, a najsilniejszy
i najdłuższy (ponad godzinę trwający) był ostrzał z Uzborni.
Było już ciemno gdy atak partyzantów zakończył się. Ostatnie
oddziały, widoczne jeszcze w rejonie cmentarza św. Rozalii
odeszły z Bochni, zabierając po drodze zabitych i rannych.
Ostrzeliwały się na oślep nie wiedząc kto strzela. Pisaliśmy
o tym w nr 2-3 „Wiadomości Bocheńskich” z 2017 r. i portalu internetowym www.bochniacy.pl. Warto obecnie zapoznać
Czytelników w dużym skrócie z utworzeniem i funkcjonowaniem Narodowej Organizacji Wojskowej w Bochni i powstaniem jednego z najodważniejszych (obok oddziałów ZWZ-AK
„Tamarowa”, „Sybiraka” i „Latawca”) oddziałów dywersyjnosabotażowych na terenie powiatu bocheńskiego – oddziałem
NOW „Jastrzębskiego”.
Historia powstania Narodowej Organizacji Wojskowej
w Bochni.
Działalność Narodowej Organizacji Wojskowej jako ramienia zbrojnego Stronnictwa Narodowego (SN) objęta była
w latach PRL-u ścisłą cenzurą. Już 13 października 1939 r.
w Warszawie powołano konspiracyjne władze centralne
Stronnictwa, które zadecydowały o utworzeniu własnej siły
wojskowej „Narodowej Organizacji Wojskowej” (NOW). Na
terenie powiatu bocheńskiego z upoważnienia zarządu okręgu
SN w Krakowie do organizowania NOW w listopadzie 1939
r. przystąpił przedwojenny działacz stronnictwa Tadeusz Migas ps. „Silnicki” mieszkający w Grodkowicach. Współtwórcą
organizacji był także Władysław Gałka ps. „Lis”, „Wiktor”,
od lipca 1940 r. do maja 1943 r. komendant powiatowy NOW
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w Bochni, następnie skierowany do pracy w komendzie podokręgu Kraków-Zewnętrzny NOW do koordynowania działalności
w powiatach bocheńskim, myślenickim, wadowickim, miechowskim i chrzanowskim w sprawach kontrwywiadu, prasy
(dwutygodnik „Kierownik”) i propagandy.
Pierwsze siatki konspiracyjne powstały w gminach Niepołomice, Niegowić, Rzezawa i Bogucice, a na terenie miasta
Bochni działalność konspiracyjną rozwijał Marian Pajdak ps.
„Tracz”. W mieście pojawiły się trudności w organizacji siatki
konspiracyjnej ze względu, na istnienie Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) i Związku Obrońców Rzeczypospolitej (ZOR). Ponadto działała już organizacja młodzieżowa (Związek Walki
o Wolność Polski - ZWoWP) kierowana przez Włodzimierza
Podgórca. Na terenie powiatu bocheńskiego utworzono obwody NOW nr 10, 20, 30, 40 dla poszczególnych gmin i wsi.
Struktur organizacyjnych nie udało się powołać jedynie na
obszarze od Uścia Solnego do Niepołomic, a także w miejscowościach Wiśnicz, Lipnica i Rajbrot. Stronnictwo Narodowe miało więcej zwolenników wśród młodzieży miejskiej
niż Stronnictwo Ludowe. Po utworzeniu Armii Krajowej
(w Bochni Obwodu ZWZ-AK „Wieloryb”) rozpoczęto działania na rzecz połączenia wszystkich oddziałów o charakterze
wojskowym a więc Stronnictwa Narodowego i Stronnictwa
Ludowego w jednolitą Armię Krajową. Nie było to zadanie
łatwe. Pierwsze rozmowy prowadził Stanisław Gałka ps.”Jarecki” w Łapczycy z Komendą Obwodu ZWZ-AK mjr Julianem Więckiem ps. „Topola” i jego adiutantami ppor. Emilem
Serugą ps. „Bystry”, i ppor. Julianem Migdałem ps.”Dąb”.
Łagodzeniem nieporozumień ze strony NOW zajmował się
Stanisław Gałka ps. ”Jarecki”, a z ramienia BCH Stanisław
Zięba z Rezawy i Władysław Ryncarz z Borku. W maju 1943
r. komendantem powiatowym NOW w Bochni został Stanisław Gałka ps. „Jarecki”. Po fali aresztowań w wyniku donosu
(w maju i listopadzie 1943 r., kiedy przez pomyłkę zastrzelono
Tadeusza Migasa) zmieniono pseudonimy i utworzono oddział
dywersyjny tj. Obozowe Drużyny Bojowe zwane w skrócie
ODB, podlegające Zarządowi Okręgu Stronnictwa Narodowego w Krakowie.
W maju 1944 r. nastąpiło scalenie z Obwodem ZWZ-AK
„Wieloryb” (przekształconym w 12 pp Armii Krajowej Ziemi Bocheńskiej) trzech organizacji: Narodowej Organizacji
Wojskowej (NOW), Batalionów Chłopskich (BCh) i Związku
Obrońców Rzeczypospolitej (ZOR). Komendant powiatowy
NOW pchor. Stanisław Gałka został trzecim komendantem
Obwodu ZWZ-AK, komendant powiatowy BCH ppor. Jan
Jarosz ps. „Jastrzębiec” drugim komendantem Obwodu, a komendant powiatowy ZOR st. sierż. Jan Kaczmarczyk ps. Wik”
otrzymał funkcję szefa kontrwywiadu Obwodu.
Organizacja Obozowych Drużyn Bojowych NOW (ODB)
Organizacją ODB zajął się Marian Pajdak ps. „Tracz”,
„Skiba”. Najbliższymi jego współpracownikami w realizacji
tego zadania byli Alojzy Kopiec ps.”Bielski” z Damienic, Stefan Grzyb ps. „Wyrwa” z Kolanowa, Franciszek Szymański
ps. „Duraj”, „Zbigniew” z Chodenic i Leszek Szczerba ps.
„Trefl” z Bochni.
28 lutego 1944 r. po wcześniejszej akceptacji komendanta
Okręgu NOW płk Władysława Owoca ps. „Paweł” i przedstawiciela Stronnictwa Narodowego Mariana Pajdaka ps. „Tracz”
ustalono, że na terenie wsi Chrostowa i w Łapanowie powsta-
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nie stały oddział partyzancki w sile do 50 ludzi, a punktem
kontaktowym będzie leśniczówka w Dąbrowicy. Pierwsze
spotkanie organizacyjne odbyło się 28 kwietnia 1944 r.
Dowódcą oddziału został Józef Lesser, ps.”Jastrzębski”
lat 21, pierwszym z-cą Jan Domagała ps. „Malewicz”, i drugim z-cą Stanisław Nowak ps. „Iskra”, szefem adm. gosp.
Stanisław Kozela ps. „Diana”, dowódcami drużyn: Eligiusz
Kwaśniewski ps. „Obuch”, Marian Szostak ps. „Marianciu”
i Mikołaj Mazur ps. „Pasek”. Zgrupowanie oddziału odbyło
się w lipcu 1944 r. w miejscowości Wieniec. Oddział miał
przygotowane kwatery w Stradomce, Jaroszówce, Kobylcu,
Cichawce, Zbydniowie, Ujeździe, Szyku, Kamionnej, Słupi
i Stanisławicach. Początkowo liczył 20-25 osób. W październiku 1944 r. osiągnął stan 45 ludzi, dobrze uzbrojonych, wyposażonych w broń maszynową. Dysponował nawet pojazdami samochodowymi. Odbywał szkolenia, prowadzone przez
st. sierż. Jana Stracha ps. ”Wiatr” i sierż. Józefa Zyrka ps.”Sęp” oraz ideologiczne (Marian Pajdak ps. „Tracz”, „Skiba”).
Najmłodszy żołnierz oddziału Zbigniew Kwaśniewski ps.
„Twardy” liczył 17 lat.
Skład osobowy oddziału „Jastrzębskiego”
Oddział podlegał Zarządowi Okręgowemu SN w Krakowie chociaż cały czas stacjonował na terenie powiatu bocheńskiego. Po scaleniu oddział ODB podlegał trzeciemu z-cy Komendanta Obwodu ZWZ-AK „Wieloryb” Stanisławowi Gałce.
Kapelanem Oddziału był ks. Jan Maślanka. Skład Oddziału:
Drużyna Obwodu 10:
Władysław Biernat (Brzoza), Stanisław Duda (Wilk), Stanisław Gorczyca (Ogień), Mieczysław Grocholski (Jaskółka),
Józef Hołota (Czarny), Franciszek Jonak (Miotła), Stanisław
Jonak (Ryś, Bystry), Zbigniew Kaźmierczak (Sosna), Bronisław Kica (Sokół), Robert Kleśny (Burza), Mirosław Krupa
(Dusza), Edward Kurtyka (Dąb), Stanisław Kuta (Bryks), Eligiusz Kwaśniewski (Obuch), Zbigniew Kwaśniewski (Twardy), Feliks Madej (Lech), Józef Miotła, Mieczysław Monczarowski (Piorun) Józef Rachwalik (Wierzba), Sławomir
Rupnowski (Leszek), Jan Ryncarz (Wicek), Tadeusz Ryncarz
(Brandys), Bronisław Stolarz (Dawid), Jan Strąg (Goliat), Jan
Świercz (Chmura), Franciszek Waśniowski (Kłos), Kazimierz
Wojtoń (Kamień), Józef Żyrek (Sęp).
Drużyna Obwodu 20:
Julian Bartoszek (Zając), Stanisław Celany (Trawka), Bronisław Czabiniak (Nowy), Bronisław Górecki (Gałąź), Stanisław Jankiewicz (Kurek), Marian Jakuczek (Junak), Franciszek Kościółek (Fedor), Władysław Mrowca (Lis), Stefan
Nawojowski (Rybaczek), Władysław Pajurski (Kościuszka),
Eugeniusz Palich (Zyglik), Antoni Prochwicz (Okoń), Tadeusz
Skimina (Skalski), Marian Szostak (Marianciu), Emil Szostak
(Kosiński), Antoni Swiatak (Błyskawica), Jan Strach (Wiatr),
N. Stanisz (nn), Jan Włodek (Kruk), nn (Wichura).
Drużyna Obwodu 30:
Zenon Bocheński (Kartusza), Wacław Dyrla (Gruda), Adolf Foszcz (nn), Mieczysław Górki (Ryś), Stanisław Górski
(Tęcza), Jan Grabowski (Lis), Stanisław Grabowski (Żmija),
Władysław Grabowski (Lew), Józef Halberda (Orzeł), Franciszek Hilarewicz (Orwicz), Kazimierz Gładyszek (Sosna),
Alojzy Konieczny (Chrobry), Antoni Kozela (Skrzetuski),
Jan Maciaszek (Księżyc), Marcin Majka (Rekin), Józef Mazur
(Muki), Mikołaj Mazur (Pasek), Mieczysław Ogiński (Lisek),
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Stanisław Piwoński (Lekkoduch), Franciszek Słatek (Listek),
Adam Szczurek (Szatan). Aleksander Wilowski (Tur), Cecylia
Wilowska (Reszka), Henryk Woźniak (Tygrys), Mieczysław
Zamęta (Jabłoń), nn (Niemen), nn (Dżordż lotnik RAF).
Uzbrojenie oddziału
Oddział posiadał własne lub zdobyczne uzbrojenie m.in. 1
karabin maszynowy dwulufowy, r.k.m. wz. Polski, 2 r.k.m. wz
„CZ”, 2 e.k.m. MG – 44 „Dreyser”, 45 pistoletów maszynowych różnego typu m.in. MP-40 Suomi, PPD (Finka), Schmeiser, Bergman, MP-44 (Sturmgewehr, 10 kb typu Mauser, 3
kb typu Mauser półautomat, 10 strzałowy, 250 granatów różnego typu, 5 kb typu Mauser, 5 kb typu Mauser półautomat,
10 strzałowy, 250 granatów różnego typu, 2 panzerfausty, 6
lornetek (6x30) 2 lornetki sztabowe (10x50), 3 samochody
osobowe, 2 ciężarowe szosowe, 2 ciężarowy gąsienicowy, 3
motocykle, 4 konie taborowe, 3 konie wierzchowe, 2 wozy
konne, 8 rowerów umundurowanie dla przeszło 60 ludzi.
Wiele zbędnego uzbrojenia przekazano oddziałom „Latawca”
i „Dzika”. Akcje bojowe prowadził już od 1942 r.
Akcje bojowe
Oddział Jastrzębskiego wykonał ponad 100 różnych akcji
bojowych w czasie których zastrzelił lub zranił 170 oficerów
i szeregowych policji niemieckiej i Wehrmachtu. Zniszczył
ok. 60 pojazdów wroga (transportery, samochody osobowe
i ciężarowe), zaopatrzenie wiezione na front wschodni, uratował życie uwięzionych i transportowanych w głąb Rzeszy,
likwidował konfidentów, udzielał pomocy materialnej ludności cywilnej, odbierał przejęte przez Niemców kontyngenty.
Zdobył ok. 490 sztuk broni w akcji rozbrajania Niemców.
Podejmował wiele ryzykownych akcji bojowych np. w lipcu
1944 r. w Stanisławicach rozbroił 20 żandarmów pilnujących
wyrębu drewna, rozbroił żołnierzy Grenzschutzu w Sobolowie
i zabrał im wszystkie wozy ciężarowe, atakował niemieckie
samochody osobowe zabijając oficerów Wehrmachtu na drodze Bochnia-Gdów, Żegocina-Łąkta. W akcji w miejscowości
Szyk we wrześniu 1944 r. poległo 9 żołnierzy niemieckich.
Na polecenie Jastrzębskiego 20 Niemców wziętych do niewoli
wypuszczono na wolność. W październiku 1944 r. oddział rozbił samochód niemiecki pod górą Widomą, zabił załogę samochodu i zdobył duże ilości amunicji. Taką samą udaną akcję
przeprowadził w październiku 1944 r. na samochód gestapo
w Łąkcie Górnej, w listopadzie – w Podolanach. Pod nieobecność Jastrzębskiego oddział przeprowadził 27 listopada 1944
r. akcję na samochód gen. SS Herolda d-cy Dywizji Myśliwców Pancernych, zakończoną śmiercią generała. Akcja ta pociągnęła za sobą represje okupanta w Żerosławicach. W odwecie Niemcy rozstrzelali 40 zakładników z Krakowa i 12 ludzi
miejscowych i spalili wieś. 19 stycznia 1945 r. Oddział uwolnił zamkniętych w kościele w Sobolowie ok. 1000 więźniów
pędzonych przez Niemców w głąb Rzeszy. Rozbroił 50 Niemców pilnujących uwięzionych. 20 stycznia 1945 r. rano oddział „Jastrzębskiego” zaatakował baterie artylerii niemieckiej
koło wsi Grabina. W wyniku tej akcji Niemcy wycofali się,
zabrali ze sobą zabitych i rannych. W akcji zginęli członkowie
Oddziału: Eligiusz Kwaśniewski (Obuch), Franciszek Hilarewicz (Orwicz), Wacław Dyrla (Gruda), Józef Mazur (Muki),
Jan Maciaszek (Księżyc). Pochowani we wspólnej mogile na
cmentarzu w Sobolowie. Pochowano tam także d-cę plutonu

WIOSNA

2018

Władysława Sechmana (Rzymianin), który zginął w czasie
wycofywania się Niemców. W odwecie Niemcy spalili w Grabinie 13 zagród chłopskich i jedną w Buczynie, rozstrzelali 12
osób z ludności cywilnej.
Tego samego dnia oddział „Jastrzębskiego” (a może tylko
jego część) przeszedł do Bochni i tam ostrzeliwał cofających
się Niemców w godzinach popołudniowo-wieczornych.
Informacja Jana Kaczmarczyka ps. „Wik” opisująca ten
atak oddziału „Jastrzębskiego” koresponduje z relacją Mariana Sołtysa:
Już w nocy z piątku na sobotę i całą sobotę słychać było kanonadę od strony Brzeska. Niemcy jechali przez Bochnię na Kolanów. Około 14.00 na samym skrzyżowaniu stanął ciągnik Lanz, który ciągnął
za sobą autobus ze znakami Czerwonego Krzyża. Zabrakło paliwa,
więc Niemcy go pozostawili. Zaproponowali mieszkańcom, aby zabrali z niego całe jego wyposażenie: koce, pościel, opatrunki, nosze,
aparaty elektryczne, miednice, wiadra, płyny dezynfekcyjne. Przed
16.00 nadjechał gazik z lekkim działkiem. 6 żołnierzy ustawiło działo
na chodniku koło domu Malandy i jego lufę wymierzyli w centrum
miasta. Jeden z żołnierzy zobaczył mnie i zawołał, abym się przybliżył.
Zapytał, czy chcę wystrzelić z działka do centrum miasta. Powiedział,
że tam są Iwany – komuniści. Odmówiłem, więc on wystrzelił z działa
kilka razy i odjechał. Po chwili nadjechał motocykl z żołnierzem, który
z rozpylacza podpalił stojący na zakręcie autobus. Uciekłem do domu
i obserwowałem przez okno pożar autobusu. Strzelano do niego także z karabinu maszynowego.

A zatem 20 stycznia jeszcze o godzinie 16.00 żadnej bitwy
Rosjan z Niemcami w Bochni nie było, ponieważ Rosjanie
do Bochni nie dotarli. Marian Sołtys potwierdza, że oddział
partyzancki strzelał do Niemców z Uzborni, skąd przecież do
Bochni Rosjanie nie przyszli, tylko od ulicy Brzeskiej. Oto ten
fragment:
Był już zmrok, a świetlne pociski wystrzeliwane z Uzborni leciały z urwiska od strony zabudowań pana Kozłowskiego i Sklenarza.
Strzelanina jaka się rozpętała trwała około godzinę. Na szczęście
żaden pocisk nie trafił w nasz dom oszalowany deskami w kolorze
niebieskim. Gdy ucichła strzelanina zapanowały egipskie ciemności.
W domu nie było od tygodnia prądu, świeciliśmy tylko naftą, karbidem lub świecą.

Nieżyjący już Aleksander Urban, który mieszkał wówczas przy ul. Brackiej pisał, że mieszkańcy Bochni w czasie
toczącej się strzelaniny, ze zrozumiałych względów, siedzieli w piwnicach i słyszeli jedynie odgłosy strzelaniny,
ale nie wiedzieli kto i do kogo strzela. Pani Janina Glazur,
córka zamordowanego w Katyniu ojca majora Karola Glazura, która mieszkała wówczas w narożnym budynku przy
ul. Kościuszki i Sądeckiej pamiętała tę strzelaninę z Uzborni i potwierdziła to 27 lutego 2018 r. Zwiadowcy sowieccy
mogli późną nocą penetrować pewne rejony Bochni, a dowodem na to jest zgwałcenie i zamordowanie nad ranem
pewnej kobiety mieszkającej na Krzęczkowie. Jej córeczka
licząca wtedy 1 rok przeżyła, ponieważ w tym dniu była
u swoich dziadków. Trudno przyznać, że tego rodzaju penetracje niektórych okolic Bochni od strony Krzęczkowa
można nazywać wyzwoleniem Bochni w nocy między 20
stycznia, a 21 stycznia 1945 roku.
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Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej z uznaniem wita uchwałę Rady Miasta Bochni. Każdy
powinien pamiętać, że nazwa ulicy 20 stycznia powinna wiązać się z odważną akcją młodych ludzi z oddziału „Jastrzębskiego” Narodowej Organizacji Wojskowej w Bochni. To się
im należy, ponieważ tak samo jak inni przelewali oni krew za
Ojczyznę, a w latach PRL-u skazani byli na wymazanie z kart
historii. Jednocześnie środowisko Stowarzyszenia Bochnia-
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ków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej uważa, że powinna na
tej ulicy pojawić się tablica informująca o polskich bohaterach
walczących z niemieckim okupantem. Uroczyste odsłonięcie
takiej tablicy w bieżącym roku miałoby wymiar patriotyczny
i przyczyniłoby się do utrwalenia pamięci o tym wydarzeniu
w świadomości mieszkańców Bochni i wyprostowaniu błędnych informacji.
Stanisław Kobiela

Elżbieta Misiak (Warszawa)

Warszawscy Bochniacy
Kiedy przed laty, zachęcona przez nieżyjącego już płk.
Stanisława Ożegalskiego, wstępowałam do Warszawskiego
Oddziału Bochniaków, liczył on sobie 28 członków. Prezesem
był wtedy gen. dr Tadeusz Cepak, członek h.c. naszego Stowarzyszenia, a spotkania odbywały się w Centralnej Bibliotece
Wojskowej, niekiedy w innych miejscach: np. w Domu Spotkań
z Historią. Obecnie nasz Oddział składa się z 16 członków,
od kwietnia 2017 r. zmienił się i zmniejszył (z pięciu do trzech
osób) skład Zarządu. Spotkania odbywają się ostatnio w restauracji przy Placu na Rozdrożu, a Prezesem – po Panu Józefie Szelidze - jest Pani Janina Olszewska, skarbnikiem Pan
Tomasz Janik, mnie zaś przypadła zaszczytna funkcja sekretarza – w tym – obowiązki protokołowania zebrań i sporządzania notatek z mniej oficjalnych lub roboczych spotkań.
W naszym gronie byli i są ludzie różnych profesji: nauczyciele, profesorowie, wojskowi, prawnicy, urzędnicy, autorzy książek, niektórzy z nas pisują artykuły do Wiadomości
Bocheńskich. Oto aktualny skład Warszawskiego Oddziału,
w porządku alfabetycznym: Tadeusz Cepak, Marian Flasiński, Halina Fronczak, Tomasz Janik, Rafał Junga, Władysław
Kupiszewski, Tadeusz Lepiarski, Jan Łysek, Elżbieta Misiak,
Krzysztof Nóżka, Janina Olszewska, Helena Ostrowska, Jan
Pinowski, Anna Rataj, Grażyna Rutkowska, Halina Sieprawska, Józef Szeliga. Interesujące, jak losy członków Stowarzyszenia splatają się na przestrzeni lat i pomiędzy pokoleniami.
Na przykład stryj ś.p. płk. Stanisława Ożegalskiego znał i czasowo zatrudniał moich dziadków, a dziadek naszego skarbnika, Pana Tomasza Janika, leczył swego czasu moją babcię. Odbywało się wiele spotkań, podczas których mogliśmy
usłyszeć ciekawe opowieści o losach i wydarzeniach z życia
poszczególnych członków Oddziału, często dramatycznych,
niekiedy ściśle splecionych z losami Bochni, Bocheńszczyzny
i Polski.
Pamięć i podtrzymywanie kontaktów
Spośród należących do Oddziału Warszawskiego wiele
osób jest mocno zaawansowanych w latach i niekiedy mają
poważne problemy zdrowotne, co znacznie utrudnia mobilność i bezpośredni udział we wszelkiej wspólnej aktywności. Z nimi staramy się podtrzymywać kontakty przynajmniej
korespondencyjne i telefoniczne, w czym największe zasługi
mają Pani Olszewska i Pan Szeliga. Oczywiście, zdajemy sobie sprawę, że starość, choroby i przemijanie to naturalna ko-

lej rzeczy, bywa jednak smutno, że brakuje przy wspólnym
stole i rozmowie znajomych twarzy. Na spotkaniu w kwietniu 2017 r. wspominaliśmy zmarłą w lutym 2016 r. ś.p. Panią
Annę Kołodyńską. Nie pierwszy to już raz, gdy odchodzi od
nas ktoś spośród należących do Stowarzyszenia. Żal, że nie
zawsze udaje się skontaktować i umożliwić przyjazd schorowanym osobom. Zdarzało się, że na spotkaniach obecnych
było ośmioro, a niekiedy nawet mniej uczestników. Szczęśliwie się stało, że przybycie Pani Heleny Ostrowskiej na nasze
opłatkowe zgromadzenie umożliwiły jej Dzieci – Pani Anna
i Pan Paweł, który dopomógł także w wykonaniu fotografii
upamiętniających to spotkanie.
Odmłodzenie Oddziału
Ogromnie nas cieszy wstąpienie do Oddziału młodych
ludzi, a takich zyskaliśmy ostatnio aż troje. Są to Pani Anna
Rataj, Pan Rafał Junga i Pan Krzysztof Nóżka. Ich obecność
bardzo ożywiła nasze niedawne, post-wigilijne zebranie opłatkowe w czwartkowe popołudnie jedenastego stycznia br. Od
Krzysztofa Nóżki dostaliśmy przepięknie wydane przez jego
firmę (Gaz System) kalendarze na ten rok, zawierające, z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, wyjątkowo ciekawe
informacje o osiągnięciach przemysłu i polskiej myśli technicznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Jak
zwykle przy takich okazjach, podczas posiłku dzieliliśmy się
także wspomnieniami, aktualnymi ploteczkami, oglądaliśmy

Członkowie Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Bochniaków podczas
spotkania opłatkowego 11 stycznia 2018 r.
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zdjęcia członków rodzin, odwiedzanych miejsc. Wszyscy
zapoznaliśmy się też z życzeniami, nadesłanymi na ręce Pani
Olszewskiej, a także z treścią pisma, jakie 28 grudnia 2017 r.
Zarząd Główny Stowarzyszenia przesłał do Przewodniczącego
Rady Miasta Bochni, Pana Jana Balickiego w sprawie zachowania w Bochni nazw ulic Franciszka Kaima i Andrzeja Benesza.
Z treścią pisma i stanowiskiem Zarządu Głównego w tej sprawie w pełni zgodzili się zresztą wszyscy obecni na spotkaniu,
ze względu na zasługi obydwu wymienionych dla mieszkańców
i życia kulturalnego oraz gospodarczego Bochni i okolic.
Zafascynowani przeszłością
Historia jest, w pewnym stopniu, pasją nas wszystkich,
dlatego zdarzały się nam spotkania w Muzeum Niepodległości, podczas Targów Książki Historycznej w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego (min. z udziałem dyrektora –
Pana Jana Flaszy – oraz pracownic Muzeum im. Stanisława
Fischera w Bochni – Pań Janiny Kęsek i Grażyny Potępy) czy
w Domu Spotkań z Historią na prelekcji o Kresach Kuby Kozłowskiego, a także w innych miejscach. Nasze plany na bieżący rok, podobnie jak w latach poprzednich, wynikają z ankiety przeprowadzonej wśród członków Oddziału w 2014 roku
i przewidują rocznie kilka spotkań – nie mniej niż trzy i raczej
nie więcej niż cztery. Organizacja spotkań na ten rok zakłada,
oprócz zwyczajowych zimowych i wiosennych zgromadzeń
okołoświątecznych (bożonarodzeniowego i wielkanocnego)
także spotkania o charakterze rekreacyjnym i edukacyjnym.
Odbywają się też niekiedy spotkania robocze dotyczące spraw
organizacyjnych, zwykle z udziałem członków Zarządu Oddziału. Niewykluczone, że ktoś z Warszawy dotrze na spotka-
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nie opłatkowe w Domu Bochniaków 20 stycznia, aby spotkać
się w szerszym gronie członków Stowarzyszenia. 29 stycznia
2018 r. - w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica na uroczystościach
Jubileuszu 90-lecia Pani Prof. Jadwigi Puzyniny spotkało się
dwoje zaproszonych przez Czcigodną Jubilatkę członków Warszawskiego Oddziału: prof. Kupiszewski i autorka niniejszego
tekstu. Jak widać, okazje do spotkań zdarzają się Bochniakom
także poza umówionym harmonogramem! 14 lutego 2018
uczestniczyliśmy w spotkaniu z panem Stefanem Kolawińskim
burmistrzem Bochni, oddziałami Stowarzyszenia w Krakowie,
Bochni i Wiśniczu oraz autorami wystawy „Historia i zagłada
bocheńskich Żydów” na spotkaniu w Muzeum Więzienia Pawiak, w którym ta bocheńska wystawa gości obecnie.
Chcielibyśmy także zorganizować spotkanie o charakterze
rekreacyjnym, może w Łazienkach Królewskich lub na bulwarach nadwiślańskich – miejsce i termin nie zostały jeszcze
ustalone. Mamy nadzieję, że świeżo dokooptowani młodzi
członkowie tchną w działalność naszego zespołu nowego ducha. Aktywności i satysfakcji z działalności Stowarzyszenia
życzymy na ten rok i sobie, i wszystkim Oddziałom w Polsce
i za granicą.
Od redakcji:
Elżbieta Misiak jest członkiem Warszawskiego Oddziału
Stowarzyszenia, psychologiem, polonistką, członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ekspertem ds.
wychowania i edukacji portalu onas.org.pl i członkiem Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk, a także autorką wielu artykułów i dwóch powieści
– „Wielki myk” i „Ostatni klik”.

Barbara Rosławiecka (Kraków)

Krzyż wawrzynem opleciony
Na starym cmentarzu w Bochni znajduje się grób, który
zawsze przykuwał uwagę naszej koleżanki mgr Felicji Wieczorek, absolwentki polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktorki „Wiadomości Bocheńskich”. Grób z żeliwnym
krzyżem opleciony liśćmi wawrzynu. Napis na płycie informuje, że w grobie pochowany jest Władysław Bitschan (18411865) „rodem z Warszawy” Zmarł będąc w Bochni w przejeździe, w powrocie z iwonickich wód, gdzie leczył nadwątlone zdrowie. Nasza Koleżanka zainteresowała się tą postacią,
rozpoczęła poszukiwania w archiwach, dotarła do materiałów
źródłowych. Była skrupulatna i wytrwała i ustaliła wiele intersujących faktów z życia tego młodych człowieka.
24 letni Władysław Bitschan, farmaceuta, był absolwentem Akademii Medyczno-Chirurgicznej w Warszawie, Studiował w okresie bardzo gorącej atmosfery, jaka panowała wśród
młodzieży przed wybuchem powstania styczniowego. I właśnie Felicja Wieczorek rozwinęła w swym wykładzie temat
Warszawy z tamtych lat. To tu, w Warszawie rozegrała się tragedia zrywu młodzieży, tu wykuwały się postawy patriotyczne: ideowa jedność, wspólne cele, odwaga, zapał.
Prelegentka mówiła o wydarzeniach, które poprzedziły
wybuch powstania, o czynnym udziale studentów w spotka-

niach konspiracyjnych, akcjach, demonstracjach na tle politycznym, o gotowości młodych ludzi do poświęceń dla Ojczyzny. Może wśród nich był W.B?
Powstanie styczniowe to największy, najdłużej trwający
(15 miesięcy) i najtragiczniejszy w skutkach zryw wyzwoleńczy narodu polskiego, który stracił swój byt państwowy
wskutek rozbiorów. Podkreślało jedność Polaków żyjących na
całym terytorium przedrozbiorowej Rzeczypospolitej.
Felicja Wieczorek w swym wykładzie wskazała jeszcze
kilka postaci z rodziny Bitschanów ważnych dla polskiej tradycji. Jedną z nich jest Jurek Bitschan (1904-1918), słynne
Orlę Lwowskie, 14-letni obrońca Lwowa, harcerz, pochowany
na cmentarzu Orląt Lwowskich. Matka Jurka, Aleksandra, to
znana działaczka niepodległościowa.
Ojciec Władysława, Jan Bitschan był założycielem Fabryki Wyrobów Metalowych o charakterze kościelno-dewocjonalnym. Firma cieszyła się wielką renomą, otrzymała złoty medal
w Warszawie w 1876 r. i brązowy w Paryżu w 1878 r. Była m.in.
wykonawcą medalików o charakterze religijno-patriotycznym.
Nuta patriotyzmu przewijała się przez cały wykład. Od
jednej kropelki rozlały się koła na wodzie, powstało coś wielkiego, tak podsumowała wykład pani Teresa Eckerhardt. Red.
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Ewa Owsiany uznała, że to przyczynek do „Wiernej rzeki”
albo „Popiołów” a Jacek Nikorowicz w dyskusji powrócił do
tematu powstania styczniowego: Ten krzyż z motywem wawrzynu symbolizującym bohaterski czyn i chwałę, to symbol tej
wielkiej manifestacji patriotycznej,
Grób Władysława Bitschana jako godne miejsce narodowej pamięci człowieka, który spełnił swój patriotyczny obowiązek, został z inicjatywy red. Felicji Wieczorek odrestaro-

35

wany przez Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi
Bocheńskiej z pieniędzy pochodzących z kwesty cmentarnej,
a odbiór dokonany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Zarząd Cmentarza w Bochni.
Wielkie brawa otrzymała prelegentka za trud przygotowania
wykładu i skompletowania fotografii i wykład w pięknym stylu
zachęcający do ciekawej dyskusji. Artykuł o tym samym tytule
został opublikowany w nr 3/2017 r. „Wiadomości Bocheńskich”.

KRONIKA

STOWARZYSZENIE BOCHNIAKÓW I MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BOCHEŃSKIEJ
Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia

ny przez Ministra Energii wręczony został w czasie spotkania
barbórkowego w Kopalni Soli w Bochni.
Piękne Madonny, Śliczne Anioły Eugeniusza Molskiego

Fot. S. Mróz

25 listopada 2017 r. odbył się w Domu Bochniaków Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia, na którym wybrany został do składu Zarządu Głównego kol. Bogdan Dźwigaj, w miejsce śp. Józefa Mączki, a także dokonano
zmian w statucie, dostosowując statut do nowej ustawy o stowarzyszeniach. Przewodniczącym Zjazdu był kol. Michał
Irzykowski a sekretarzem Zjazdu kol. Grażyna Adamiec. 12
lutego 2018 r. otrzymaliśmy z Wydziału XII Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Krakowie potwierdzenie
dokonanych na Zjeździe czynności.
Stopień górniczy dla prezesa Stowarzyszenia

Fot. K. Stompór

Stopień generalnego honorowego dyrektora górniczego
otrzymał Stanisław Kobiela prezes Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Stopień ten przyzna-

Fot. S. Mróz

7 grudnia 2017 r. odbył się w Domu Bochniaków wernisaż
wystawy znanego polskiego artysty malarza, plastyka i ceramika Eugeniusza Molskiego ur. w 1942 r. w Bagienicach na
Mazowszu, absolwenta ASP we Wrocławiu i wieloletniego pedagoga w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana
Matejki w Wiśniczu (1969-2006), honorowego ambasadora
Ziemi Wiśnickiej. Wystawy jego gościły w wielu miastach
polskich, a także w Norwegii, Słowacji, Finlandii, Ukrainie,
Chorwacji, na Węgrzech, we Włoszech, Czechach, i w Niemczech. Na wystawie anioły błyszczą „złotym” szkliwem obok
chropawej, biskwitowej powierzchni, Madonny smukłe jak
sosny i zszarzałe postaci ludzkie (…). Artyście życzymy dalszych lat artystycznych poszukiwań, stapiania w jedną całość
różnobarwności kształtów i barw. Wybór miejsca prezentacji prac artysty nie był przypadkowy. To właśnie w 1974 r.
w Domu Bochniaków urządzona została pierwsza wystawa,
a artystę witał wówczas i obecnie prezes Stowarzyszenia Stanisław Kobiela.
Na stołach brydżowych w Domu Bochniaków
15stycznia 2018 r. zakończył się Długofalowy (roczny)
Turniej Brydża Sportowego rozgrywany w Domu Bochniaków
o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników
Ziemi Bocheńskiej. Rozegrano 40 turniejów „na zapis maksymalny”. W turnieju uczestniczyło 24 zawodników. Najlepsze
wyniki uzyskali: Jerzy Bursztyn -293 pkt., Leszek Matusik
-284 pkt., Tadeusz Brzeski -269 pkt., Andrzej Liwoch -267
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Fot. S. Mróz

Fot. S. Mróz

pkt., Bronisław Mucha -234 pkt., Wacław Wyżga -234 pkt.,
Honoriusz Piech -224,5 pkt., Jacek Piech -224,5 pkt., Andrzej
Ołdakowski -212 pkt., Wioletta Matusik -197 pkt., Andrzej Sadowski -197 pkt. Puchary wręczył prezes Stanisław Kobiela.
Uroczystość odbyła się 29 stycznia 2018 r. w Domu Bochniaków przy udziale przedstawicieli Zarządu Głównego i biura
Stowarzyszenia, którzy życzyli brydżystom z naszej sekcji dalszych sukcesów. Jednocześnie otwarto nowy sezon brydżowy.
155 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 1863 roku

11.00 delegacja naszego Stowarzyszenia zapaliła znicz pod
pod Pomnikiem Ofiar Holokaustu z Bochni i Okolicy, wykonanym przez rzeźbiarkę Yael Artsi z Izraela, ufundowanym
przez panią Miriam Romm i Stowarzyszenie Bocheńskich
Żydów w Izraelu, kierowane od wielu lat przez panią Rachel
Kollender. Pomnik zlokalizowany jest u zbiegu ulicy Niecałej
i Solnej Góry. W tym rejonie, w czasie ostatniej akcji eksterminacyjnej 1-4 września 1943 r. Niemcy zastrzelili i spalili ok.1200 Żydów. Pozostałych wywieźli do KL Auschwitz
i ogłosili, że Bochnia wolna jest od Żydów. Stos płonął trzy
dni, a dym z niego zasnuł niebo nad Bochnią.
Spotkania opłatkowe Bochniaków

Fot. S. Mróz

22 stycznia 1863 r. Manifestem Tymczasowego Rządu
Narodowego rozpoczął się największy w XIX w. polski zryw
narodowy. Wg ocen historyków w polskich siłach powstańczych uczestniczyło ok 200 tys. osób, a powstańcy stoczyli
ok. 1200 bitew i potyczek z wojskami rosyjskimi. Powstanie
objęło swoim zasięgiem ziemie Królestwa Polskiego, tereny
dzisiejszej Litwy, Białorusi i pn. Ukrainy. Z Ziemi Bocheńskiej w Powstaniu wzięło udział ok. 400 powstańców. Tutaj
leczono rannych i chorych, stąd dokonywano przerzutów broni i amunicji. Stad też, na tereny objęte powstaniem przenikały
formowane oddziały powstańcze. Pisze o tym Janina Kęsek
w swojej książce pt. „Bochnia i Obwód Bocheński w latach
1863-1864” wydanej staraniem naszego Stowarzyszenia.
W 155 rocznicę wybuchu powstania młodzież I LO im.
Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni oddała hołd powstańcom pod Krzyżem Powstańczym na cmentarzu im. św. Rozalii. O znaczeniu i roli tego zrywu narodowego dla współczesnej historii Polski opowiedzieli: Stanisław Kobiela i Ewelina
Mroczek. W hołdzie poległym powstańcom zapalono pod
Krzyżem Powstańczym znicz.
Znicze pod Pomnikiem Ofiar Holokaustu w Bochni
27 stycznia z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci
o Ofiarach Holokaustu (International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust) o godzinie

Fot. S. Mróz

Przedstawiciele władz Stowarzyszenia uczestniczyli
w grudniowych i styczniowych spotkaniach opłatkowych
zorganizowanych: przez Towarzystwo Miłośników Wiśnicza
w restauracji Hetmańskiej w Wiśniczu, przez Towarzystwo
Miłośników Niepołomic w Sali akustycznej Zamku w Niepołomicach, Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Bochni, Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Collegium Maius w Krakowie. W Domu

Fot. S. Mróz
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Bochniaków spotkanie opłatkowe odbyło się w dniu 20 stycznia 2018 r. z udziałem Burmistrza Bochni Stefana Kolawińskiego, przewodniczącego Rady Jana Balickiego, przedstawicieli oddziałów Stowarzyszenia: z Krakowa (Ireny Bieniek,
Justyny Kozickiej i Tadeusza Jodłowskiego), z Warszawy
(Elżbiety Misiak), Wiśnicza (Stanisława Domańskiego, Danuty Dąbrowskiej, Barbary i Waldemara Klasy, Michała Irzykowskiego z małżonką). Uczestniczyli także goście z Rodziny
Kolpinga, Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana
z Bochni (Halina Mucha, A. Rataj), Stowarzyszenia Absolwentów UJ z prezesem Barbarą Nikorowicz na czele)
Taniec wśród mieczów

Fot. S. Mróz

22 stycznia otwarta została w Domu Bochniaków wystawa
przygotowana staraniem Muzeum Więzienia Pawiak w Warszawie „Taniec wśród mieczów”. Pan Robert Hasselbusch adiunkt Muzeum Więzienia Pawiak omówił wystawę, przedstawił
postawę i różne formy pomocy więźniom świadczonej przez
polski personel medyczny więzienia na Pawiaku. W spotkaniu
uczestniczyli m.in. wicestarosta bocheński Józef Mroczek, przewodniczący Rady Miejskiej Jan Balicki i burmistrz Bochni Stefan Kolawiński. Byli prezesi Oddziałów Stowarzyszenia: Irena
Bieniek z Krakowa, Stanisław Domański z Wiśnicza, Dorota
Korta z Bochni, goście z zaprzyjaźnionych z nami stowarzyszeń: Civitas Christiana, Rodziny Kolpinga. Prelegent odpowiadał na liczne pytania świadczące o zainteresowaniu tematem.
Bocheńska wystawa w Warszawie.

Fot. W. Salamon.

Od 24 stycznia 2018 r. czynna jest w Muzeum Więzienia
Pawiak w Warszawie wystawa „Historia i zagłada bocheńskich Żydów”, która prezentowana była w „Domu Bochniaków” z okazji otwarcia Żydowskiej Trasy Pamięci w dniu 7
września 2015 r. w Bochni. Na wystawie zaprezentowano
dwa tematy. Pierwszy z nich pt. „Żyli wśród nas” to wystawa
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przygotowana staraniem Archiwum Narodowego w Krakowie
Oddział w Bochni. Pokazuje ona losy bocheńskiej społeczności żydowskiej od czasów panowania króla Kazimierza Wielkiego, aż do września 1939 r. i druga „Getto w Bochni” przygotowana staraniem naszego Stowarzyszenia, która obrazuje
historię Żydowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Bochni od jej
powstania 15 marca 1941 r. do dnia likwidacji tej społeczności
w dniach 1-4 września 1943 r. Na wystawie zaprezentowano
strukturę getta jego władze i niemieckie akcje eksterminacyjne, które polegały na wywożeniu Żydów do niemieckich obozów w Bełżcu, Auschwitz, Płaszów, Szebni i mordowaniu ich
tam, a także na mordowaniu Żydów na terenie getta. Pokazuje
ona funkcjonowanie Warsztatów Greiwera, dzięki czemu getto
w Bochni przetrwało najdłużej w Małopolsce.
Silnym akcentem wystawy jest identyfikacja wielu dokumentalnych fotografii ze zdjęciami obecnymi tych samych
miejsc. Wiemy więc z całą pewnością, że wydarzenia pokazane na tych zdjęciach dokumentalnych miały miejsce w Bochni.
Przez getto w Bochni przeszli także żydowcy artyści, literaci,
znakomici lekarze m.in. Henryk Hohmann, Henryk Schenker,
dr Stefan Kornhauser, dr Usher Weinfeld, Aleksander Gutfreund. Niektórzy przeżyli i w swojej twórczości zaznaczyli tę
dramatyczną gehennę i terrror w bocheńkim getcie. Autorzy
wystawy odnaleźli także nazwiska i fotografie nazwiska największych morderców Żydów z bocheńskiego getta: funkcjonariuszy gestapo i Kripo: Wilhelma Kunde, Wilhelma Haase,
Hermanna Heinricha, Franza Josefa Műllera i Oskara Schömburga, Roberta Boguscha i pokazali ich powojenne losy.
Wystawa urządzona została w Muzeum Więzienia Pawiak
dzięki życzliwości dr Tadeusza Skoczka, dyrektora Muzeum Niepodległości w Warszawie, którego oddziałem jest Muzeum Więzienia Pawiak i koncepcji pana adiunkta Roberta Hasselbuscha.
Dr Tadeusz Skoczek jest także ambasadorem królewsko-górniczego miasta Bochni i członkiem honorowym naszego Stowarzyszenia, a także wydawcą znakomitej książki Miriam Romm
z 2014 r. pt. „Strusie pióra”, nawiązującej do getta w Bochni.
14 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie z autorami wystawy.
Uczestników wernisażu powitała Kierownik Muzeum Więzienia Pawiak – Joanna Gierczyńska. Przedstawiła zebranym
Stanisława Zalewskiego, więźnia Pawiaka, obozów Auschwitz
Birkenau i Mauthausen, obecnie Prezesa Polskiego Związku
Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. W bocheńskiej delegacji uczestniczył
burmistrz Bochni Stefan Kolawiński, dwaj radni Rady Miejskiej Eugeniusz Konieczny i Bogdan Dźwigaj, Agnieszka
Gicala – kierownik Oddziału Bocheńskiego Archiwum Narodowego w Krakowie, Dorota Rzepka dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Bochni, Halina Mucha prezes Civitas
Christiana Oddział w Bochni z A. Ratajem, przedstawiciele
Starostwa Bocheńskiego, prezesi Oddziałów Stowarzyszenia
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej z Warszawy
Janina Olszewska-Romanowska, z Krakowa – Irena Bieniek,
z Wiśnicza – Stanisław Domański, z Bochni – Dorota Korta,
Zarząd Główny reprezentował prezes Stanisław Kobiela
i członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Przybyła
liczna grupa z Oddziału Warszawskiego m.in. prof. dr hab. Jan
Pinowski, prof. dr hab. Władysław Kupiszewski, Elżbieta Misiak, Józef Szeliga, Tomasz Janik.
Stanisław Kobiela mówił o wystawie, przemawiał Stefan
Kolawiński, burmistrz Bochni oraz Tadeusz Skoczek, dyrektor
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Muzeum Niepodległości, który wręczył Burmistrzowi Bochni,
Stanisławowi Kobieli i Stanisławowi Mrozowi medale pamiątkowe 50-Lecia Muzeum Więzienia Pawiak. Stanisław Kobiela
i Stanisław Mróz udzielili wywiadów dla Polskiego Radia.
Wernisaż wystawy w Muzeum Więzienia Pawiak był również okazją do zaprezentowania walorów kulturalnych i turystycznych Bochni i Ziemi Bocheńskiej. Wystawa cieszy się
dużym zainteresowaniem zwiedzających i w związku z tym
czas jej ekspozycji zostanie przedłużony o dwa miesiące.
Pozostajemy z nadzieją, że wydarzenie kulturalne, jakie
stało się naszym udziałem w Warszawie zaciekawi i zachęci
do korzystania z naszej oferty turystycznej oraz poznawania
naszej historii lokalnej.
Sekcja Teatralna u Bochniaków

Fot. P. Sitko

W Stowarzyszeniu Bochniaków uaktywniła się sekcja teatralna, prowadzona przez Dorotę Kortę i Zofię Sitko. Sekcja
liczy 15 osób i stanowią ją w większości młodzi ludzie, z drugich klas szkół średnich. Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Prowadzone są zajęcia z edycji głosu, ruchu scenicznego
i dykcji. Grupa zachęcona sukcesem spektaklu pt „Draka w murach ogólniaka”, wystawionego w ramach obchodów 200-lecia
I LO w Bochni pracuje nad spektaklem, którego premiera ma
się odbyć w czerwcu, podczas „Dni Bochni”.
W 155 rocznicę wybuchu powstania styczniowego kol. Janina
Kęsek z naszego Stowarzyszenia wygłosiła wykłady:
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Fot. J.Duda

-16 stycznia w Wieliczce pt. „Bochnia i obwód bocheński
w latach 1863-1864” - na zaproszenie Stowarzyszenia Klub
Przyjaciół Wieliczki. W wykładzie uczestniczyli członkowie
Klubu oraz młodzież z LO w Wieliczce wraz z nauczycielem
historii.
-20 stycznia podczas spaceru po bocheńskiej nekropolii pt.
„Groby bocheńskich uczestników powstania styczniowego”.
Spacer zorganizowało Muzeum im. prof. Stanisława Fischera
w Bochni. Uczestnicy spotkania odwiedzili 25 grobów powstańczych, które staraniem Stowarzyszenia Bochniaków w 2013 r.
zostały oznaczone ryngrafami. W br. minęła 230 rocznica założenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Orackiej w Bochni
-30 stycznia pt. „Wiśniczanie w Powstaniu Styczniowym
1863-1864.” – na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Wiśnicza. Spotkanie połączone było z czytaniem przez uczennice
fragmentów pamiętników Stanisławy Serafińskiej, śpiewaniem
pieśni patriotycznych z czasów powstania, a następnie złożenie kwiatów i zapaleniem zniczy pod pamiątkowym krzyżem.
W uroczystości uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia,
przedstawiciele władze i obywatele Nowego Wiśnicza oraz młodzież szkolna wraz z nauczycielami.
-2 kwietnia na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Niepołomic wygłosi kolejny wykład, pt.”Powstanie Styczniowe 18631864 z perspektywy galicyjskiego miasta obwodowego”. Wykład odbędzie się w ramach programu Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Niepołomicach.

Maria Szymkowska

Zakończenie Jubileuszu 200-lecia I LO
16 stycznia 2018 roku zakończyły się obchody Jubileuszu Dwusetlecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla
Kazimierza Wielkiego w Bochni. Z tej okazji przedstawione
zostały Jasełka – oparte na scenariuszu spektaklu wystawionego w naszym mieście w 1958 roku. Inspiracją stał się dla
nas artykuł opublikowany przez pana Tadeusza Hargesheimera w Wiadomościach Bocheńskich. To właśnie panu Hargesheimerowi zawdzięczamy scenariusz przedstawienia sprzed
60 lat. Przygotowując przedstawienie, wprowadziliśmy w jego
obrębie zmiany, biorąc pod uwagę preferencje współczesnego
widza. Prace nad Jasełkami rozpoczęły się w drugiej połowie
września 2017 roku.

Spektakl został przygotowany we współpracy z zespołem
Siedlecanie, którego artyści – wśród nich również uczniowie
i absolwenci I Liceum - wykonali taniec góralski i krakowiaka. W Jasełkach wystąpiło ponad czterdziestu uczniów
Liceum. Nad przygotowaniem spektaklu pracowali nauczyciele: Renata Guzik, Jadwiga Korta, Maria Szymkowska,
Grzegorz Wójciak. Dekoracje przygotowali państwo Marek
Mucha i Barbara Ptak. Nagłośnienie spektaklu zapewnił Artur
Jaszczyński.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy służyli nam pomocą: państwu Lucynie i Tadeuszowi Hargesheimerom, pani
Ewelinie Łubik, która jest dyrektorem artystycznym i choreo-

WB nr 1 (115)

WIOSNA

2018

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE

grafem zespołu Siedlecanie, pani Teresie Waśko – z Gminnego
Ośrodka Kultury w Brzeźnicy, panu Leszkowi Marszałkowi
– dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu, panu inż. Zdzisławowi Lisakowi, emerytowanemu pracownikowi Kopalni Soli w Bochni, panu Marcinowi Mączce
z Nadleśnictwa Brzesko - za wypożyczenie rekwizytów i kostiumów wykorzystanych w spektaklu.
W spektaklu wystąpili:
Maryja - Agnieszka Orłowska, Józef - Grzegorz Wójciak.
Pasterze: Bartosz - Jakub Owczarek, Maciek - Jan Kubas,
Stach - Jakub Fortuna, Sławek - Łukasz Gorczyca, Wojtek
- Wiktor Górecki, Walek - Miłosz Puścizna, Kuba - Jakub
Świątek, Anioł- Aleksandra Pacura, Mara - Julia Gniewek
Herod - Filip Pilch, Salome - Jolanta Pączek, Trzej Królowie: Wojciech Kłósek, Jakub Le Van, Jakub Nosalski, Arcykapłani: Jakub Zduleczny, Piotr Makarewicz, Paweł Nowak,
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Eumenes - Michał Guniowski, Sługa - Michał Pałkowski,
Marcinowa - Beata Brydniak, Krakowiak - Kacper Korczakowski, Krakowianka - Karolina Klimek, Górnik - Jakub Świątek, Chłopcy – psotnicy: Bartosz Kostecki, Michał
Pałkowski, Balet – taniec w prologu i w pałacu Heroda:
Ewelina Bączek, Dominika Kalicka, Roksana Kleszcz, Kinga Snopek, Patrycja Tworzydło, Chór: Małgorzata Daniel,
Kamila Dębosz, Krzysztof Goliński, Aleksandra Pacura, Dominik Turek, Mateusz Turek, Mateusz Wysokiński, Jakub Żelichowski, Kwartet: Wiktoria Banaśkiewicz - wiolonczela,
Julia Gut - II skrzypce, Julia Stompór – I skrzypce, Justyna
Styczeń – altówka, Siedlecanie – motywy tańca góralskiego
i krakowiaka: Andrzej Bielak, Martyna Dąbrowska, Weronika Długosz, Wiktoria Dziurdzia, Adam Korczakowski, Kacper
Korczakowski, Angelika Łapczyńska, Piotr Pilch, Julia Tabor,
Marcin Strach, Kierownik zespołu: Ewelina Łubik

Fot. M. Szymkowska

Fot. M. Szymkowska

BOCHNIANA
Stanisław Kobiela

Ralph Modjeski - Sławny syn sławnej aktorki
W 2016 r. nakładem Spółki Akcyjnej MUZA Sport i Turystyka ukazała się interesująca, dwutomowa książka Marka
Boruckiego pt. Wielcy zapomniani: Polacy, którzy zmienili
świat. Książka cieszy się dużym powodzeniem choćby z tego
powodu – jak pisze we wstępie autor - że poświęcona jest Polakom, którzy dokonali ważnych odkryć, stworzyli niepowtarzalne dzieła w dziedzinie nauki, literatury, sztuki i muzyki, albo
w inny sposób oddali swój talent dla dobra ludzkości, a pamięć
o nich w naszym kraju uległa często całkowitemu zatarciu.
Autor wyjaśnia przyczyny owej narodowej niepamięci
w latach zaborów, II wojny światowej i Polski Ludowej i zaznacza, że często otaczamy pamięcią, tych, którzy wcale na
to nie zasługują, a nieświadomie pomijamy tych naprawdę
wielkich. Bardziej nas zajmuje teraźniejszość niż przeszłość.
Dwa tomy not biograficznych to stanowczo za mało i jestem
przekonany, że niebawem pojawią się na półkach księgarskich
następne. Wystarczy spojrzeć na znakomitą książkę wydaną
w Poznaniu 1981 r. przez Instytut Zachodni pt. Polacy w hi-

storii i kulturze krajów Europy Zachodniej pod red. prof. prof.
Krzysztofa Kwaśniewskiego Lecha Trzeciakowskiego.
W tomie pierwszym omawianej książki znajduje się rozdział zatytułowany „Sławny syn sławnej aktorki”. Mowa
w nim oczywiście o Rudolfie Modrzejewskim, światowej sławy inżynierze, budowniczym linii kolejowych i mostów, urodzonym w Bochni 27 stycznia 1861 r. Poznajemy lata jego
studiów w paryskiej Państwowej Szkole Dróg i Mostów. Zaręczył się, a następnie ożenił w 1885 r., z daleką kuzynką Felicją
Benda, kiedy mieszkał już w Stanach Zjednoczonych. Droga
kariery nie była łatwa. Pracując w biurze Morisona przy budowie mostu kolejowego przez rzekę Missouri w mieście Omaha
w stanie Nebraska, niewiele zarabiał. Dopiero w 1893 r. podpisał korzystny kontrakt na budowę mostu na rzece Missisipi
w Rock Island, w stanie Illinois: dwupoziomowy o dł. 490 m.
i szer. 8 m. z linią kolejową i drogą samochodową. Konstrukcja obrotowa mostu, umożliwiająca otwieranie przestrzeni
dla przepływających rzeką statków, wzbudziła podziw i po-
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wszechne uznanie, potwierdzone kolejnym sukcesem – budową mostu kratowego
przez Missisipi w Thebes z dwoma wiaduktami dojazdowymi o konstrukcji łukowej.
W 1904 r. prasa
amerykańska ogłosiła
go najwybitniejszym
budowniczym mostów.
Stowarzyszenie Techników ogłosiło go inżynierem roku. W 1907
r. w komisji ekspertów
badał okoliczności katastrofy i zawalenia
się mostu na rzece św.
Wawrzyńca opr. przez
inż. T. Coopera, która pochłonęła życie 82
robotników. Wykazał niedopuszczalne oszczędności w zużyciu stali i brak badań doświadczalnych. Budował także wiszące mosty kolejowe i w tym kierunku wyspecjalizował się.
Pierwszy taki most wybudował nad kanionem rzeki Crooked
o głębokości ponad 100 metrów (rozpiętość 107 m.). Kolejny
w Filadelfii most Benjamin Franklin Bridge (na 150-lecie powstania Stanów Zjednoczonych) w 1926 r. Był to największy
most wiszący na świecie długości 533 m, ze stalowymi pylonami nośnymi o wys. 110 m. Jeszcze większy most wybudował w Detroit na rzece Detroit – Ambasador Bridge. Łącznie
wybudował blisko 40 wielkich nowoczesnych mostów służących do dziś. Otrzymał wiele honorowych tytułów, odznaczeń
i wyróżnień. Od 1919 r. był członkiem Nowojorskiej Akademii Nauk. Otrzymał francuską Legię Honorową, tytuł doktora
honoris causa Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie.
Mimo, że używał nazwiska Ralph Modjeski - skrótu nazwiska Modrzejewski - podobnie jak jego matka (Helena Modjeska), zawsze uważał się za Polaka. W domu, w Chicago,
zawsze mówił po polsku. Jego dom odwiedzał często Ignacy Paderewski z małżonką, a on sam nigdy nie rozstawał się
z fortepianem. Podobno był pianistą o możliwościach wirtuoza. O jego polskości pisał działacz polonijny Ignacy Morawski. Przeniósł także polską tradycję Świąt Bożego Narodzenia
ze stołem wigilijnym i choinką. Często odwiedzał Polskę. Do
dzisiaj działa w Chicago firma budująca mosty pod nazwą
„Modjeski and Masters”. Zmarł w Los Angeles 26 czerwca
1940 r. W 2008 r. Most Fordoński otrzymał imię Modrzejewskiego, a z tą inicjatywą wystąpiła Rada Inżynierów Polskich
w Ameryce Północnej.
Autor pisze o jego urodzinach w Bochni 27 stycznia 1861
r. w mieście, w którym jego dwudziestoletnia matka rozpoczynała karierę aktorską i zamieścił dwie fotografie panoramy
Bochni (ze zb. Muzeum im. prof. S. Fischera) i drugą wykonaną przez Janinę Kęsek, a przedstawiającą kamienicę, w której
miał miejsce debiut sceniczny Heleny Modrzejewskiej (obecnie mieści się w nim Galeria Bocheńska)
W Bochni nie pamięta się Rudolfa Modrzejewskiego. Nie
ma ani ulicy jego imienia, ani pomnika. Niektórzy miejscowi
historycy idąc śladem ciągle upiększanych wspomnień Heleny Modrzejewskiej sugerują wbrew temu, co pisze znako-
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mity biograf artystki Tymon Terlecki, historyk Józef Głomb
i Jerzy Got (Polski Słownik Biograficzny – nota o Rudolfie
Modrzejewskim), nie trzymają się faktów i logicznego biegu
wydarzeń i bezkrytycznie sugerują, że syn sławnej artystki
urodził się w Krakowie. Istotnie w upiększanych przez całe
życie wspomnieniach artystka napisała, że w maju 1861 roku
pan Modrzejewski (naprawdę Zimajer – przyp. S.K.), ja i mój
mały synek Rudolf, w tym czasie czteromiesięczny, zamieszkaliśmy w Bochni, dokąd wcześniej już przeprowadziła się matka
z moją siostrzeniczką. Drogiej ciotki Teresy nie było już pośród
nas. Umarła w połowie stycznia.
Artystka w swoich wspomnieniach świadomie przykrywa swoje życiowe zmarszczki i defekty aktorskim makijażem pokazując siebie jako jako zamężną kobietę obok męża,
wspomnianego pana Modrzejewskiego, a faktycznie ojca jej
nieślubnego dziecka Gustawa Zimajera. Wszak puder i szminka to atrybuty każdej aktorki. Nie można też wymagać, aby
wybitna artystka, rozsławiająca imię naszego narodu na obu
kontynentach, uzewnętrzniała swoje problemy. Nie oznacza to
jednak, abyśmy w Bochni mieli zaakceptować taką sekwencję
nieprawd.
Jak zatem wyglądała ówczesna rzeczywistość. Ani Helena
Misel, ani jej kochanek Gustaw Zimajer nie nosili jeszcze wtedy nazwiska Modrzejewscy. Przyjechali do Bochni tzw. „rzemiennym dyszlem”, a Rudolf znajdował się dopiero w łonie
swojej matki. Cel przyjazdu do Bochni był oczywisty: urodzić
dziecko z dala od Krakowa. To właśnie skłoniło ją do przyjazdu do tej – jak twierdzi - bardzo nieciekawej miejscowości.
Chyba nie zamierzała tutaj w takiej marnej mieścinie rozpoczynać kariery artystycznej? Po co miała przyjeżdżać nieco
wcześniej matka i siostrzenica Heleny? O tej tajemnicy pisałem na łamach „Wiadomości Bocheńskich w nr 3 (82) 2009
i ale warto ten wątek jeszcze raz powtórzyć. Helena była nieślubną córką Józefy Mizel (Misel), wdowy po Szymonie Bendzie, właścicielu dwóch kamienic przy ul. Grodzkiej w Krakowie. Urodziła się w 1840 r. pięć lat po śmierci Szymona
Bendy. W tym czasie matka jej żyła w wolnym związku z Michałem Opidem. W księdze parafialnej zapisano Helenę jako
„dziecię zrodzone z pani Józefy z Mizlów Bendowej”. Kiedy
Helena miała 10 lat w mieszkaniu ich pojawił się lokator Gustaw Zimajer, który stał się „przyjacielem rodziny” i korepetytorem Heleny. Porzucił on starszą od siebie żonę Katarzynę
de Rautenberg. Rozbudził w Helenie zainteresowanie teatrem
i cztery lata później przygotowywał ją do zawodu aktorskiego.
Chciał, aby grała w sztukach wystawianych w języku niemieckim. Brał ją do teatru, uczył tekstów niemieckich, zachęcał do
śpiewu operowego. W połowie 1860 r. matka dowiedziała
się, że 20-letnia Helena jest w ciąży, a ojcem dziecka jest Gustaw Zimajer. Wszystkie wielkie plany Heleny runęły w jednej chwili. Helena załamała się, bo na dodatek w mieszkaniu
matki pojawiła się właśnie wtedy sublokatorka, piękna o południowej urodzie i ciemnych włosach, Antonina Hoffmanówna,
absolwentka szkoły dramatycznej, która po udanym debiucie
warszawskim przyjechała do Krakowa, na pierwszą teatralną
posadę. Energiczna matka Heleny, świadoma skandalu, gdyby
wyszło na jaw, że jej córka jest w ciąży z żonatym mężczyzną,
wzięła sprawy w swoje ręce. Zdecydowała, aby Helena urodziła dziecko poza Krakowem. W jesieni 1860 r. wyprawiła
więc Helenę z Zimajerem z Krakowa do nieodległej Bochni,
do swoich krewnych Baumanów, mieszkających przy Kra-
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kowskim Przedmieściu w Bochni i tutaj, 27 stycznia 1860 r.
Helena powiła syna, któremu dała imię Rudolf. Taki bieg wydarzeń był najbardziej prawdopodobny. Józefa Bendowa była
kobietą mądrą, znała życie, które jej nie głaskało, a do tego
była po mężu szlachcianką. Nie mogła czekać na rozwój wypadków, na to, że ciąża córki będzie niedługo widoczna. Nie
mogła czekać do porodu, mając sublokatorkę w mieszkaniu,
która nie była życzliwie nastawiona do Heleny i która zapewne wszystko by wygadała. Wyprawienie Heleny do Bochni
przed ujawnieniem jej ciąży było więc jedynym rozsądnym
rozwiązaniem. Jeden z biografów Modrzejewskiej zupełnie
błędnie opowiada się za niewiarygodną hipotezą, sugerując,
że Helena pozostała w Krakowie, a do Bochni przyjechała dopiero, kiedy synek miał dwa miesiące. W podróży towarzyszył
jej wtedy Zimajer, matka Józefa i wnuczka Stasia. Widocznie
biograf ten nie znał atmosfery w XIX-wiecznym Krakowie,
ówczesnych kanonów moralności i charakteru Józefy Bendowej, która wykazałaby się w takim wypadku wyjątkową naiw-
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nością, graniczącą z głupotą. W księgach parafialnych Krakowa i Bochni (Liber natorum) nie ma informacji o narodzinach
Rudolfa z oczywistych względów. Nie mogły ryzykować, że
ksiądz w metryce chrztu zapisze Rudolfa jako dziecię zrodzone z pani Heleny Misel, a więc dziecko nieślubne. Rudolf
mógł być ochrzczony dopiero na dalszym etapie teatralnej podróży Heleny. Nie będę opisywał dalszych niedorzeczności,
wśród których niektórzy piszą, iż to bieda wygnała Helenę
z Krakowa do Bochni, że jej debiut był charytatywnym występem na rzecz wdów górników, którzy zginęli podczas pożaru
kopalni w tym czasie (co jest oczywistą nieprawdą) i o tym, że
ten debiut odbył się w kasynie (wybudowany dopiero w 1904
r.). O tych fantazjach Heleny pisałem już wcześniej i odsyłam
czytelnika do artykułu pt. Do końca aktorka. Prawdy i nieprawdy o debiucie Heleny Modrzejewskiej w Bochni „Wiadomości Bocheńskie” nr 2/2011. Cieszę się, że Marek Borucki
nie poszedł takim tropem jaki wskazała w swoich wspomnieniach Helena Modrzejewska.

Janina Kęsek

Prezydent RP Andrzej Duda - Honorowym Obywatelem
Królewsko-Górniczego Miasta Bochnia
W dniu 27 lutego 2018, jak co roku, Bochnia uroczyście obchodziła w komorze Ważyn Kopalni Soli w Bochni „urodziny
miasta” - w tym roku była to 765 rocznica nadania Bochni praw
miejskich. Tegoroczna uroczystość miała charakter szczególny,
ponieważ połączona była z nadaniem Panu Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie tytułu Honorowego Obywatela Królewsko-Górniczego Miasta Bochni, przyznanego uchwałą Nr XLI/392/18
Rady Miasta Bochnia z dnia 25 stycznia 2018 roku.
Wraz z Prezydencką Parą panem Andrzejem Dudą i jego małżonką panią Agatą Kornhauser-Dudą przybył do Bochni ks. Zbigniew Kras, kanonik honorowy Kapituły Bocheńskiej - kapelan
Prezydenta RP i wielu znakomitych gości: parlamentarzystów,
przedstawicieli kancelarii Prezydenta RP, władz samorządowych
szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, przedstawicieli miejscowych urzędów, instytucji i organizacji społecznych.
Przybyłych gości powitał burmistrz miasta Stefan Kolawiński. Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Balicki odczytał treść

uchwały Rady Miasta Bochni z dnia 25 stycznia 2018 r. po czym
nastąpił akt nadania przyznanej godności, wręczenie wykutej
w soli statuetki króla Kazimierza Wielkiego wykonanej przez
artystę Mirosława Malacę. Parze Prezydenckiej wręczono kwiaty. Pan Prezydent dziękując powiedział, że od lat zna Bochnię.
Wielokrotnie przez nią przejeżdżał na trasie ze Starego Sącza do
Krakowa. Podkreślił, że jego rodzinne miasto Stary Sącz i Bochnię łączy wspólna patronka św. Kinga. W swojej wypowiedzi
nawiązał do historii naszego miasta wyrosłego na soli, odznaczającego się bohaterstwem swoich synów w licznych zrywach
narodowych. Z tą tradycją Bochnia zawsze była silnie związana.
Zaapelował szczególnie do młodych by utrwalali nadal lokalną
historię, uczyli się patriotyzmu i poszanowania dla wspaniałej
przeszłości naszego miasta.
Po spotkaniu w bocheńskiej kopalni soli Para Prezydencka
udała się na spotkanie z mieszkańcami Bochni w Hali Widowiskowo-Sportowej w Bochni.

Fot. Ł. Chojecki - UMB

Fot. Ł. Chojecki - UMB
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Adam Coppik (Dietzenbach - Niemcy)

Wspomnienie z Bochni po 65 latach
W numerze 2-3/2017 r. „Wiadomości Bocheńskich” (s. 38)
pisaliśmy o niedawnej wizycie pana Adama Coppika z Niemiec w Bochni, w której się urodził w 1945 r. w dramatycznych okolicznościach. Rodzice jego mieszkali w Bydgoszczy,
która w 1939 r. włączona została do III Rzeszy Niemieckiej.
Ojciec był rodowitym Niemcem i wcielony został niezwłocznie do Wehrmachtu. Matka była Polką i pochodziła z rodziny
Kamyczków z Małego Wiśnicza. W chwili zbliżania się Rosjan
docierały do Bydgoszczy straszliwe i ponure wieści o terrorze
żołnierzy sowieckich, którzy na interwencję oficerów odpowiadali : bo to uże Germania i wy wsje Germańcy. Rodzice jego
postanowili wyjechać z Bydgoszczy do Małego Wiśnicza, do
rodziny jego matki i tam przeczekać te najgorsze dni. Mieli kilkuletniego syna Leopolda, a matka była w zaawansowanej ciąży. Ryzykując życiem, przybyli tutaj i wkrótce udało się znaleźć dla nich mieszkanie przy ul. Gipsowej. Zamieszkali tam,
ale po kilku miesiącach rodzice zostali zaaresztowani przez
miejscowego prokuratora. Ojca wywieziono do Inowrocławia,
otrzymał karę kilkuletniego więzienia. Matka w ciąży trafiła o
aresztu w budynku bocheńskiego sądu. Pod wrażeniem tych
wydarzeń zaczęła rodzić. Lekarz zalecił natychmiastowe przewiezienie jej do jedynego w Bochni szpitala przy obecnej ulicy
Konstytucji 3 Maja. Tam przeszedł na świat Adam Coppik. Po
kilku dniach okazało się, że zarzuty pod którymi ją aresztowano okazały się bezpodstawne, śledztwo umorzono i wkrótce
wyszła na wolność. Przez 7 lat mieszkali w Bochni. Brat Leopold uczył się w Szkole im. Jachowicza, po jej ukończenie
nie został przyjęty do Liceum. Także Adam Coppik uczył się
w tej samej szkole, ale tylko kilka miesięcy. Po powrocie ojca
i braku jakichkolwiek perspektyw wyjechali do Wałbrzycha, a
następnie do Niemiec. Wiele lat później brat Leopold zasiadał
w Bundestagu w czasie kanclerskich rządów Willy Brandta.
Pan Adam Coppik opowiedział swoje losy na spotkaniu w
Domu Bochniaków. Swoje wrażenia z pobytu w Bochni opisał
w nadesłanym liście, który niżej zamieszczamy.
Witam serdecznie Bochniaków!
Mam nadzieje, że moje pismo uda się Państwu odczytać
i nie będzie problemów z jego zrozumieniem. Sens tego listu
sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, jak czuje się człowiek, który po 65 latach powraca do miejsca swojego urodze-

nia w 1945 roku. W październiku 2017 r. opowiedziałem mojemu synowi Stefanowi o mojej nostalgicznej podróży z Dietzenbachu w Niemczech koło Frankfurtu nad Menem, do Bochni.
Chciałem porównać moje wrażenia z dzieciństwa z obecnymi.
Uświadomiłem sobie, że Bochnia leży w pięknym krajobrazie, pomiędzy Rabą, w której kiedyś kąpaliśmy się a górami, Uzbornią, przy której mieszkaliśmy parę kroków od pomnika zamordowanych przez hitlerowców niewinnych ofiar.

Rodzina Coppików w Bochni - zdj. archiwalne

Pan Adam Coppik i pani Anna Wzorek w Domu Bochniaków - fot. S. Kobiela

W mieście tym mieszkałem od 18 sierpnia 1945 czyli od chwili mojego urodzenia w ówczesnym szpitalu niedaleko cmentarza przez siedem lat do 1952 roku. Nasz dom znajdował się
przy ul. Gipsowej. Mieszkałem tam z matką, ciocią i dwójką
braci. I domek ten stoi do dzisiaj. Los był dla niego łaskawy.
Ojciec mój był Niemcem. Kiedy powrócił z uwięzienia wyjechaliśmy do Wałbrzycha w 1953 r. Tam ojciec przez 6 lat
uczył w szkole niemieckiej, a następnie przenieśliśmy się do
Niemiec. Po ukończeniu studiów przez 35 lat uczyłem w szkole zawodowej we Frankfurcie. W tym czasie tylko dwa razy
odwiedziłem Bochnię z moim kuzynem. Dopiero teraz mogłem
przyjechać do Bochni na dłużej. Im bardziej posuwam się w
latach, tym więcej chciałbym wiedzieć o Bochni – mieście mojego dzieciństwa. Wiele osób z tamtego okresu już nie żyje.
Bardzo byłem zadowolony z pobytu w hotelu „Zalesie”.
Miałem także przez całe trzy dni świetną przewodniczkę panią
Annę Wzorek z Nowego Wiśnicza. Interesowała mnie Szkoła Podstawowa nr 1 tuż koło kościoła parafialnego, do której
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chodziłem tylko przez 3 miesiące w pierwszej klasie. Niestety
pani sekretarce nie udało się odnaleźć w piwnicy moich akt z
1952 roku. Odwiedziłem groby mojej babci i dziadka Marii i
Franciszka Kamyczków i cioci Albiny Kamyczek. Pojechałem
także do Chodenic i z mostu wiszącego patrzyłem na Rabę, z
którą wiąże się tyle moich wspomnień. Pamiętam most kolejowy i dziecięcą grozę, kiedy przejeżdżał pociąg.
Dzisiaj wiele się zmieniło. Miasto jest nowoczesne, zmodernizowane w europejskim standardzie, ale ja poszukiwałem
tej Bochni sprzed 65 lat. Nie zapomnę tej biedy z lat powojennych, kiedy wszystkiego brakowało. Żyliśmy wtedy dzięki
pomocy krewnych i Caritasu.
Spotkały mnie teraz różne niespodzianki. W hotelowej recepcji pani stwierdziła, że urodziłem się w Bochni, i dziwiła
się dlaczego mam niemiecki paszport. Pytałem taksówkarzy
dlaczego od lat stoi pusty dom szpitala gruźliczego w którym
się urodziłem. Dlaczego nikt nie chce w niego inwestować i
tam zamieszkać lub prowadzić jakąś działalność gospodar-

43

czą. Żaden z taksówkarzy nie umiał mi na to pytanie odpowiedzieć, dlaczego właściciel chce go sprzedać i dlaczego nie
stara się, aby znaleźć klienta. To chyba jest jakaś tajemnica, a
przecież nie żyjemy w średniowieczu, i może ktoś wreszcie
tym domem się zajmie.
Dziękuję panu Kobieli za wysłuchanie moich wrażeń
z dzieciństwa i okoliczności moich narodzin w tym domu.
Dziękuje za spotkanie w Domu Bochniaków przy herbatce
i smal-talk. Także dziękuję pięknie pani Annie Wzorek za
gościnność jaką okazywała mi w Nowym Wiśniczu, oprowadzenie po Bochni i Chodenicach. Dzięki temu poznałem bardzo miłych odległych krewnych i ich dzieci. Bardzo będę się
cieszył jeśli nawiązane kontakty będziemy podtrzymywali i
rozwijali. Pragnę, aby ta wzajemna sympatia polsko-niemiecka nadal kwitnęła. Cieszę się, że zdjęcia z mojego albumu rodzinnego pan Kobiela uwzględni w archiwum Bochniaków.
Serdecznie pozdrawiam Bochniaków w tym świątecznym
nastroju.

Jan Pinowski (Warszawa)

U polskich misjonarzy w Amazonii Wenezuelskiej, cz. 1
Caracas. Pakujemy się, bo jutro lecimy do stolicy Amazonii Wenezuelskiej do Puerto Ayacucho. Zabieramy z sobą
owoce jak pomidory, wprawdzie pewnie tam można kupić,
ale mogą być kłopoty z ich umyciem, ponadto zabieramy
żywność w puszkach.
16.VI 1978 Caracas. O 9.15 wyjeżdżamy z domu przy
ulicy Calle Negrin w Caracas, stolicy Wenezueli i za 10
boliwarów taksówką pędzimy na dworzec autobusowy
Checuto, a stąd autobusem do portu lotniczego Naiguatá.
Samolot do Puerto Ayacucho ma odlot o 12. 30. Czekamy,
wreszcie o 14.45 startujemy. Nasz samolot DC 9 należy do
wenezuelskiej linii lotniczej Aeropostal. Lot ma trwać 55
minut. Samolot zatoczył koło nad morzem nabrał wysokości i leci wprost na południe. Niebo zachmurzone. W ciągu kilku minut mijamy góry Kordyliery Nadbrzeże, o 15.08
rzekę Apure. Między San Fernande de Apure, stolicą stanu
Apure, a rzeką Orinoko jest równina pokryta sawanną, czyli llanos. Nad Puerto Ayacucho stolicą Amazonii Wenezuelskiej czarna chmura i ulewa, samolot kilkakrotnie krąży
przebija chmurę i ukazuje się już z niedużej wysokości rzeka
Orinoko, przepływająca przez progi, po wschodniej stronie hełmiaste góry utworzone ze skał o kształtach opływowych, w dużej części nagie bez roślinności. Skały te to brzeg
Wyżyny Gujańskiej. Ze strony zachodniej Orinoko widać
ogromne równinne tereny llanos z krętymi rzekami i lasami galeriowymi po brzegach. Wśrod potoków wody samolot dotknąl pasa startowego zatrzymał się tuż przed małym
budynkiem portu lotniczego. Na dworcu lotniczym czeka na
przylot samolotu gromada ludzi, w niej kilku białych, a tak
sami Indianie. Nikt na nas nie czeka. Pytamy sióstr zakonnych o Salezjanów i samego zakonnika nic o nas nie wiedzą,
ale spotykamy dwóch studentów z naszego Instytutu Zoologii Uniwersytetu Centralnego w Caracas. Wiozą nas do odległego o 24 km Puerto Ayacucho, a tam do misji salezjańskiej

i spotykamy od razu sławnego polskiego misjonarza księdza
Ludwika Wojciecha Wójcika i brata Stanisława Borucha.
Co to jest Amazonia Wenezuelska? To najbardziej na
południe wysunięta część Wenezueli, obejmuje ona obszar
175750 km2, a więc większy niż połowa Polski. Na tym
ogromnym obszarze żyje (w l978 roku) 26.000 ludzi. Jeden
człowiek przypada przeciętnie na 7 km2, lub inaczej wyrażając – na 1 km2 żyje 0,14 mieszkańca. Do tego trzeba dodać około 15.000 Indian żyjących poza zakresem cywilizacji
i poza zakresem jakiegokolwiek spisu. Tych 40.000 tysięcy
ludzi to głównie różne szczepy Indian o nazwach Wikas,
Guahiribos, Makiritares, Pieroas, Guahibos, Curripacos, Barers, Macos i wiele innych. Jedyna droga asfaltowa prowadzi
z Puerto Ayacucho na południe do portu Samariapo, skąd dalej na południe można płynąć rzeką Orinoko. Ważne są tylko
drogi wodne. Jest też kilka lotnisk dostępnych dla małych
samolotów, utrzymujących nieregularną komunikację.
W Puerto Ayacucho wita nas po polsku staruszek, legendarna już tutaj postać, ksiądz Ludwik Wojciech, rodem
ze Śląska, z Goczałkowic. Do Wenezueli przybył jako misjonarz w 1925 roku. Przez wiele lat pracował na zmianę
w pobliżu San Cristobal, w Walencji, Los Teques, by w 1948
roku przyjechać do Puerto Ayacucho. Długie lata nie słyszał
polskiej mowy i dopiero, kiedy po drugiej wojnie światowej
zaczęli napływać polscy misjonarze, powtórnie uczył się języka ojczystego. Jego dziełem jest kolonia szczepu Guahibos, Coromoto, oraz osiedle szczepu Piaroas.
Ksiądz Ludwik pojechał z nami do osiedla Indian Piaroas.Składa się ono z szeregu domów zbudowanych z niewypalonej gliny, pokrytych blachą cynkową oraz z kilku
kulistych domów o dachach w kształcie hełmów, pokrytych
liśćmi palmowymi, i o ścianach z blachy cynkowej. Zachowała się jeszcze jedna chiruata (czytaj cziruata), to jest dom,
w jakich ci Indianie mieszkali od pokoleń. Jest to budowla
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w kształcie hełmu, cała pokryta liśćmi palmowymi. W środku panuje półmrok, każda rodzina zajmuje pod ścianą wycinek chaty. Wiszą hamaki, tobogany uplecione z łyka, na
ziemi stoją garnki i różne przedmioty trudne do rozpoznania
w tym mroku. Kobiety – ubrane w normalne stroje – przyjęły nas nieufnie, przed aparatem fotograficznym zaczęły
uciekać. Dwa pudełka ciastek całkiem ośmieliły dzieci,
a za nimi przyszły i matki (Ryc. 1)Jedna dziewczynka była
prawie identyczna z tą, co tak spokojnie jadła ciastko obok
mnie na lotnisku w Caracas. Jaka jednak różnica w otoczeniu, jaki przeskok z okresu prawie zbieractwa i prymitywnego rolnictwa w epokę odrzutowców. Do sąsiedniego
domu weszła kobieta z toboganem napełnionym drewnem.
W prawej ręce trzymała siekierę z długim trzonkiem. Ubrana była tylko w spodnie. Z dalszego domu wyszedl mężczyzna odziany tylko w przepaskę biodrową, zwaną tutaj
guayuco (czyt. guajiko). W drodze powrotnej mieliśmy zabrać do szpitala dwóch chorych staruszków. Staruszkowie
pokaszliwali, a na rękach mieli białe plamy, ślady choroby
pinta (choroba pinta to choroba zakaźna wywoływana przez
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krętka Treponema carateum powoduje powstawanie białych
plam na skórze).
cdn

Ayacucho, Amazonia Wenezuelska 1978 r. Od lewej: prof. Andrzej
Bonasiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego, misjonarz ks. Ludwik
Wojciech Wójcik, Agnieszka i Barbara Pinowskie. (fot. J.Pinowski)

Maria Musiał (Bochnia - Kazachstan)

Mój Kazachstan - wspomnienia cz. 1
duję. Wiem tylko, że to wioska rzucona gdzieś w stepy 100
Trudna decyzja
Czekałam na wyjazd na Wschód. Nie byłam tylko pewna, km od stolicy, Astany. Czytam, że tam mieszkają potomkowie Polaków skazanych na wygnanie
czy dostanę skierowanie i gdzie. Przeprzez stalinowski reżim. Oprócz tego
szłam rekrutację w Centralnym Ośrodliczę na moją znajomość rosyjskiego.
ku Doskonalenia nauczycieli w WarUczyłam się go kiedyś w szkole.
szawie. Bardzo chciałam wyjechać;
Oczami wyobraźni widzę już bezbyłam na takim etapie życia, że zdekresny step pokryty wysokimi trawacydowałam się na radykalną zmianę.
mi kołyszącymi się malowniczo na
Pewnego letniego dnia zadzwonił
wietrze.
telefon – CODN.
Jest decyzja, której już nie zmie– Mamy dla pani propozycję wyjazdu.
nią rozsądne i zatroskane głosy znaKazachstan.
jomych, patrzących na mnie jakbym
Znieruchomiałam. Kazachstan!
postradała zmysły. Jadę!
Przecież to koniec świata!
– Halo! Czy mnie pani słyszy?
Spotkanie z Kazachstanem
– Ile mam czasu na zastanowienie
Koniec sierpnia. Wreszcie nadsię?
szedł dzień wyjazdu, a raczej wylotu.
– Do jutra.
Lecę z całą grupą nauczycieli. Siedem
W głowie zaczyna się gonitwa
osób. Pomimo zmęczenia długim lomyśli. Wreszcie klaruje się jedna z
tem, mam dobry nastrój.
nich: przecież to jedyna okazja, żeby
zobaczyć to miejsce na ziemi, o któWschodzi słońce, kiedy samolot
rym prawie nic nie wiem. Czytałam
zniża lot, zbliżając się do Astany. Zerkiedyś wspomnienia Jerzego Krzyszkam w dół i za gardło chwyta mnie natonia, który gdzieś nad Iszymem
gle niespodziewany strach. Nie mogę
spędzał swoje wojenne dzieciństwo.
oderwać oczu: bezkresna, szara pustka
Pamiętałam nazwę rzeki, do której Autorka - Maria Musiał z mężem Janem
poprzerzynana prostymi, jakby od liwskoczył razem z kolegami, kiedy
nijki rysowanymi drogami, które przepaliły się wysokie trawy stepu. To był Iszym. A więc zobaczę cinają się pod różnymi kątami. Mój Boże, gdzie ja jestem! To
te krajobrazy na własne oczy! Niewiarygodne!
jakiś księżycowy krajobraz! I po co mi to było?
Szukam teraz w Internecie jakichkolwiek wiadomości o
Uspokajam się nieco po opuszczeniu pokładu samoloPierwomajce –miejscu mojego skierowania. Niewiele znaj- tu, kiedy okazuje się, że czeka na mnie sympatyczny młody
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człowiek i wita mnie całkiem ładną polszczyzną. Jadę z moim
przewodnikiem do Pierwomajki. Przejeżdżamy przez uśpioną
jeszcze stolicę i wyjeżdżamy z miasta.
Przyglądam się okolicy; płasko aż po horyzont, ani śladu
drzew i jakiejkolwiek zieleni, a nad pożółkłą, szarą ziemią
unoszą się całe chmary czarnego ptactwa kraczącego złowróżbnie. Ogarnia mnie otępiające zmęczenie i zaczynam
drzemać.
Przytomnieję, bo mój kierowca zatrzymuje się i wychodzi na papierosa. Wychodzę i ja. Rozglądam się, widzę jakieś
niskie chałupki, a między nimi na wpół uschnięte drzewa z
resztkami żółtych liści wyciągające gołe kikuty do nieba, jakby błagając o ratunek. Na widok tego ponurego krajobrazu
ogarnia mnie smutek.
– To już Pierwomajka – odzywa się mój przewodnik.
– Mój Boże, jak ja tu wytrwam rok! – krzyczy we mnie jakiś
rozpaczliwy głos.
Dojeżdżamy do jednego z jednakowych skromnych domków otoczonego sztachetowym ogrodzeniem. Wita mnie przy
wejściu grupa kobiet mówiących trochę po polsku. Wśród
nich Prezes tutejszego Stowarzyszenia Polaków rejonu astrachańskiego – pani Ludmiła. Wewnątrz zastawiony stół z butelką wódki na środku. Próbuję coś zjeść, ale natrafiam na opór
mojego organizmu. Jestem strasznie zmęczona długim lotem i
niewesołymi wrażeniami. Myślę o tym tylko, aby się położyć.
Wreszcie zostawiają mnie samą i mogę odetchnąć. Śpię krótko, pomimo zmęczenia. Rozglądam się po domu – siedziba
Stowarzyszenia, Polski Dom. Tu będę mieszkać i pracować.
Jeden obszerny pokój z półkami książek, ogromną mapą Polski, komputerem i drukarką. Dwa mniejsze – jeden to moja
sypialnia, drugi – klasa z białą tablicą i ławkami. Obejrzałam
sobie kuchnię ze śmiesznymi meblami pomalowanymi na różowo i ogromną łazienkę z toaletą i wanną.
Chociaż wnętrze zaniedbane, rozpadające się meble – nie
jest źle. Łazienki to tutaj się nie spodziewałam. Nie trzeba więc
biegać gdzieś na podwórze do wychodka, na co byłam przygotowana. Chociaż nie ma bieżącej wody, oddycham z ulgą.
W lepszym już nastroju biegnę otworzyć okno – nie otwiera się... Biegnę do drugiego i następnego – to samo. Okna nie
otwierają się; zabite na głucho! Dziwne!
Tego jeszcze popołudnia pani prezes Ludmiła pokazała mi
wieś, zwracając uwagę przede wszystkim na sklepiki, w których
głównie kłębiły się z głośnym buczeniem muchy, i zostałam sama.
Pierwsze dni w Pierwomajce
Nadszedł wieczór. Pierwszy wieczór tysiące kilometrów
od domu. Zapadła cisza – tak doskonała, że poczułam przysłowiowe dzwonienie w uszach. Za oknem nieprzeniknione
ciemności, nigdzie żywej duszy. Ogarnął mnie najprawdziwszy strach i uczucie straszliwej samotności.
Drżącymi palcami wystukałam sms do syna: Jestem sama
i bardzo się boję.
Za chwilę otrzymałam odpowiedź: Przyzwyczaisz się.
I to mnie uratowało od kompletnej paniki. Rzeczywiście, przyzwyczaję się. Nie jestem dzieckiem. Trzeba po prostu iść spać.
Następnego dnia poznałam panią Ninę. Bezzębna, pulchna
staruszka mieszkała w sąsiedztwie Polskiego Domu. Była Polką i mówiła swobodnie po polsku. Siedziała na swoim „dywańczyku” przy drodze. Przywitała mnie serdecznym, trochę
nieśmiałym uśmiechem i od pierwszego dnia stała się moją
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najlepszą przyjaciółką. Kochana pani Nina! Służyła mi pomocą w każdej sytuacji. Szczególnie ważne było to w pierwszych
dniach pobytu w Pierwomajce. Od niej dowiadywałam się,
gdzie mogę kupić coś do zjedzenia, co nie było sprawą prostą. W sklepie nie było warzyw, nabiału, mięsa, bo każdy miał
te artykuły w swoim gospodarstwie. Pani Nina dzieliła się ze
mną, czym mogła, ostrzegała przed niebezpieczeństwem związanym z zawirowaniami pogodowymi, czekała na mnie pełna
niepokoju, kiedy wyjeżdżałam do Astany. Słowem – traktowała mnie jak córkę, która zmarła kilka lat wcześniej, a której
byłam rówieśnicą. Szybko też stałam się częścią jej rodziny, z
dużą życzliwością zaakceptowana przez jej dzieci i wnuki. Na
to trzeba było jednak trochę poczekać. Tymczasem wracam do
pierwszych dni mojego pobytu w Pierwomajce.
Pierwszy dzień września przywitał nas już lekkim mrozem.
Z samego rana podreptałam z panią Ludmiłą do szkoły, by
wziąć udział w rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Była to
naprawdę wielka uroczystość – święto całej wsi. Z sentymentem obserwowałam młodsze dziewczynki z wielkimi kokardami na głowach. Tak wyglądałam w dzieciństwie.
Tu miałam okazję poznać miejscowego akima / to oficjalny przedstawiciel władzy/, Wiaczysława Stanisławowicza
Dębickiego, Polaka, jak się później okazało. Jeden z nielicznych już akimów Polaków. Wkrótce mnie odwiedził i na
szczęście, bo sytuację miałam niewesołą. Nadchodziła zima
wielkimi krokami, a ja nie mogłam zapalić w piecu, bo ruszt
był połamany, a wiszący na ścianie zbiornik na wodę przeżarła już rdza.
Nie działała uszkodzona pompa, wodę trzeba było więc
nosić wiadrami z zagrody pani Prezes oddalonej kilka domów
od mojej siedziby. Nie było opału na zimę i jakichkolwiek pieniędzy, bo odchodzący nauczyciel nie zadbał o złożenie wniosku finansowego do Wspólnoty Polskiej. W tej sytuacji pomoc
akima była nieoceniona. Na początek przyniósł mi od swych
rodziców elektryczną dmuchawę, abym mogła choć nieco się
ogrzać. Przysłał też dwóch robotników, którzy przynieśli i zawiesili nowy zbiornik nad piecem. Pomógł mi kupić i zamocować nowy ruszt do pieca. Teraz już mogłam rozpalić pod
kuchnią resztkami drewna i po mieszkaniu rozlało się błogie
ciepełko. Od niego zrobiło się też jakoś lżej na duszy i powróciła nadzieja, że wszystko jakoś się ułoży i dożyję do wiosny.
Ale kłopoty jeszcze się nie kończyły. Niepokoiła mnie
pustka wokół mnie i Polskiego Domu.
Jadąc tutaj przekonana byłam, że czekają niecierpliwie na
mój przyjazd jeżeli nawet nie tłumy, to przynajmniej spora
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gromadka stęsknionych rodaków. Tymczasem dni mijały, a nie
pojawił się nawet pies z kulawą nogą.
Szybko dowiedziałam się, że przyjechałam w nieciekawym momencie w życiu tutejszego Stowarzyszenia. Jego
członkowie byli skłóceni – obecna Prezes i jej kilkoro stronników objęli kierownictwo w sposób samozwańczy, oskarżając
o nadużycia finansowe (jak się potem okazało się, niesłusznie)
poprzedni zarząd. Efektem tych działań było odsunięcie się
polskiego środowiska, zbulwersowanego niesmaczną awanturą, od Polskiego Domu.
W pierwszych dniach pobytu pomaszerowałam do Łozowoje poznać poprzednią Prezes – panią Batrakową. Odnalazłam ją z łatwością, bo była osobą znaną, a i wieś nie była zbyt
duża. Obrażona i rozżalona opowiedziała o całym zdarzeniu.
Cóż ja mogłam? Jedynie jej wysłuchać. Wyprawa nie była jednak całkiem bezowocna, bo pani Batrakowa poznała mnie z
dyrektorką szkoły w Łozowoje, panią Leonidą, Polką. Pokazała mi szkołę i umówiła na spotkanie z dziećmi. Od kilku
już lat przychodzili tu nauczyciele z Pierwomajki i prowadzili
nauczanie języka polskiego fakultatywnie. Z takim skierowaniem przyjechałam do Kazachstanu również i ja.
Warto tu dodać kilka słów wyjaśnienia. Wyjechałam do
Kazachstanu jako wolontariusz. Za swoją pracę nie dostawałam wynagrodzenia. Utrzymywałam się z ryczałtu otrzymywanego z polskiego ministerstwa.
Zaczynałam więc pracę w szkole w Łozowoje. Postanowiłam odwiedzić też szkołę w Pierwomajce i zorientować się, ilu
uczniów jest zainteresowanych zajęciami w Polskim Domu.
Tak też się stało – przybiegła do mnie ogromna grupa dzieci, jak się potem okazało kierowana tylko ciekawością. Pozostało niewiele, ale coś zaczęło się dziać! Poznałam pierwsze
dzieciaki i dowiedziałam się, że niektóre z nich chodziły już
na lekcje do poprzednich nauczycieli i wyraziły wolę kontynuowania nauki.
Kościół
W niedzielę pomaszerowałam do kościoła katolickiego na
Mszę św. Trafiłam tam według wskazówek pani Niny, a może
nawet z nią.
Kościół – marzenie tych małych społeczności, które przez
dziesiątki lat rządów komuny nie mogło się spełnić. Modlono się konspiracyjnie, w domach prywatnych. Oczywiście,
o kapłanie nie było mowy. Docierał on czasami do tych wsi,
zazwyczaj nocą. Wtedy jakimś sposobem dawano sobie znać
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i w pośpiechu przybywano do wskazanej chaty. Spowiadano
się, chrzczono, kapłan udzielał ślubów, przystępowano do komunii św. Rano ksiądz znikał, często zabierany przez NKWD.
Byli tacy księża, bohaterowie, którzy nie chcieli opuścić swoich wiernych. Należał do nich na przykład ksiądz Władysław
Bukowiński, który pozostał we wdzięcznej pamięci starszych
mieszkańców Kazachstanu. Kiedy na stepie powiało wolnością, w każdej wsi powstawał kościół. Zazwyczaj ze składek
wykupywano dom mieszkalny i przystosowywano go do
potrzeb sakralnych. Bywało i tak, jak w Kamyszence, gdzie
mieszkańcy sami zabrali się do budowy całkiem pokaźnej
świątyni. Udało się ją zbudować i całkiem ładnie wykończyć,
z czego mieszkańcy tej wsi są dumni do dziś. W tej sytuacji
Kamyszenka została centrum całkiem pokaźnej parafii i siedzibą proboszcza.
cdn.
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Delegaci Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, który odbył się 25.11.2017 r. Fot. S. Mróz

Fot. Stanisław Mucha - 1928.

W 155. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Wiśnicza przy współpracy Miejskiego Ośrodka
Kultury, Gminy Nowy Wiśnicz oraz Szkoły Podstawowej w Nowym Wiśniczu uczczono pamięć powstańców uroczystością pod „krzyżem
powstańczym”, gdzie Proboszcz Krzysztof Wąchała poprowadził
za wszystkich biorących udział w walce o niepodległość Polski,
WBmodlitwę
nr 1 (115)
a Prezes Towarzystwa Miłośników Wiśnicza – Stanisław Domański nakreślił historię powstania oraz udział w nim Wiśniczan.

