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Wystawa dofinansowana przez Powiat Bocheński

Wystawa przygotowana na podstawie materiałów pochodzących w dużej mierze z archiwum 
Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej - Sióstr Serafitek, zebranych i udostępnionych 

przez p. Stanisława Marię Jankowskiego.
Stanisław Maria Jankowski, absolwent UJ, historyk, jest autorem licznych publikacji, ukazujących się w prasie 
krajowej i zagranicznej, kilku scenariuszy telewizyjnych, filmów dokumentalnych, licznych referatów naukowych 
i ponad dwudziestu książek poświęconych wydarzeniom historycznym XX w. O Oldze Leopoldynie Staweckiej 
pisał obszernie w książce Dziewczęta w maciejówkach (Warszawa 2012). Na podstawie tej publikacji opracowano 
scenariusz wystawy i komentarze do materiałów archiwalnych prezentowanych w ekspozycji.
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Szanowni Państwo!
W stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości odda-

jemy do rąk Czytelników specjalny numer Wiadomości Bo-
cheńskich poświęcony tematyce niepodległościowej. Numer 
ten ma być formą katalogu wystawy zorganizowanej w na-
szym  Stowarzyszeniu  Olga Leopoldyna Stawecka (1896 - 
1933) porucznik - zakonnica z Bochni.

Olga Leopoldyna Stawecka, bochnianka, niezwykła dziewczy-
na zasługuje na uwagę i pamięć. Urodziła się 11 listopada1896r. 
w Bochni jako piąte z kolei dziecko w rodzinie Michała i Marii 
z domu Depta. Wychowywała się w domu rodzinnym przy ul. Po-
dedworze 907. W Bochni ukończyła Szkołę Powszechną im. Kró-
lowej Barbary Radziwiłłówny i pierwszy rok Seminarium Nauczy-
cielskiego przy żeńskiej Szkole Wydziałowej  im. św. Kingi. Od 
1913 r. była członkiem Związku Strzeleckiego. Kiedy wybuchła 
I wojna światowa, w 1914 r. wyruszyła na wojnę wraz z braćmi 
i grupą bocheńskiej młodzieży. Na Oleandrach w Krakowie, wyko-
rzystując pośpiech mobilizacyjny, pod męskim imieniem, z krótko 
obciętymi włosami, w mundurze legionisty ruszyła na front z 1 puł-
kiem piechoty Legionów Polskich. W 1915 r., po śmierci ojca, na 
prośbę matki wróciła do Bochni. Po kursie sanitariuszek pracowała 
w szpitalach wojskowych w Bochni i Krakowie. Jesienią1918 r. na 
wiadomość o walkach w obronie Lwowa zwolniła się ze szpitala 
i pojechała do Lwowa. Zgłosiła się do komendantki Ochotniczej 
Legii Kobiet (OLK) kpt. Aleksandry Zagórskiej. OLK była forma-
cją wojskową kobiet powołaną do służb wartowniczych, kurierskich 
i wywiadowczych. Legionistki brały udział w walkach o Lwów 
i inne miasta Małopolski wschodniej oraz w 1920 r. w wojnie bol-
szewickiej. Olga Stawecka była kurierką w Snopkowie k/Lwowa 
następnie komendantką OLK w Stanisławowie i Lwowie. 

W lutym 1920 r. Olga zawarła małżeństwo z kpt. Józefem 
Popkowskim. Ślub obył się w kościele Mariackim w Krakowie. 
Zaraz potem Olga wyruszyła na front. Brała udział w walkach 
o Grodno  i Wilno. Jej udział w obronie Wilna w lipcu 1920 
r., gdzie była ranna w płuco, został wysoko oceniony, o czym 
świadczy awans do rangi porucznika i odznaczenie Krzyżem 
Walecznych. Wobec zagrożenia stolicy przez bolszewików por. 
Stawecka, z niewyleczoną jeszcze raną wyjechała do Warsza-
wy. Służyła w Batalionie Liniowym OLK, stacjonującym na 
Grochowie. Warszawski dziennikarz napisał w Rzeczypospolitej 
o por. Staweckiej „(…) przyglądam się  jej z zaciekawieniem: 
młoda, energiczna, wesoła, ma prostotę i prawość żołnierską, 
a w uśmiechu dużo kobiecości (...)”. 

W lutym 1921 r. Olga Stawecka na własną prośbę została bez-
terminowo urlopowana. Jeszcze przez miesiąc przebywała w War-
szawie, po czym wyjechała do Wilna, by pożegnać się z tamtejszy-
mi legionistkami. Po krótkim tam pobycie, wiosną 1921 wróciła 
do Bochni. Tu zastała  ją wiadomość o wybuchu III Powstania 
Śląskiego. Na Śląsk wyjechała z dwiema towarzyszkami broni 
Na terenie objętym powstaniem pracowała jako sanitariuszka bez-
interesownie (zrzekła się żołdu). Zajmowała się też aprowizacją 
oddziałów powstańczych. W lipcu 1921 r. opuściła Górny Śląsk 
i przez Mysłowice i Szopienice dotarła do Sosnowca. 

Rok 1921 był dla Olgi Staweckiej rokiem trudnych i ważnych 
życiowych decyzji. Pierwszą była decyzja o rozstaniu się z mę-
żem, drugą poświęcenie się życiu klasztornemu. Coraz częściej 
Olga odczuwała głos powołania zakonnego. Jej dziennik ducho-
wy jest świadectwem rozwijającego się powołania i dojrzewa-
nia myśli o wstąpieniu do klasztoru. W notatniku Olga wpisała 
wiersz, wymownie oddający jej trudną drogę powołania.

Przez krwawy mej duszy łan
Idę gdzie mój Bóg i Pan -
W pośród kwiatów przez ciernie
Idę wytrwale i wiernie
Tam na szczyty samej Golgoty
Skąd rozwinę mej duszy loty.

W czerwcu 1922 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Felicja-
nek w Czechowicach-Dziedzicach. Będąc postulantką, pracowała 
tu jako nauczycielka w szkole ludowej przy zakładzie prowadzo-
nym przez Siostry. W grudniu 1923 opuściła klasztor, by załatwić 
ostatecznie  sprawę  unieważnienia  małżeństwa  i  dalej  kontynu-
owała życie zakonne. 

Teraz wybrała Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej – Se-
rafitek  w  Oświęcimiu.W  listopadzie  1925  r.  rozpoczęła  nowicjat. 
W  dniu  obłuczyn  otrzymała  habit  i  imię  zakonne  Maria  Eligia. 
Reguła klasztorna wymagała całkowitej zmiany osobowości. Przy-
zwyczajona do wydawania rozkazów, teraz musiała nauczyć się po-
słuszeństwa, ale też pokory i ubóstwa. Cierpliwie i wytrwale uczyła 
się być siostrą Eligią. Niedoleczona rana płuca dała o sobie znać, po 
latach, w postaci rozwijającej się gruźlicy. Śluby wieczyste złożyła 
już ciężko chora jesienią 1932 r. Zmarła 7 stycznia 1933 r. w domu 
zakonnym w Białce Tatrzańskiej. Pochowana została w Oświęcimiu 
10 stycznia. Jej pogrzeb z asystą wojskową był wręcz manifestacją 
patriotyczną. Zmarłą żegnała społeczność Oświęcimia, siostry Se-
rafitki,  przedstawiciele  władz  świeckich  i  Wojska  Polskiego  oraz 
przybyłe licznie towarzyszki broni.

Pamięć o Oldze Leopoldynie Staweckiej przede wszystkim 
przechowują archiwalia, dokumenty i fotografie, spisane wspo-
mnienia  o  niej,  listy  i  jej  notatnik,  przechowywane  głównie 
w  Archiwum  Generalnym  Zgromadzenia  Córek  Matki  Bożej 
Bolesnej - Serafitek.

Stanisław Maria Jankowski historyk, autor licznych prac z za-
kresu historii Polski XX w. W książce Dziewczęta w maciejów-
kach (Warszawa 2012) poświęcił Oldze Leopoldynie Staweckiej 
obszerny rozdział Serafitka z Krzyżem Walecznych. Pan St. Jan-
kowski udostępnił nam bogaty zbiór materiałów archiwalnych, 
dokumentów i fotografii, które były efektem jego kwerend w ar-
chiwach, a szczególnie w archiwum Zgromadzenia Córek Matki 
Bożej Bolesnej – Serafitek. 

Wyrażamy serdeczne podziękowanie panu Jankowskiemu za 
udostępnienie tych archiwaliów, które pozwoliły nam na przygoto-
wanie wystawy oraz obecnego numeru Wiadomości Bocheńskich.

O jej udziale w III Powstaniu Śląskim pisał ks. Mariusz Trąba 
w Śląskim Almanachu Powstańczym t. III/2017 - Udział porucz-
nik Leopoldyny Staweckiej w III powstaniu śląskim - czas walki 
o wolność ojczyzny i czas osobistych rozterek.
Liczne wzmianki o Staweckiej znajdujemy w książce Agnieszki 
J.  Cieślikowej  Ochotnicza Legia Kobiet 1918 – 1922 (Warsza-
wa 1998) oraz  Joanny Dufrat Marszałek. Siostra Maksymiliana 
Gustyn napisała Rys Biograficzny Leopoldyny Staweckiej siotry 
Eligii- serafitki wydany w Krakowie, w 2006 r. Jej biogram opra-
cowany  przez  Jerzego  Adama  Radomskiego  i  Mariusza  Ryńcę 
znajduje się w Polskim Słowniku Biograficznym T.XLII.

Olga Stawecka - siostra Eligia patronuje Jednostce Strzelec-
kiej  JS  2004  w  Oświęcimiu.  Nasze  Stowarzyszenie  podejmuje 
starania o upamiętnienie Olgi Leopoldyny Staweckiej, w jej ro-
dzinnym mieście, wnioskując o nadanie jej imienia jednej z ulic. 
Zapraszamy Państwa do zwiedzenia wystawy oraz życzymy miłej 
i ciekawej lektury Wiadomości Bocheńskich.

                                                                                    Redakcja 
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– Żołnierzowi na tle obecnej chwili obowiązki, wobec których 
stanęła, gdy u budowy węgła domu wichry i burze wstrząsać 
nim poczęły[...]  Gdy przebrzmiało serdeczne przemówienie, 
nastała uroczysta chwila, w której wśród nadzwyczajnej ciszy, 
padały krótkie i mocne słowa przysięgi[....]

„Mocne słowa” przysięgi miały zdyscyplinować legionistki, 
dla  których  koszary  zaczęły  być  nagle  utrudniającym  życie 
kryminałem. Dowodząca oddziałami OLK we Lwowie Alek-
sandra Zagórska zgodziła się na skierowanie jednego oddziału 
do Stanisławowa, bo tam rozpanoszyli się przestępcy; ukraiń-
scy, żydowscy, polscy. Pilnowali, kto wyjeżdża... Zasłaniając 
się  patriotyzmem,  żądali  pozostawiania  obrazów,  biżuterii, 
a za zezwolenie opuszczenia miasta – kluczy od domu wyjeż-
dżających.  Legionistki  sierżant  Staweckiej  przyjęto  rykiem 
śmiechu, ordynarnymi okrzykami i przyśpiewkami. Ściągnęły 
z  pleców  karabiny,  przeładowały  i  o  metr  od  roześmianych 
twarzy pojawiło się osiem luf karabinowych. I zrobiło się cicho 
jak makiem zasiał...

Dwa dni później ciszę nocną przerwała strzelanina na dwor-
cu. Obecne w pobliżu dwa trzyosobowe patrole OLK znalazły 
wartowniczki...pod  wagonami.  Obrzucane  przekleństwami 
i  kamieniami  schowały  się  za  kołami  i  stamtąd  strzelały  do 
napastników, zdecydowanych okraść pilnowany przez dziew-
czyny  pociąg.  Wystrzeliwszy  wszystkie  naboje,  modliły  się, 
żeby przypadkiem nie ruszył wagon stanowiący ich kryjówkę 
i stanowisko strzeleckie.
- Zostawiłyśmy sobie po jednym naboju – zameldowały, skła-
dając raport o napadzie...
Napastnicy  mieli  pecha:  jeden  dostał  kulę  w  kark,  drugiego 
rozniosła manewrująca  na dworcu  lokomotywa,  a  trzeciemu  
trzeba było amputować nogę 

Po powrocie ze Stanisławowa do Lwowa sierżant Stawecka 
zastąpiła  mjr  Zagórską  na  stanowisku  dowódcy  lwowskiego 
batalionu OLK. Nieobecność na froncie wojny z Ukraińcami 
i  bolszewikami  sprzyja  atmosferze  narastającej  niechęci  do 
skoszarowanego we Lwowie batalionu OLK.

Strzelać, ale nie trafić
Pomysł utworzenia w Wilnie Ochotniczej Legii Kobiet wy-

szedł od Pań z Towarzystwa: Hanny Orleńskiej, Klary Zatorskiej 
i  Ludwiki Markowskiej. Może ktoś  opowiadał,  jak  wygląda 
naszpikowanie miasta we Lwowie jeszcze jednymi mundurami. 
Zaplanowano  jednostkę administracyjną o charakterze woj-
skowym, choć nie będącą częścią wojska. Projektodawczynie 
zdecydowały  się  wpisać  uwagę,  że  „legionistki”  mogą  być 
wykorzystane do służby wartowniczej, ale nigdy do innego kon-
taktu z karabinem. Takie decyzje mają upewniać ochotniczki co 
do bezpieczeństwa. Ale oprócz teorii jest życie. A ono oznacza 
24-godzinną służbę, na zmianę z 24-godzinnym wypoczynkiem 
wprawdzie podzieloną na raty, ale mocno dającą się we znaki 
w zmarznięte ciało. Z przeziębionych - jedna umiera. Nie brak 
napadów na transporty żywności. Strzały śmiertelne. Żenujące 
sytuacje  w  czasie  poszukiwań  poborowych,  których  trzeba 
wywlekać z domu, a później „pod lufą” prowadzić na miejsce 

Na czele swojej kompanii, złożonej z niedoświadczonych, 
fizycznie słabych kobiet, świecąc swoim przykładem zawsze 
starała się być na miejscu najbardziej zagrożonym [...]Wy-
pełniała swe zadania bez zarzutu i w zupełności zasługuje na 
odznaczenie Krzyżem Walecznych. We wniosku o odznaczenie 
por. Olgi Staweckiej gen. Stanisław Szeptycki dodał: zasługuje 
pod każdym względem.

Legion do zwalczania ciemnoty
Wniosek o Krzyż Walecznych to jeden z dokumentów w pę-

katych  teczkach  dotyczących  Leopoldyny  (nazywanej  Olgą) 
Staweckiej– porucznika Ochotniczej Legii Kobiet. Zbiór sta-
rannie oraz fachowo uporządkowano, korespondencja, zeszyty 
z fragmentami pamiętnika, albumy ze zdjęciami. W sztambuchu 
zwraca uwagę fotografia Gabrieli Zapolskiej; aż do śmierci pi-
sarki Olga wymieniała z nią listy. Najczęściej jednak pojawiają 
się życzenia a nawet wiersze podwładnych z OLK.

W  styczniu  1921  wpisał  się  również  komendant  miasta 
Lwowa. W dowód wielkiego szacunku i z wyrazami najwyższej 
życzliwości dzielnemu żołnierzowi Polski- kreśli tych kilka słów 
generał Linda [ Maksymilian Eugeniusz – dop. SMJ ] Korespon-
dująca z Olgą pisarka Maria Rodziewiczówna przypomina, że 
przed hufcem waszym młodym zawsze wróg do zwalczenia, gdy 
nie stanie obcego będzie własny: ciemnota, martwota, próż-
niactwo, egoizm, chciwość – ten legion – nasz legion powinien 
zawsze znaleźć się w gotowości do walki i zwycięstwa.

Po  pierwszych  nieudanych  podejściach  do  prasy  temat 
kobiecych oddziałów na polu bitwy „kupuje” dziennik „Słowo 
Polskie”. Pierwsze informacje dochodzą z Dworca Kolejowego, 
na którym wartowniczki OLK z karabinami pilnują wagonów, 
dostarczających żywność dla mieszkańców Lwowa.

Zorganizowany został oddział  -  pisze  „Słowo  Polskie”  – 
typowo kobiecy pod nazwą Ochotniczej Legii Kobiet. Prawa 
i obowiązki typowo wojskowe. Życie wspólne w koszarach, 
mieszczących się w gimnazjum Bernardyńskim przy ulicy 
Wałowej. Oprócz Komendy Wojskowej opiekę nad kobietami – 
żołnierzami obejmie pani Hozerowa [Wiktoria].

Ochotniczki mogą zgłaszać się w szkole Macierzy przy ulicy 
Zimorowicza. Za kilka dni trzeba będzie zgłaszać się do koszar 
przy Wałowej. W gazetach coraz więcej informacji o szkoleniu 
niewiast,  żeby  zastąpić  tych  mężczyzn,  którym  bardziej  od-
powiada wysiadywanie i plotkowanie w lwowskich knajpach 
czy kawiarniach – i dlatego zostali w domu. Po sformowaniu 
i zaprzysiężeniu 1. Plutonu OLK pojawiają się dwa następne. 
W numerze datowanym 19/ 20 stycznia 1920 „Słowo Polskie” 
wiadomość o OLK umieszcza obok repertuaru operetek – ale 
zamieszcza, nie żądając forsy za opłacanie reklamy...

Na dworcu w Stanisławowie
„Słowo Polskie” zaczyna towarzyszyć „dziewczętom w ma-

ciejówkach”. Po nabożeństwie – pisze - ruszyły oba plutony do 
koszar, gdzie stanęły w zwartych szeregach, aby złożyć uroczystą 
przysięgę żołnierza polskiego.[...] Kapitan Wit Sulimirski w sil-
nym, prawdziwie żołnierskim przemówieniu przedstawił Polce 

Stanisław M. Jankowski

Zasłużyła pod każdym względem...
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zbiórki albo do aresztu. Niektórzy podejmują próbę ucieczki.
- Strzelać ? – pytają dziewczęta komendantkę Stawecką.
- Strzelać !- odpowiada Olga, nie ukrywając surowości w głosie. 
Zalega cisza, jakiej dawno w tym pokoju nie było
- Ale przecież możesz nie trafić – te słowa są cieplejsze.
   Z wiosną najpierw przychodzi optymizm, a później wiadomość 
o zdobyciu przez bolszewików Kijowa. Marszałek żąda obrony 
Wilna i wykorzystania każdego bagnetu. 

W pierwszych dniach lipca nadeszła do nas wiadomość – 
napisze kapral H. w artykule „Legionistki w obronie Wilna”   
- o zwycięstwach bolszewików i o zbliżaniu się ich do Wilna, 
co zaskoczyło nas zupełnie niespodziewanie. Baon nasz liczył 
prawie  6oo  szeregowców,  ale  w  tej  liczbie  było  tylko  250 
uzbrojonych i wyćwiczonych wartowniczek - resztę stanowiły 
szwaczki wojskowe (135), ,,biuralistki i telefonistki wojskowe 
(5), w dziale gospodarczym (25) i praczki wojskowe (15). Gdy 
rozeszła się wieść, że legionistki znajdują się na froncie, zgłosiło 
się wiele ochotniczek, wilnianek i włościanek z okolic Wilna, 
które częściowo tylko przyjęto, wobec braku uzbrojenia i czasu 
na wyćwiczenie.

Spośród  70  kilometrów  linii  obrony  półbatalion  OLK 
dostaje odcinek III czyli 25 kilometrów; od Nowo Wilejki do 
miejscowości  Pogiry.  Do  Wilna  stąd  ponad  20  kilometrów. 
Dwie kompanie OLK, razem 250 kobiet i 50 rekrutek- studentek 
Uniwersytetu  Wileńskiego,  dowodzone  przez  ppor.  Singer- 
Przypilińską i sierżant Olgę Stawecką, biją się pod Nowo Wi-
lejką, Święcianami i na przedmieściach Wilna. Przeciwnikiem 
jest III Korpus Kawalerii czyli kilka tysięcy kozaków, dobrze 
wyszkolonych  i  zaprawionych  w  walkach.  Podczas  pobytu 
na terenach Rzeczypospolitej zasłynął z mordowania jeńców, 
gwałcenia kobiet, rabunków i podpaleń. Pod Wilnem i w mie-
ście zginie kilkanaście legionistek, m.in: Stefania Wirpszanka, 
Anna  Lachówna,  Michalina  Jezierska,  Apolonia  Siwicka, 
Wanda Giedroyciówna, Irena Zatorska, Apolonia Mikulska i N. 
Sarkiewiczówna. Singer– Przypilińska dostanie się do niewoli, 
ucieknie i zostanie zabita przez szarżujących kozaków. Kilka-
naście legionistek trafi do niewoli. Z miesiąc trwających walk 
na Wileńszczyźnie Olga Stawecka wywiezie Krzyż Walecznych 
i ciężką ranę klatki piersiowej, która zaniedbana doprowadzi do 
gruźlicy. Przez Olkienniki, Orany, Sokółkę, a później Grodno 
i Grudziąc bardzo mocno poharatany 2 batalion OLK dowlecze 
się do Warszawy. Zdążą jeszcze w sierpniu znaleźć się na froncie 
razem z legionistami z I Batalionu Ochotniczej Legii Kobiet.

Ślub w kościele Mariackim
W  Generalnym  Archiwum  siostr  Serafitek  w  Krako-

wie,  w  albumach  z  niedostępnymi  dla  „każdego”  (chociaż 
nie  tajnymi)  zdjęciami  z  Ochotniczej  Legii  Kobiet,  znaleźć 
można  4  fotografie  Olgi  Staweckiej,  wykonane  w  rodzinnej 
Bochni. Najwięcej zdjęć pochodzi ze Lwowa, Stanisławowa, 
Wilna i Warszawy. Ochotnicza Legia Kobiet w czasie apelu, 
na  zajęciach  wojskowych  przy  obsłudze  karabinu  maszyno-
wego, czwórkami maszerująca do kościoła.  Jest nieco mniej 
fotografii dziewcząt ( nie odważyłbym się napisać: żołnierek) 
w mundurach albo po cywilnemu oraz przytulonych do „swo-
jego”  porucznika  –  Staweckiej.  Na  każdego,  kto  wcześniej 
przejrzał udostępniane [nie wszystkim] fragmenty pamiętnika 
czeka wspólna fotografia Leopoldyny Olgi  i kapitana Józefa 
Popkowskiego.  Oboje  w  mundurach,  Olga  jakby  przysiadła 
na poręczy krzesła, na drugim planie. Fotografia podpisana na 

odwrocie dwoma datami:1919 i 1920 oraz zdjęcie, wykonane 
dzięki  „łańcuszkowi  ludzi  życzliwych”,  w  miejscu  godnym 
wspaniałych wspomnień czyli w bazylice Najświętszej Marii 
Panny.  W  kościele  Mariackim wszystkie  terminy  –  na  kilka 
miesięcy – były zajęte. Kapitan Popkowski poszukał znajomych, 
którzy również mieli znajomych. 
17  lutego  1920  Olga  i  Józef  Popkowscy  uśmiechnęli  się  do 
fotografującego  oraz  do  gości  weselnych,  witających  młodą 
parę oklaskami i okrzykami „niech żyją”. Jest też poharatana 
nożyczkami fotografia samej Panny Młodej w ślubnej sukni. 
Ta odbitka znajdzie się pewnego dnia w aktach procesu o unie-
ważnienie małżeństwa  Olgi i Józefa Popkowskich..

Małżeństwo albo Legia!
Oddałam mu rękę bez wahania-zwierzy się Olga w jednym 

z listów do Heleny Mniszkówny–Wychodząc za mąż nie chcia-
łam stracić swobody ducha, możności pracy dla ukochanej 
ojczyzny nie przestać rwać się na wyżyny... ideałom. W trzy dni 
po ślubie już złożyć w grób [musiałam?– dop. SMJ] marzenia, 
zostać gospodynią dbającą, by mąż miał dobrą kawę, ulubioną 
pieczeń na obiad i w ogóle wegetować.- Na to ja się zgodzić nie 
mogłam. Że kiedyś to nastąpi – no to dobrze, kiedyś na to ja się 
zdecyduję, ale zaraz po ślubie, gdy mąż mój służy ojczyźnie, a ja 
miałam pole wolne do pracy, chciałam to wykorzystać i mieć 
zadowolenie moralne. Mąż mój zgodził się na to w zupełności, 
byłam mu wdzięczna bez granic[...]

W miesiąc po ślubie stało się jednak inaczej. Mąż mój 
napisał list do dowództwa żądając mojego zwolnienia z Legii. 
Ja zaprotestowałam.[....] Mąż mój okazał się bezwzględnym, 
a nawet brutalnym. Patrzyłam zdumiona. Tenże jest kapitan  
Popkowski, którego jasną ukochałam duszę? Te same oczy, 
ta sama twarz, ale dusza nie ta sama. Nie mogłam uwierzyć, 
że tak szybko i taka wstrętna nastąpiła zmiana. Hipokryzja to 
była czy co innego? Niestety dowodów rażących z każdą chwilą 
było więcej, a przy tym w chwili najkrytyczniejszej dla kraju 
szalony brak poczucia obowiązku...  –  tak  młoda  małżonka 
oceniała „zawracanie głowy” przełożonym w czasie ofensywy 
Armii Czerwonej. Kapitan Popkowski dla Temidy przygotował 
kopie  rozkazów o utworzeniu Ochotniczej Legii Kobiet. Do 
służby w OLK nie mogły być przyjęte kobiety bez referencji 
oraz „świadectw moralności”, wystawianych w parafiach czy 
na  posterunku  policji  państwowej.  Dziewczęta  do  16  roku 
życia mogły zgłaszać się do punktów werbunkowych jedynie 
z pisemnym zezwoleniem rodziców, a osoby karane nie miały 
nawet prawa wstępu do koszar czy na plac apelowy...   

Z takich myśli, zapewnień i informacji składa się nieznany 
czytelnikom - bo nie drukowany - pamiętnik Leopoldyny - Olgi- 
Eligii; zachowany niby w całości, ale wyraźnie ocenzurowany...
Zadawanie obecnie pytań: kto, kiedy i dlaczego usunął zdania, 
wskazujące  na niepokorny charakter nowicjuszki byłoby - wiele 
lat później - więcej niż nietaktowne. A moje  zdziwienie, że nie-
dawno jeszcze oficerowi „ nie pasowały” klasztorne regulaminy 
i zarządzenia kompromitowałoby pytającego.

Szaleć za nikim nie potrafię *
Męcząca jest dla mnie każda wzmianka o eksmężu moim, 

jednakże na wszystkie zapytania i spostrzeżenia Czcigodnej 
Pani odpowiem chętnie. Próżne dziś byłyby czyjekolwiek i moje 
wysiłki, abym wróciła duchem do kapitana P. A nawet fizycznie 
przymuszając się żyć z nim może zniosłabym to jeszcze przez 
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serafitki zamierzały jechać na kwestowanie
- Jak tylko siostry będą potrzebowały, to zawsze dam konika 
– mówi - salutując.
- Było to chyba pośmiertne wstawiennictwo zmarłej – skomen-
towała siostra Aszanta Mysłek, kiedy sznur czarnych habitów 
sunął poboczem drogi w kierunku klasztoru...
                                        * * *                          

Czy Ty pamiętasz te nasze szeregi
Szeregów ze sto, w szeregu po cztery
I plac zasłany tłumami po brzegi
I to łagodne szarż. „do cholery”

                 Czy Ty pamiętasz mowę generała
                 I potem wymarsz wśród okrzyków wrzawy
                 Kiedy to Legia na front wyruszała
                 By po miesiącu wkroczyć do...Warszawy.

Potem ten wieczór. Pamiętasz na drogę
Wysunął baon Legii rozśpiewany,
O, i zapalny, zwłaszcza, gdy nie w nogę
Szedł, psując wszystko, rekrut zamazany.

                 Siano, ty boskie posłanie żołnierzy
                 Za którym tęsknią i wojackie duchy
                 Do których myślą na warcie on bieży
                Śniąc cię, o siano - By królewskie puchy,. 

Siano niemeńskie, na tobie spoczęły
Po ciężkim marszu ciała wymęczone
Na Tobie dziewcząt dwie setki zasnęły,                     
Śniąc dziewcząt wszystkich sny błogosławione. 

                 Nazajutrz zbiórka, chleb i czarna kawa
                To była pierwsza cięższa ofensywa                       
                Bo chleb dość suchy, ciecz ciemna, gorzkawa
                Zwyciężaj siebie, przecie gorsza bywa.

Na łące musztra: naprzód. lewa, prawa
Główka do góry. No, odważnie, Panie! 
Tak nas do ćwiczeń instruktor zagrzewa
W duchu klnąc chyba: „To boskie skaranie”.

                 Dalej placówki, okopy, wywiady
                Wśród gry maszynek, śród dział ciężkich ryku.
                 I wreszcie odwrót, gdy nie było rady
                 I zawsze wszystko z Tobą, Poruczniku.

Grodno, Białystok i wreszcie zwolnienie
Tak się skończyły moje sławne boje
A pozostały wrażenia, wspomnienia,
Więc wrażeń roje no i wspomnień roje

I w sercu wielkie, wielkie przywiązanie
I Twych całunków na ustach bez liku
Choć drugie znikną, to pierwsze zostanie
Boś zasłużyła na to, Poruczniku.

Trochę wspomnień z naszej wspólnej „wojaczki” pod Wil-
nem i Grodnem bardzo kochanej i bardzo naszej Oldze wpisała

                                                                 Juka Zasztówna

dwa dni, trzeciego uciekłabym bezpowrotnie, a nie mogąc uciec 
zeszłabym z tego świata. Bo nikt mnie bardziej nie zawiódł i do 
nikogo większego wstrętu nie czuję  niż do tego człowieka.

Szczerze odpowiadam, że męża swojego nie kochałam zupeł-
nie, to znaczy tak nie kochałam jak nieludzie kochają. Ceniłam 
w nim zalety ducha, chciałam mieć przyjaciela i opiekuna ale 
nie kochanka. Z tego wypływa właśnie ten rozłam. Bo ja nie 
kocham na śmierć i życie nikogo na świecie. Szanuję i cenię ludzi 
szlachetnych i wielkich, koleżeńskich i znajomych, lubię jednych 
mniej, a drugich więcej ale szaleć za nikim nie potrafię. Może ja 
śpię jeszcze? Może w przyszłości ktoś mnie zbudzi, ale kapitan 
P. nie potrafił tego uczynić...[..]  Jedną mam tylko niezmierną 
miłość do Ojczyzny a później rodziny mojej i na tym koniec.
[...] Miałam nadzieję, że po gruntownym poznaniu pokocham 
męża, stało się jednak inaczej.
Możliwe, że nie kochając go ja doprowadziłam do rozwodu ale 
temu, kto tak postępuje ja ręki swojej podać nie chciałam. Mąż mój 
od dnia ślubu zaczął uważać mnie za materiał do zaspokajania 
swoich instynktów i porywów. Mógł cały dzień spędzać na cało-
waniu i żądał jeszcze więcej. Tego ja nienawidzę i czuję wstręt.[...]
* Tytuł tego rozdziału - słowa z pamiętnika Olgi Staweckiej -pochodzi od redakcji

Ziemia paliła się pod nogami...*
[...]Czcigodny Ojciec Anioł opowiadając dzieje naszego zgro-
madzenia między innymi rzuca donośnym głosem:
- Chcecie wiedzieć, kto to jest Serafitka? Wśród bitewnej wrza-
wy, wśród huku dział na placu boju oficer Serafitka. Naród 
wieńczy ją słowami i dekoruje, a bohaterskie czyny od lat – 
kreślą moją biografię.

Ziemia paliła mi się pod nogami, krew zda się wytrysnąć 
chciała policzkami, zdrętwiałam cała i nie poruszona jak posąg 
stałam, aby ani jednym ruchem nie udowodnić, że ta cała mowa 
o mnie. Odniosłam wrażenie, że oczy wszystkich skierowane 
są na mnie i gdybym mogła wówczas schować się pod ziemię 
o, jakżeby mi lekko było- Te chwile zdawały się nie ulegać 
w nieskończoność. Kiedy złotousty czcigodny Ojciec skończył 
lżej mi się na sercu zrobiło, na pewno moje siostry, co mnie 
specjalnie „lubią” poczuły charczenie szczura po piersiach, 
kiedy to słyszały...

Pani starościna Zarzecka opuszczając salę przy pożegnaniu 
powiada mi: 
- Ach.! To siostra była tym oficerem ?
Z uśmiechem pokorniutko się wymawiam i udaję, że nie wiem, 
o co chodzi[...]
* Tytuł tego rozdziału - słowa z pamiętnika Olgi Staweckiej -pochodzi od redakcji

Z czapką wojskową na trumnie
Odniesiona  pod  Wilnem,  nie  zaleczona  rana  klatki  pier-

siowej, niedbanie o siebie, brak penicyliny doprowadzają do 
nasilenia rozwijającej się, a w odpowiednim terminie nieroz-
poznanej przez lekarzy gruźlicy płuc. Nie pomaga spóźnione 
leczenie i pobyt na Podhalu.

10 stycznia 1933 trumnę ze zwłokami siostry Eligii niosą 
oficerowie Wojska Polskiego, których kilkudziesięciu pojawiło 
się w Oświęcimiu. Na  trumnie  leży czapka oficerska, szabla 
i proporczyk Ochotniczej Legii Kobiet. Kompania honorowa 
z miejscowej jednostki artylerii szarpie ciszę trzema salwami.

Po  zakończeniu  uroczystości  pogrzebowych,  jeszcze  na 
cmentarzu podchodzi do sióstr pułkownik, dowodzący jednostką 
artylerii.  Niedawno  odmówił  udostępnienia  furmanki,  którą 
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Janina Kęsek

Bocheński Dzień Niepodległości
2011 roku, w Krakowie, ukazała się kolejna publikacja 

historyka pana Jerzego Gizy Organizacja „Wolność” polska 
konspiracja niepodległościowa w cesarsko- królewskiej armii 
podczas I wojny światowej i losy jej bohaterów.

Autor od lat zajmuje się tematyką niepodległościową, hi-
storią rodzinnego miasta Nowy Sącz i Sądecczyzną. Działa 
społecznie dla upamiętnienia polskich tradycji niepodległo-
ściowych, bohaterów walk o wolność Polski, uchodźców poli-
tycznych i męczenników za sprawę narodową.

W 1989 r. utworzył pierwszą niepubliczną Szkołę Podsta-
wową nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie, dziś już Ze-
spół Szkół nr 1.

Za swoją pracę naukową, niepodległościową, pedagogicz-
ną i społeczną pan Jerzy Giza uhonorowany został najwyższy-
mi odznaczeniami państwowymi, m.in. Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi (w 1988 
r. przez Rząd RP na Uchodźstwie), Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem 
Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Medalem „Pro Memo-
ria” oraz węgierskim Złotym Krzyżem Zasługi i austriackim 
Zaszczytnym Krzyżem na Wstędze.

Organizacja „Wolność”  
Tytułowa Organizacja „Wolność” była antyaustriacką kon-

spiracją wojskową. Rozprzestrzeniała się tak w pułkach pie-
choty liniowej jak też w pułkach obrony krajowej c.k. armii 
austriackiej. Zrzeszała oficerów, podoficerów i żołnierzy po-
chodzących głównie z Galicji zachodniej: Nowy Sącz, Tarnów, 
Kraków, Wadowice, ale także z Galicji środkowej: Jarosław, 
Rzeszów, Przemyśl, Sanok , Galicji Wschodniej i Śląska Cie-
szyńskiego. Podstawą źródłową pracy jest, odkryta przez auto-
ra, dokumentacja Związku Organizacji „Wolność” i uczestni-
ków Walk o Niepodległość w formacjach byłej armii austriac-
kiej, przechowywana w zbiorach prywatnych w Krakowie.

O  tej  antyaustriackiej  konspiracji  wojskowej,  do  tej 
pory, nie było szerszych wiadomości, jedynie luźne, krótkie 
wzmianki, pojawiające się w literaturze przedmiotu.

Związek Organizacji „Wolność” i uczestników Walk o Nie-
podległość w formacjach byłej armii austriackiej powstał z ini-
cjatywy gen. Jerzego Dobrodzickiego, który krótko przed swo-
ją śmiercią w 1934 r. poddał myśl gromadzenia dokumentacji 
potwierdzającej istnienie i działalność konspiracji wojskowej 
w c.k. armii i jej udziału w dziele odzyskania Niepodległości.

Działacze tej konspiracji w II Rzeczypospolitej Polskiej 
czuli się niedoceniani i zapomniani. W okresie międzywo-
jennym promowany był głównie wkład Legionów w walkę 
o Polską Niepodległość. Związek Organizacji „Wolność” po-
wstał w Krakowie w 1937 r., ale gen. Dobrodzicki nie dożył 
już tej chwili.

Warto dodać, że gen. Jerzy Dobrodzicki (w 1918 r. jeszcze 
jako kapitan) wraz z oficerami Batalionu Zapasowego 32 Puł-
ku Piechoty Obrony Krajowej dokonał w Bochni 31 paździer-
nika 1918 r. zamachu wojskowego. Przejął od austriackiego 
dowództwa  władzę  nad  wojskiem  i  dworcem  kolejowym, 

a rozkazem dziennym nr 304 ogłosił mieszkańcom miasta Nie-
podległość Polski.

Książka Jerzego Gizy jest dla nas niezwykle ciekawa, bo  
przedstawia nieznaną szerzej tematykę, a także ze względu 
na  fakt,  że w  tej  antyaustriackiej konspiracji uczestniczyli 
również oficerowie i żołnierze pochodzący z Bochni i powia-
tu bocheńskiego. Konspiracja wojskowa rozwijała się także 
w stacjonującym w koszarach przy ul. Krakowskiej w Bochni 
Batalionie Zapasowym 32 Pułku Piechoty Obrony Krajowej.

 „(…) Początki ruchów niepodległościowych w c. k. ar-
mii wiążą się z kryzysem w Legionach, który zaczął się za-
rysowywać jesienią 1916 r. Na ten okres datuje się początek 
działalności polskiej konspiracji wojskowej w szeregach 20 
(galicyjskiego) pułku piechoty, który toczył wówczas walki 
w Karpatach na przełęczy Pantyrskiej. Tam właśnie powstał 
pomysł zgłaszania się ochotniczo oficerów - Polaków do służ-
by w Legionach jako odpowiedź na wydarzenia z nimi zwią-
zane, a także w związku z budzącym nadzieje aktem 5 listo-
pada, który czynił złudzenia, iż możliwym będzie utworzenie 
w najbliższej przyszłości Wojska Polskiego w oparciu o już 
istniejące legionowe oddziały (...)”1.

Działania konspiracji wojskowej wzmogły się latem 1917 
r. w pułkach walczących na froncie włoskim, do których do-
tarły wieści o tzw. kryzysie przysięgowym, rozwiązaniu Le-
gionów Polskich i aresztowaniu Józefa Piłsudskiego. Po roz-
wiązaniu Legionów Polskich, legionistów wcielano do pułków 
12 (krakowskiej) dywizji piechoty c. k. armii walczących na 
froncie włoskim, do 20 (sądeckiego), 57 (tarnowskiego) i 56 
(wadowickiego) pułku piechoty. W pułkach tych większość 
(91%) stanowili Polacy, pochodzący z powiatów: sądeckiego, 
limanowskiego, grybowskiego, nowotarskiego, bocheńskiego 
i brzeskiego oraz wielu żołnierzy z Krakowa i Tarnowa. Obec-
ność legionistów w tych pułkach, a szczególnie b. oficera LP 
kpt. Jerzego Dobrodzickiego, wzmogły nastroje patriotyczne 
wśród polskich żołnierzy i wzmocniły organizację konspira-
cyjną. Wiosną 1918 r. dowództwo austriackie, podejrzewając 
„niekorzystny” wpływ niektórych polskich oficerów na żoł-
nierzy, odsyłało ich do batalionów zapasowych albo do Kra-
kowa, celem kontynuacji przerwanych studiów.

W Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim, powstało 
środowisko byłych wojskowych związanych z konspiracją. 
Organizacją spotkań zajęli się: ppor. Ignacy Bobek-Barski, 
legionista, b. komendant Drużyn Bartoszowych w pow. bo-
cheńskim i Jacek Lipski z Bochni, wówczas asystent prof. Wł. 
Semkowicza w katedrze nauk pomocniczych historii.

W marcu 1918 r. urlopowani oficerowie z 20 pułku pie-
choty nawiązali kontakt z komendantem Polskiej Organizacji 
Wojskowej (POW) płk. Edwardem Śmigłym-Rydzem, a 25 
kwietnia 1918, w mieszkaniu jednego z tych oficerów, przy ul. 
Grabowskiego 5, została zawiązana organizacja „Wolność”.

Z komendantem POW płk. Edwardem Śmigłym-Rydzem  
kontaktowali się też oficerowie z innych pułków, wtajemni-
czeni w prace konspiracji wojskowej. Do płk. Rydza-Śmigłe-
go zgłosił się  m. in. przybyły z frontu włoskiego kurier por. 
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Marian Wójtowicz z 20 pułku piechoty. Warto dodać, że por. 
Marian Wójtowicz, absolwent gimnazjum w Bochni i z Boch-
nią rodzinnie związany, jako zawodowy oficer w WP doszedł 
do stopnia pułkownika. Zginął w kwietniu 1940 r. zamordo-
wany w Katyniu.

Jerzy Giza w swej książce cytuje słowa por. W. Typrowi-
cza, w którego mieszkaniu przy ul. Grabowskiego 5 w Kra-
kowie powstała organizacja „Wolność” (…) Edward Śmigły- 
Rydz wydał nam rozkaz tworzenia podziemnych sił polskich 
i bycia przygotowanym do zbrojnego wystąpienia w niedługim 
czasie […] Naszym hasłem porozumiewawczym miało być sło-
wo „wolność”, od którego to słowa wzięła nazwę nasza orga-
nizacja […] Głównym terenem naszej pracy stał się wówczs 
Uniwersytet Jagielloński, gdzie znajdowało się bardzo wielu 
Polaków wojskowych, przybyłych z frontu na studia. W trze-
cim miesiącu działalności liczyliśmy około 200 zakonspirowa-
nych. Po pewnym czasie część została w kraju, część wróciła 
na front. (…)

Organizacja „Wolność” działała w oparciu o przyjęty regu-
lamin2. Według ustaleń z komendantem naczelnym POW, kon-
spiratorzy mieli pozostać w c. k. armii i nadal prowadzić akcję 
uświadamiania żołnierzy, że choć w służbie austriackiej, ale 
są Polakami, i że przyjdzie czas, że będą się bić już nie za ce-
sarza, ale o niepodległość Polski. Tę akcję niepodległościową 
prowadzono przez poufne rozmowy z podoficerami i żołnie-
rzami z zachowaniem wszelkiej ostrożności, gdyż w pułkach,  
oprócz Polaków byli także żołnierze niemieckiego i czeskiego 
pochodzenia. Członkowie konspiracji mieli być gotowi, by we 
właściwym momencie opanować oddziały przy ścisłej współ-
pracy z terenowymi oddziałami POW, a w pułkach frontowych 
mieli w odpowiednim czasie przejąć dowództwo.

Proces w Roveredo
Antyaustriackie nastroje potęgowały się wśród Polaków 

w c.k. armii szczególnie po rozwiązaniu Legionów i po pod-
pisaniu traktatu pokojowego w Brześciu Litewskim 9 lutego 
1918 roku, na mocy  którego Chełmszczyznę i Podlasie przy-
znano Ukrainie.

W 32 Pułku Piechoty Obrony Krajowej „Neu Sandez” po-
wstał  jawny bunt. W pułku tym było ponad 500 zrzeszonych 
członków konspiracji wojskowej. Wypowiedzenie posłuszeństwa 
polegało na zrywaniu  tzw. „bączków” z czapek wojskowych 
i wraz z odznaczeniami wojskowymi zrzucone były na płachtę 
namiotową przed kwaterą dowódcy batalionu kpt. Jasernika.

(…) Kulminacyjny moment nastąpił 14 marca 1918 r., kie-
dy to w I batalionie 32 pułku piechoty przygotowano odezwy 
do żołnierzy i rozpoczęto je kolportować. Z akt Sądu Polo-
wego 46 dywizji piechoty Obrony Krajowej wynika, iż jedna 
była następującej treści: Walczymy już parę lat, cierpimy głód,  
Polska została oddana Ukrainie. Nie mamy powodu, aby dalej 
walczyć. Koledzy rzucajcie broń, albo ruszajcie przeciwko tym 
skurwysynom oficerom! I tak do Włoch nie pójdziemy.

Oczywiście wezwanie do skierowania działań przeciwko 
oficerom nie dotyczyło  (nielicznych zresztą) oficerów Po-
laków ani nie miało charakteru klasowego, ale odnosiło się 
do oficerów zawodowych, Niemców i Czechów, którzy byli 
szczerze przez Polaków znienawidzeni3.

Zbuntowany pułk stacjonował w miejscowości Korsów 
w pobliżu Brodów. Austriacy wkrótce spacyfikowali zbunto-
wanych żołnierzy i przetransportowali pułk na front włoski, 

gdzie postawiono przed Sądem Polowym 46 dywizji piechoty, 
w miasteczku Roveredo, około 100 żołnierzy i podoficerów.

Proces trwał od 11 do 16 kwietnia 1918 r. Uwięzionych 
trzymano w zabudowaniach gospodarczych, a na rozprawę 
prowadzono pod bagnetami.

„ (...) Aby aresztowani nie upadali na duchu, wieczorami 
przed miejscem ich uwięzienia defilowali żołnierze – Polacy, 
oddając honory i śpiewając pieśni narodowe. Z ramienia kor-
pusu oficerskiego odwiedzał uwięzionych por. Stanisław So-
czek, który równocześnie prowadził tajną zbiórkę pieniędzy na 
tzw. Fundusz Obrony Narodowej (na pomoc represjonowanym 
Polakom). W dniu 23 kwietnia 1918 r. zapadły wyroki skazu-
jące, choć stosunkowo łagodne jak na austriackie wojskowe 
przepisy obowiązujące podczas wojny. Było to wynikiem sła-
bości Austrii, która chyliła się ku upadkowi i nie chciała spo-
wodować zbytnią restrykcyjnością jeszcze gwałtowniejszego 
wybuchu niezadowolenia w polskich pułkach, co do których 
miała pewność, że pracę niepodległościową prowadzą. […] 
W procesie tym skazano żołnierzy 32 Pułku Piechoty Obrony 
Krajowej „Neu Sandez” […] większość skazana została z pa-
ragrafów dotyczących zbrodni buntu, przestępstwa narusze-
nia subordynacji, przekroczenia dyscypliny. Kary wahały się 
od 9 lat więzienia do 1 roku oraz towarzyszyły im degradacje 
i pozbawienie posiadanych odznaczeń wojskowych, a także 
adnotacja w ewidencji pułkowej poczyniona przy nazwisku 
każdego z nich „P.V.” (Politish Verdachtig – politycznie po-
dejrzany). Nikt ze skazanych nie prosił o łaskę ani nie podpisał 
zobowiązania, że w zamian za darowanie kary prosi o skie-
rowanie go na front, gdyż dosyć obiecanek austriackich było 
niedotrzymanych, więc raczej więzienie dla polskiej Sprawy, 
niż upokorzenie się przed zaborcą.

Do odbycia kary więzienia przewieziono ich do twierdzy 
wojskowej koło Wiednia (Mollersdorf), a następnie do wię-
zienia w Wiśniczu (koniec czerwca 1918 r.) Tam zastał odby-
wających karę żołnierzy 32 pułku piechoty Obrony Krajowej 
„Neu Sandez” upadek Austro- Węgier4.

Nie wszystkich aresztowano. W pułku pozostało wielu 
żołnierzy politycznie podejrzanych, choć nie udowodniono 
im żadnych konkretnych przewinień. Utworzono jednak karną 
kompanię, do której ich wcielono. Tę karną kompanię wysła-
no w Alpy bez broni, jako oddział roboczy. Tam na wysoko-
ści ponad 2000 m. znęcano się nad żołnierzami wyczerpującą 
musztrą, głodzono ich, gnębiono psychiczne, wstrzymywano 
korespondencję.

Bochnia 1918 r.
Rok  1918  rozpoczął  się  w  Bochni  burzliwie.  Przyzna-

nie Ukrainie Chełmszczyzny i Podlasia wywołało oburzenie 
społeczeństwa. Rada Miasta  i Rada Powiatu na wspólnym 
posiedzeniu w dniu 18  lutego dały wyraz swojego oburze-
nia i w podjętej uchwale ostro zaprotestowały. Rada Powiatu 
podjęła uchwałę „(…) Wobec czynu bezprawia i przemocy, 
którym z żywego ciała Polski ma być oderwany kawał ziemi 
polskiej, Chełmszczyzna i Podlasie Rada powiatowa zebrana 
w dniu 18 lutego 1918 r. zakłada uroczysty protest przeciw 
temu nowemu rozbiorowi naszej Ojczyzny. Odwołując się 
do sumienia wszystkich wolnych i sprawiedliwych narodów 
świata, oświadcza, że nie uzna nigdy za prawo gwałtu urąga-
jącemu prawom Boskim i ludzkim. Piętnując obłudę i chytry 
plan wrogów, mocą dyplomacji wzniecenia waśni między na-
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✳ Nieistniejący już dom Staweckich, stał na działce od strony 
Podedworza za kapliczką widoczną na zdjęciu (fot. S. Mróz) 
✳ Olga z matką i jednym z braci 
✳ Metryka urodzin i chrztu Olgi z adnotacją o jej ślubie i unieważ-
nieniu go.

Olga Leopoldyna Stawecka (1896-1933)
Porucznik - zakonnica z Bochni
Katalog wystawy

Szkoła Powszechna im. Królowej Barbary Radziwiłłówny przy ul. 
Trudnej w Bochni - fot. S. Mróz

Szkoła Wydziałowa św. Kingo, w której mieściło się Seminarium 
Nauczycielskie, do którego uczęszczała Olga - fot S. Kobiela 
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Olga Stawecka komendantka Ochotniczej Legii Kobiet 
(OLK) w Stanisławowie potem we Lwowie 
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Olga Stawecka w otoczeniu legionistek z OLK
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„Legunka” była pismem OLK we Lwowie ręcznie pisanym 
i ilustrowanym oraz powielanym w bardzo małym 
nakładzie, a „Pod Karabinem” było pismem OLK w Wilnie



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  15JESIEŃ 2018

WB nr 3 (117)

Olga Stawecka z  braćmi Franciszkiem i  Edwardem, 
żołnierzami LP ✳ Przy grobie brata Franciszka ✳ Olga 
z mężem kpt. Józefem Popkowskim ✳ Obcięta fotografia 
ślubna Olgi Staweckiej
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Olga Stawecka posiada liczne odznaczenia wojskowe, ale najważniejszy z nich był Krzyż Walecznych ✳ W klasztorze Córek Matki Bożej Bolesnej 
w Oświęcimiu, jako siostra Eligia, żyła zaledwie niewiele ponad 7 lat ✳ Grób siostry Eligii - por. Olgi Staweckiej na cmentarzu w Oświęcimiu.
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Koszary przy ul. Krakowskiej, w których od 1915 r. stacjonował 
Batalion Zapasowy 32 Pułku Obrony Kraju„Neu Sandez” - fot. ok. 
1914 r. - wł. Muzeum w Bochni sygn. MB-H/Fot. 1458

rodami, a wierząc niezłomnie w ostateczny tryumf sprawiedli-
wości nad nagim gwałtem- Rada powiatowa ślubuje, że puki 
tchu w piersiach, wszelkimi środkami walczyć będzie dla zdo-
bycia zjednoczonej, niepodległej i nieuszczuplonej Polski. Tak 
nam dopomóż Bóg!

Rada m. Bochni przystępuje w całości do protestu przez 
Radę powiatową uchwalonego, a równocześnie składa uroczy-
ste przyrzeczenie, że całości i nietykalności praw polskiego na-
rodu, jak długo tchu w piersiach stanie, bronić i przestrzegać 
będzie. Wreszczie Rada powtarza za burmistrzem [dr Ferdynan-
dem Maissem – przyp. JK]– Tak nam Panie Boże dopomóż!”5

W  mieście  czuło  się  niepokój  i  patriotyczne  nastroje. 
Wkrótce zaczęła w Bochni swą działalność Polska Organiza-
cja Wojskowa -  POW.

Działała  tu  również w środowisku wojskowych organi-
zacja „Wolność”  i miała ogromny wkład w przygotowanie 
i przeprowadzenie  jesienią 1918 r. przewrotu politycznego, 
a potem w pierwszych dniach wolności utrzymanie dyscypliny 
i ładu społecznego, zabezpieczenia mienia wojskowego, tak 
bardzo potrzebnego dla dalszych działań wojennych oraz dla 
tworzenia zrębów wojska polskiego.

Podczas I wojny,  w niedawno wybudowanych Miejskich 
Koszarach Kawalerii, po opuszczeniu ich przez oddziały ka-
walerii ulokowany był od marca 1915 r. Batalion Zapasowy 
32 Pułku Obrony Krajowej „Neu Sandez” dowodzony przez 
płk. H. Crohna6.

W batalionie tym działała polska konspiracja wojskowa 
kierowana przez kpt. Tadeusza Bursztyna.

W lipcu 1918 r. do Bochni przybył kpt. Jerzy Dobrodzic-
ki, przeniesiony tu z 20 sądeckiego pułku piechoty, gdzie był 
przywódcą konspiracji, celowo oddzielony od współtowarzy-
szy broni. Wraz z nim przeniesiono do Bochni por. Karola 
Zwolińskiego, politycznie podejrzanego. Obaj włączyli się 
od razu w prace organizacji, a wkrótce kpt. Dobrodzicki zo-
stał jej przywódcą. Zgodnie z ustaleniami z Komendantem 
Naczelnym POW płk. Edwardem Śmigłym-Rydzem, kierow-
nictwo organizacji „Wolność” podjęło współpracę z komendą 
POW w Bochni. Trzeba dodać, że kadrę POW w Bochni sta-
nowili urlopowani oficerowie i podoficerowie Legionów Pol-
skich: ppor. Feliks Jędrychowski (był komendantem), jego 
brat ppor. Stefan Jędrychowski, młody Leopold Okulicki - 
późniejszy generał, bracia Edward i Franciszek Späth i inni7. 

Ppor. c.k. armii Romuald Buba naoczny świadek wyda-
rzeń w Bochni w 1918 r. zanotował

(…) Po traktacie brzeskim praca niepodległościowa ru-
szyła pełną parą, kiedy Polacy zobaczyli krętactwa Austrii. 
W Bochni urządzono demonstracyjny protest ludności, który 
zbliżył mieszkańców do wojska, a w garnizonie pracę niepod-
ległościową prowadził kpt. Jerzy Dobrodzicki, kpt. Tadeusz 
Bursztyn, ppor. Marian Podbiera i por. Karol Zwoliński, którzy 
nawiązali współpracę z byłymi legionistami, braćmi Feliksem 
i Stefanem Jędrychowskimi. Wkrótce potem pojedyncze osoby 
i grupki zbierają się między sobą, by coś postanowić. Zaczyna 
się praca zbiorowa8. 

Wspomniana  wyżej  praca  to  spotkania  konspiracyjne 
członków organizacyji „Wolność”, które odbywały się w re-
stauracji Franciszka Małka w Bochni przy ul. 3 Maja. Można 
się domyślać, że właściciel restauracji, szczery Polak, był wta-
jemniczony w prace organizacji, nawet jeżeli nie był jej człon-
kiem. Czasem spotkania odbywały się w prywatnym mieszka-
niu nauczyciela Karola Kuszlika przy ul. Bernardyńskiej.

„(…) Stopniowo do wcześniej zaprzysiężonych dołącza-
li następni oficerowie-Polacy, którzy pojawili się w Bochni, 
wracając bądź to z niewoli rosyjskiej, bądź z leczenia. Byli to: 
por. Stanisław Soczek, por. Józef Kępski, ppor. Józef Łopatka, 
ppor. Karol Matzenauer, ppor. Franciszek Młynarczyk, ppor. 
Bronisław Poplatek, chor. Stefan Halski.

kpt. Jerzy Dobrodzicki 

Dowódca 32 Pułku Zapasowego Obrony Kraju płk Hugo Crohn 
z małżonką -wł. prywatna

ppor. Feliks Jędrychowski 
komendant POW w Bochni - wł. 
rodziny
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Konspiratorzy z garnizonu bocheńskiego starali się utrzy-
mywać  kontakt  z  takimż  w  Tarnowie.  Kiedy  zbliżała  się 
chwila przewrotu, do konspiratorów z batalionu zapasowego 
20 pułku piechoty udał się kpt. Jerzy Dobrodzicki, aby osobi-
ście uzgodnić wspólne działania w tych dwóch garnizonach. 
W październiku 1918 r. spiskowcy byli przygotowani do prze-
jęcia władzy, organizacja stała tak wysoko, że przy magazy-
nach stali już prawie wszyscy żołnierze wtajemniczeni.

28 października 1918 r. przybył z instrukcjami z Krakowa 
oficer Komendy Głównej POW Adam Dobrodzicki. Natych-
miast została zwołana narada w restauracji Małka, w wyniku 
której ustalono plan działania i obsadę dowództw poszczegól-
nych pododdziałów po planowanym przewrocie. Planowano 
usunąć dotychczasowych dowódców, którzy byli Czechami 
lub Austriakami, a w ich miejsce wyznaczono następujących 
oficerów – Polaków na dowódców poszczególnych kompanii: 
1., por. Julian Pileski, 2., por. Stanisław Soczek, 3., por. Józef 
Kępski, karabinów maszynowych, por. Milewski, sztabową 
ppor. Staniczek, ozdrowieńców i wracających z niewoli chor. 
Władysław Gołąb. Dowódcą batalionu miał zostać kpt. Jerzy 
Dobrodzicki, jego adiutantem kpt. Michał Kwasik, zastępcą 
adiutanta ppor. Mrazek, komendantem dworca kolejowego 
por. Karol Zwoliński, kierownikiem wyszkolenia wojskowego 
kpt. Tadeusz Bursztyn, oficerem prowiantowym por. Stanisław 
Zaremba, zastępcą oficera prowiantowego ppor. Flek, naczel-
nikiem kancelarii rachunkowej ppor. Traub, oficerem magazy-
nowym ppor. Marian Warmuzek.

30 października 1918 r. konspiratorzy z organizacji „Wol-
ność” w związku z planowanym przewrotem poinformowa-
li pracowników miejscowej centrali telefonicznej na poczcie 
w Bochni o zakazie łączenia – pod jakimkolwiek pozorem – 
sztabu batalionu zapasowego z krakowskim Militarkommando9. 

Edward  Späth,  pierwszy  komendant  POW  w  Bochni 
(przed Feliksem Jędrychowskim), wspomina: „(…) Wysłany 
przez komendanta ppor. Feliksa Jędrychowskiego 30 paździer-
nika 1918 r. pojechałem ostatni raz do Komendy Okręgowej 
w Krakowie i o ile sobie przypominam odprawa odbyła się 
przy ul. Topolowej. Tam otrzymałem zarządzenie ostrego po-
gotowia i wzmożonej akcji wywiadowczej, gdyż każda godzi-
na mogła nam przynieść wolność. Ostatni raz wyszli po mnie 
na dworzec L. Okulicki, M. Piekło i mój brat Franciszek. Na 
Solnej Górze oczekiwał mnie kmdt. F. Jędrychowski, które-
mu zdałem raport i oddałem ostatni rozkaz K-dy Okr. POW. 

Następnego dnia t.j. w czwartek 31października, odbywał się 
w Bochni jarmark, wyszliśmy z kolegą M. Piekło obydwaj 
umundurowani, w pasach z bagnetami,  jako  legioniści, na 
miasto. W rynku zastaliśmy bardzo wielu żołnierzy, którym 
kazaliśmy zdejmować [z czapek przyp. JK] bączki, a przypi-
nać na ich miejsce orzełki. Żołnierze czynili to bardzo chętnie. 
Był opracowany plan operacyjny w razie starcia zbrojnego z 
Austriakami”10

(…) Rankiem 31 października 1918 r. dowódca batalio-
nu zapasowego 32 pułku piechoty Obrony Krajowej „Neu 
Sandez” płk. Crohn zarządził odprawę wszystkich oficerów. 
Świadek tych wydarzeń wspomina: „W adiutanturze baonu 
ustawili się oficerowie w trzy grupy. Pierwszą od okna Stano-
wili Polacy, drugą środkową Czesi, trzecią Niemcy i niektórzy 
Żydzi. Nastrój wśród oficerów był wyczekujący. Przemówił 
dowódca batalionu, który oświadczył,  iż w mieście coś się 
zaczyna dziać, że od dnia poprzedniego nie sposób połączyć 
się z dowództwem z Krakowa i że trzeba utrzymać porządek 
i dyscyplinę. 

W tym momencie mowę dowódcy przerwał kpt. Jerzy Do-
brodzicki, który wraz z kpt. Tadeuszem Bursztynem poprosił 
pułkownika o chwilę rozmowy na osobności. Dowódca ba-
talionu dał się bez wahania przekonać, iż właśnie dokonano 
przewrotu i komendę nad batalionem obejmuje polski oficer. 
Zaraz też zwołano odprawę oficerów – Polaków, umawiając 
się z płk. Crohnem na godzinę 15.00, aby załatwić wszelkie 
formalności związane z wyjazdem oficerów i podoficerów 
obcych narodowości, wypłatą żołdu, itp. Oficerowie – Polacy 
natychmiast objęli, ustalone wcześniej, funkcje. O godz. 17.00 
wydano pierwszy rozkaz, który rozpoczynał się po niemiecku 
„K. u. K. Ersatzbaon des Schutzen Nr 32. Batailloskomman-
dobefehl nr 304. Bochnia, am 31 Oktober 1918 (…),” a koń-
czył u narodzin wolnej Polski po polsku: „Z dniem dzisiejszym 
obejmuję komendę stacyj i batalionu uzup. p. strzelców nr 
32(...) Wydałem o godzinie 5- tej”11.    

W  dniu  1  listopada  1918  r.  ukazał  się  kolejny  Rozkaz 
dzienny nr 305 podpisany przez kpt. Jerzego Dobrodzickiego, 
tym razem w języku polskim. W punkcie 2  zawiera odezwę, 
ślubowanie:   
„(…) Z dniem wczorajszym batalion nasz dotąd podległy rzą-
dowi austriackiemu stanął do usług Rządu polskiego w War-
szawie. Bezpośrednią przełożoną naszej Komendy jest Polska 
Komisja Likwidacyjna w Krakowie. Służąc polskiemu Rzą-
dowi będziemy obowiązki nasze wypełniali już nie jako pod-
władni obcego Rządu, ale jako wolni odtąd Polacy. Wobec tej 
radosnej przemiany, karność i uległość wobec naszych nowych 
przełożonych będzie tem większa. Służymy odtąd naszemu na-
rodowi i Rządowi. Stańmy się jego obroną, podporą i wyrazem 
jego siły. Życie nasze odtąd do Polski należy i tylko za nią go-
towiśmy je oddać. Niech żyje Rząd Polski w Warszawie! Niech 
żyje armia polska! Niech żyje polski 32 pułk strzelców! Zanim 
Rząd polski w Warszawie wezwie nas do złożenia przysięgi na 
wierność, składamy następujące przyrzeczenie:

Przyrzekam uroczyście, że jako żołnierz wolnej i niepodle-
głej Polski, będę  rozkazów nowych moich przełożonych bez-
względnie słuchał, we wszystkim ich wspierał i zachowywał się 
w służbie i poza służbą uczciwie i honorowo, jak na polskiego 
żołnierza przystało”12.

„(...) 31 października 1918 r. w batalionie zapasowym te-
goż pułku dokonano skutecznie bezkrwawego antyaustriackie-

Budynek dawnej „Restauracji Małka” przy ul. 3 Maja. Fot. S. Mróz
wł. prywatna
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go przewrotu wojskowego. Na jego czele stanął były oficer 
20. (galicyjskiego) pułku piechoty i komendant tamtejszej or-
ganizacji „Wolność” kpt. Jerzy Dobrodzicki. Tak wspominał 
ten czas i znaczenie tamtych wydarzeń ich uczestnik: „ dzięki 
istnieniu tajnej organizacji w pułku, na skutek uświadomienia 
narodowego i z góry wyznaczonej obsady stanowisk w pułku 
po przewrocie, mogliśmy zaraz w pierwszych chwilach wyka-
zać siłę i oprzeć się zdemoralizowanym tłumom, przejąć cały 
majątek batalionu i rozpocząć gospodarkę na małym odcinku, 
ale już w wolnej Polsce.”

Dowódca  batalionu  został  równocześnie  wojskowym 
komendantem powiatowym. Musiał zmierzyć się nie  tylko 
z przejęciem batalionu, wyekspediowaniem oficerów obcych 
narodowości, ale także zapewnić porządek w mieście i okoli-
cy, jak również przystąpić do formowania pierwszych oddzia-
łów Wojska Polskiego.

(...) Jeżeli chodzi o zapewnienie porządku w mieście i oko-
licy oraz bezpieczeństwa mieszkańcom to palącym problemem 
była sprawa więzienia w pobliskim Wiśniczu, w którym odby-
wali karę nie tylko pospolici kryminaliści, ale także żołnierze 
z b. 32 pułku piechoty, skazani za bunt. Więzienie w Wiśniczu 
otwarto jednak dopiero po kilku dniach, wypuszczając więź-

niów  partiami  i  eskortując, 
szczególnie tych obcej naro-
dowości, na dworzec kolejo-
wy.  Rozporządzeniem  Pol-
skiej Komisji Likwidacyjnej 
w  Krakowie  z  dnia  5  listo-
pada 1918 r. wszyscy „poli-
tycznie podejrzani”   zostali 
awansowani  automatycznie 
o  jeden  stopień,  licząc  od 
rangi takiej, jaką mieli przed 
ich  degradacją  (wyjątkiem 
był  starszy  żołnierz  Jakób 
Sternal,  który  3  listopada 
1918  r.  samowolnie  oddalił 
się). Wszyscy pozostali wstą-
pili  natychmiast  do  służby 
w Wojsku Polskim.

W Bochni, na bazie byłego austriackiego batalionu zapaso-
wego 32 pułku piechoty, powstał oddział, który dał początek 
2 pułkowi strzelców podhalańskich. A jednym z jego pierw-
szych żołnierzy stał się, na krótki okres listopadowej służby, 

sądeczanin, sierżant  - podchorąży Władysław Kukla. 
W pośmiertnym wspomnieniu napisano: Kukla dostał 
rozkaz uśmierzenia rozruchów (spowodowanych przez 
wypuszczonych z więzienia w Wiśniczu kryminalistów, 
przyp.  Autora)  ale po kilku dniach pełnienia służby 
był zupełnie wyczerpany. Przewieziono Go do szpitala 
w Bochni. Wszelkie zabiegi okazały się bezskuteczne, 
organizm nie wytrzymał. Nie dane mu było ani usłyszeć 
rozkazu pochwalnego, który właśnie w dzień śmierci 
przyszedł, a również i nominacji. Zobaczyły biedne oczy 
Wolną Polskę, ale oczy, które za chwilę miały zgasnąć. 
Pochowany z wszystkimi honorami wojskowymi, spoczął 
w ukochanej przez siebie Ziemi Polskiej.”13

Władysław Kukla zmarł 28 listopada 1918 r. i został 
pochowany na bocheńskim cmentarzu.

Organizator  Wojska  Polskiego  na  terenie  Galicji 
gen. Bolesław Roja mianował kpt. Jerzego Dobrodzic-
kiego majorem WP i polecił mu zorganizować w Bochni 
i okolicy 2 pułk strzelców podhalańskich z którym to 
pułkiem mjr Dobrodzicki wyruszył na front wojny pol-
sko-ukraińskiej.

Podczas niezbyt długiego pobytu w Bochni kpt. Je-
rzy Dobrodzicki związał się rodzinnie z naszym mia-
stem. Ożenił się z bochnianką Zofią Filipowicz, młodszą 
od niego o 16 lat. W Bochni urodził się ich jedyny syn 
Jerzy Andrzej 1 stycznia 1920, ochrzczony w kościele 
św. Mikołaja dopiero 13 listopada 1921 roku.14 

Antyaustriacka wojskowa organizacja  „Wolność” 
rozwijała się głównie wśród Sądeczan i Podhalan w 20 
(galicyjskim) i 32 (sądeckim) pułku piechoty. Byli jed-
nak aktywni w niej oficerowie i żołnierze pochodzący 
z Bochni i powiatu bocheńskiego albo związani z Boch-
nią przez lata nauki w tutejszym gimnazjum, więzami 
rodzinnymi lub służbowymi. Poniżej są nazwiska człon-
ków organizacji oraz wtajemniczonych w jej działal-
ność, które podaje Jerzy Giza oraz te, które udało się 
ustalić na podstawie innych publikacji  i źródeł, z  ich 
ówczesnymi stopniami wojskowymi.

Rozkaz dzienny Nr 305 wydany przez kpt. Jerzego Dobrodzickiego w Bochni 
1 listopada 1918 r. wł. Muzeum w Bochni sygn. MB-H/2568

ppor. Stefan Osika z Bochni- 
żołnierz 6 pułku strzelców 
podhalańskich - wł. rodziny
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Członkowie konspiracji wojskowej w c. k. armii
ppor. Czyżewski Kazimierz  57 p.p.,
ppor. Hojarski Stefan Leg. Pol., c.k. armia,
ppor. KleinTadeusz  20 p. p.,
por. Krudowski Stefan 56 p.p.,
por. Łodyński Marian batalion zapasowy 56 p.p.,
ppor. Osika Stefan  13 p.p.,
ppor. Rybakiewicz Wiktor 20 p.p.,
por. Wójtowicz Marian  20 p.p.,

W Batalionie Zapasowym 32 Pułku Obrony Krajowej 
„Neu Sandez” w Bochni:

kpt. Dobrodzicki Jerzy,
kpt. Bursztyn Tadeusz,
ppor. Flek,
chor. Gołąb Władysław,
chor. Halski Stefan,
por. Kępski Józef,
sierż. - pdchr. Kukla Władysław,
por. Kwapniewski Stanisław,
kpt. Kwasik Michał,
ppor. Łopatka Józef,
ppor. Matzenauer Karol,
por. Milewski,
ppor. Młynarczyk Franciszek,
ppor. Mrazek,
por. Pileski Julian,
ppor. Poplatek Bronisław,
por. Soczek Stanisław,
ppor. Traub,
ppor. Warmuzek Marian,
por. Zaremba  Stanisław,
por. Zwoliński Karol.

Współpracujący z organizacją „Wolność” żołnierze Legio-
nów Polskich i członkowie POW

ppor. Bobek-Barski Ignacy,
podchor. Jakliński Adam,
ppor. Jędrychowski Feliks,
ppor. Jędrychowski Stefan,
por. Kicka Jan,

ppor. Okulicki Leopold,
ppor. Späth Edward,
ppor. Späth Franciszek.

Osoby cywilne – zaprzysiężone
Kuszlik Karol – nauczyciel,
Lipski Jacek - Legion Wschodni,
Małek Franciszek – restaurator,
Timler Adam – prof. gimnazjalny.

„ (…) Ponad 90 lat (już 100 przyp. JK) od tamtych wyda-
rzeń pozostała w Nowym Sączu pamięć po tamtym „góral-
skim” wojsku, chociaż ich szeregi w pelerynach i kapeluszach 
z orlim piórem kołyszą się w marszu, coraz bardziej zapadając 
w mrok ojczystych dziejów. Jeżeli jednak wytężyć wyobraź-
nię, słychać jeszcze ich dziarski i równy krok. Idzie kompa-
nia za kompanią. Słychać chrzęst rynsztunku i pokrzykiwania 
podoficerów. Roznosi się i cichnie odgłos końskich kopyt,  to-
czących się taborowych wozów i armat. Pozostawione ślady 
na drogach i bezdrożach Bośni, Serbii, Słoweni i Włoch, aż 
po Ukrainę, zasypuje i wygładza czas. Tylko gdzieś wysoko, 
na szczytach narodowej pamięci odbija się echem fraza ich 
dumnej pułkowej piosenki:

… Hej strzelec, ci ja, strzelec, spod samego Sącza,
Hej, ręka moja silna, nóżka moja rącza.
Ojczyzna i sława, nasz Spisz i Orawa,
Hej, witajcie!
Hej, strzelec, ci ja strzelec, z skalnego Podhala,
Hej, idę se ustrzelić, jednego Moskala... „

I właśnie wtedy, na szczytach historycznej pamięci, tam 
gdzieś wysoko, z Matką Bożą Ludźmierską na sztandarze, zni-
kają w niebieskim bezkresie. Zabierają ze sobą historię swoich 
czynów. Zabierają tę opowieść o sądeckim i góralskim żołnie-
rzu. Tę wzruszającą opowieść o jego wierności i jego hono-
rze, o wszystkim, co wydarzyło się podczas Wielkiej Wojny, 
począwszy od zaśnieżonej przełęczy Pantyrskiej, przyjaznego 
Polakom węgierskiego Siedmiogrodu, przez głębokie i nie-
dostępne wąwozy Serbii  i Słowenii, zroszoną polską krwią 
dolinę Piawy, a potem w 1919 polską ziemię pod Rawą Ru-
ską i na przedpolach zawsze wiernego Lwowa i w 1920 r. nad 
Dnieprem, na kijowskim przyczółku Browary i w twierdzy 
brzeskiej, której bronili bosi i obdarci i nad Wieprzem, gdy nie 
było już gdzie się cofać oraz u wrót Białegostoku i Grodna, 
gdy przez Armię Czerwoną deptana Polska żyła i nie zginęła, 
chroniąc się wśród błysków ich stalowych bagnetów, wśród 
twardych chłopców, co później (w lepszych czasach) nie raz 
defilowali w pelerynach i w kapeluszach z orlim piórem.

I wtedy, gdy krok ich zupełnie ścichnie, w tym wiecznym 
korowodzie ciągnącym się przez historię Polski, a wąż żołnier-
skich kolumn, najeżonych paszczami armat, zniknie ostatecz-
nie z naszych oczu, wydawać się znów będzie, że oto słychać 
nad ojczystą ziemią, żegnającą ich norwidowską, rapsodyczną 
puentą, … i „ panny żałobne ze snopami wonnymi”, i „chłop-
cy, co biją w topory” i „ przeogromna chorągiew, co się wśród 
dymów koleba, o łuki oparta podniebne”, a Oni „wchodzą 
w wąwóz i toną”, a Oni „wychodzą w światło księżyca i czer-
nieją na niebie”. Polscy żołnierze, co przez stulecia umierali 
za Polskę, ale w polskiej zbiorowej pamięci nie pomarli ni-
gdy. Ich włócznie – jak chciał Homer – ciągle rzucają ku nam 

Bochnia 8 października 2018 r. Uroczystość 100 – lecia utworzenia 
w Bochni 2 pułku strzelców podhalańskich. Fot. Wojciech Salamon
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swoje długie cienie, a Oni w świadomości narodowej pewnej 
części społeczeństwa nie przestają być ową sprzed wieków – 
„źrenicą wolności”15. 

O góralskim wojsku pamiętać należy nie tylko w Nowym Są-
czu, ale też w Bochni, gdzie powstał 2 pułk strzelców podhalań-
skich. Właśnie w Bochni 8 października b. r. uroczyście obcho-
dzono setną rocznicę utworzenia 2 pułku strzelców podhalańskich.

Przypisy:
1  J. Giza, Organizacja „Wolność” polska konspiracja niepod-
ległościowa w cesarsko- królewskiej armii podczas I wojny 
światowej i losy jej bohaterów, Kraków 2011, s. 70.
2  Ibidem, s. 88.
3  Ibidem, s. 177.
4  Ibidem, s. 179 – 180.
5  Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni, Akta 
miasta Bochni, sygn.30/1/92.

6   R. Rybka,  II Miejskie Koszary Kawaleryjskie w Bochni 
w latach 1887 – 1939, w: Rocznik Bocheński T. VIII, Bochnia 
2016 s. 60.
7  Benedykt Wilkowicz, Powstanie i działalność POW na Zie-
mi Bocheńskiej w latach 1917-1918 ,w: Studia Historyczne R. 
29/1986 zesz. 4.
8  B. Buba, Krótkie ujęcie sprawy niepodległościowej w ba-
onie zapasowym b. austriackiego 32 pułku obrony krajowej 
w Bochni, teczka II b. poz. 102 s. 5 – podaję za J. Gizą, op. 
cit. s.181
9  J. Giza. op. cit. s. 182-183.
10 E. Späth, Wspomnienia (maszynopis), własność prywatna. 
11 J. Giza. op. cit. s. 182-183. 
12 Muzeum w Bochni, sygn. MB-H/2568.  
13 J. Giza, op. cit., s. 184-185.
14 Archiwum Parafii św. Mikołaja w Bochni, Liber Baptisato-
rum Bochniae, T. 27, 1913-1927 s. 227 poz. 230.
15 J. Giza, op. cit. s. 336 -337.

Ewelina Mroczek

Wizja historyczna w służbie narodu
Dwa jubileusze!  Nowy Wiśnicz 28 września 2018 r.

„Oddzielać sztuki od miłości ojczyzny nie wolno”. 
                                                        Jan Matejko

Zamek Kmitów i Lubomirskich górujący nad okolicą po-
tęgą starodawnych murów i baszt oraz tradycja matejkowska 
czynią Wiśnicz sławnym w Polsce.

Wiśnicz obok Krakowa był nieomal rodzinnym miastem 
dla twórcy malarskiej wizji narodowej historii. Miejscowym 
ośrodkiem pamięci o najwybitniejszym spośród najlepszych 
jest położone powyżej zamku Muzeum Pamiątek po Janie Ma-
tejce. Założone na bazie rodzinnych zbiorów Serafińskich 37 
lat wstecz, prowadzi kustosz Maria Serafińska – Domańska.

Przykładem jej znaczących popularyzatorskich dokonań 
jest opisana w „Wiadomościach Bocheńskich”, w 4. nr 2013 
r. piękna uroczystość odsłonięcia spiżowej tablicy upamiętnia-
jącej okupacyjne losy 3. obrazów Matejki („Rejtan”, „Batory 
pod Pskowem”, „Unia lubelska”). Dzieła te w czasach ostat-
niej okupacji zagarnięte przez Niemców odbyły niewolniczą 
wędrówkę , której kolejnym etapem w 1944 roku było wiśnic-
kie więzienie (!)

W obchodach dziś sławionej setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości uczestniczy każda miejscowość w Polsce. W tę 
narodową pracę Wiśnicz włączył się wydarzeniem godnym 
wielkich i znanych centrów kultury. Jak czytamy w zaprosze-
niu - „28 września 2018 w 140. rocznicę pierwszego publicz-
nego pokazu obrazu Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem dla 
uczczenia Jubileuszu odzyskania Niepodległości Polski”- od-
była się konferencja „Wizja Historyczna W SŁUŻBIE NARO-
DU”, zorganizowana we wspaniałej scenerii Zamku przez Ma-
rię Serafińską-Domańską, przy aktywnym poparciu społecz-
nym (Stowarzyszenie 60+ Nowy Wiśnicz), władz miejskich 
Wiśnicza i muzealnych Wiśnicza i Tarnowa oraz finansowym 

wsparciu Gminy Nowy Wiśnicz  i przy współfinansowaniu 
projektu ze środków Województwa Małopolskiego. Honorowy 
Patronat objęli Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego oraz Burmistrz Nowego Wiśnicza.

Staranne przygotowanie konferencji już na wstępie legi-
tymuje druk zaproszenia z reprodukcją znajdującej się na Ko-
ryznówce odbitki stalorytu „Bitwa pod Grunwaldem” - Jana 
Matejki. Autorem stalorytu z 1953 roku jest słynny grawer XX 
w. Czesław Słania (1921-2005). Odrestaurowany schyłkowy 
barok zamkowej plafonowej komnaty przyciągał wzrok licz-
nych gości złoconymi stiukami błękitnego niczym niebo stro-
pu, a złocone ścienne trema zaciekawiały odbiciem malarskich 
portretów dostojnych przodków. 

Wysokie  forum konferencji  imponuje  liczbą wykładów 
i referatów. Prelegenci i goście reprezentowali m.in. Instytut 
Historii UJ, Akademię Sztuk Pięknych i Muzeum Narodowe 
w Krakowie, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Muzeum Naro-
dowe w Warszawie, Rosyjską Akademię Sztuki w Moskwie, 
lokalne instytucje i stowarzyszenia. Licznie przybyła młodzież 
ze szkół wiśnickich, a z Bochni przyjechali uczniowie I LO. 

Z porządku bogactwa tematycznego konferencji prowa-
dzonej  przez  M.  Serafińską-Domańską  i  Janusza  Kozioła 
z Muzeum Okręgowego w Tarnowie powstała niezwykle in-
teresująca opowieść o artystycznej wartości obrazu, historii 
i jego patriotycznej funkcji dla kilku pokoleń Polaków minio-
nego czasu od pierwszego wystawienia „Bitwy pod Grunwal-
dem” 28 września 1887 r. w Pałacu Wielopolskich. Szczegól-
nie ekscytujące były wątki dotyczące zagrożeń zniszczeniem 
bądź grabieżą w czasie wojen światowych. 

Prof. Lejła Chasjanowa zasłużona artystka Rosji, malarka, 
przyjechała z dalekiej Moskwy na konferencję ,aby wystąpić 
z tematem o nieznanych dotychczas losach obrazu w stoli-
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cy carów. Wywieziony w 1915 r., w obawie przed Niemca-
mi, ocalał dzięki polonii moskiewskiej. Był przechowywany 
w domu A. R. Lednickiego polityka, adwokata, architekta. 
- Ten nieistniejący dziś dom przy Arbacie zwano „polskim 
Kremlem”. Do Polski obraz powrócił w 1922.

Chasjanowa zobaczyła obraz w 1974 r. na wystawie pol-
skich dzieł malarskich w Moskwie,  -  „byłam wstrząśnięta 
obrazem, Matejko należy do największych olbrzymów malar-
skich XX wieku”. Prowadząca konferencję Maria Serafińska-
-Domańska uznała rewelacyjny wykład za pionierski, za „nie-
słychane wydarzenie” , gdyż niewiele dotychczas wiedziano 
o losie obrazu w Moskwie. 

Jeszcze bardziej dramatycznie przestawiają się losy Ma-
tejkowego arcydzieła od pierwszych dni zagrożenia w 1939 
do 1944 roku. W świetle niezwykle interesującej relacji lubel-
skiego muzealnika dra Marcina Gapskiego zrolowany obraz 
o kolosalnych wymiarach 426cm x 987cm ukrywano w miej-
scach trudnych do przewidzenia dla Niemców, ale i też mało 
bezpiecznych dla Płótna. - Ocalało dzięki zaangażowaniu się 
wielu;  począwszy  od  muzealników  po  prostych  wozaków 
i pracowników fizycznych. - Nigdy „Bitwa pod Grunwaldem” 
nie była Niemcom zdradzona! 

Troska o obraz była zawsze. „ ...niszczące działanie czasu, 
trudne przeżycia czynią dzieło,tak dla naszej kultury bezcen-
ne, troską nieustającą dla konserwatora” powiedziała pięknie 
Dorota Ignatowicz-Woźniakowska główny konserwator Mu-
zeum Narodowego w Warszawie, wprowadzając słuchaczy 
w szczegóły  tej żmudnej, benedyktyńskiej pracy, - „cm po 
cm”- jak określiła.

Obraz odbył 32 podróże, jeszcze za życia Matejki 17 i po-
niewierkę wojenną. W 1945 roku wobec rozmiaru zniszczenia 
mówiono wprost . - „ Musi zmartwychwstać!” Niełatwe zada-
nie powierzono wybitnemu konserwatorowi i malarzowi Boh-
danowi Marconiemu, który miał duże osiągnięcia w radiologii 
stosowanej w konserwacji. 

Mówiąc o metodach, zwróciła uwagę na ciągły ich postęp 
od prostych po współczesne, oparte na nowych materiałach 
i technologiach, specjalistycznym sprzęcie.

Sława i geniusz „Bitwy pod Grunwaldem” inspirowały. 
Zaczęły powstawać kopie malarskie oraz wersje z różnych 
tworzyw od drewna po sławny haft z Działoszyna. Wystawio-
ny w 2011 r. w Berlinie w znanym muzeum i galerii „Martin-
Gropius-Bau” w ramach wystawy „ Obok. Polska -Niemcy. 
1000 lat historii w sztuce” - w tym samym roku można było 
haft z Działoszyna zobaczyć na wiśnickim zamku w ramach 
jubileuszu 30- lecia Muzeum na Koryznówce.

Owocem sesji tak bogatej w treść i rozmaitość zagadnień, 
wartych trwałego i szerszego spopularyzowania, winna stać 
się drukowana publikacja, zawierająca wszystkie wypowiedzi. 

Motywację ku temu wzmocnił swoim wystąpieniem prof. 
dr hab. Andrzej Nowak (Instytut Historii UJ). Wartość naro-
dową monumentalnego dzieła historiozoficznego Jana Matejki 
uzasadnił historycznymi realiami czasu jego powstania (siła 
zaborców, prześladowania, pamięć klęski styczniowej i po-
wszechne zwątpienie w szanse odbudowy własnej państwo-
wości). I oto Matejko w swej niezwykłej wizji malarskiej daje 
obraz chwały i zwycięstwa. „Bitwa pod Grunwaldem” przyję-
ta z podziwem i uniesieniem, stała się początkiem i znakiem 
nowego czasu w polskiej kulturze, określanym hasłem „ku po-
krzepieniu serc”. Przywrócone narodowe poczucie godności 
i dumy wyzwala ze zwątpienia. Zagrzewa do czynu! - Z tego 
ziarna będzie „Ów” Rok 1918.
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Słani Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki - staloryt - 
odbitka ze zbiorów muzeum Koryznówka, wykonana 
przez prof. Krzysztofa Tomalskiego, ASP w Krakowie.



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  23JESIEŃ 2018

WB nr 3 (117)



WB nr 3 (117)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE24 JESIEŃ 2018

Praca dyplom
ow

a Czesław
a Słani „Bitw

a pod G
runw

aldem
 Jana M

atejki”, staloryt - odbitka ze zbiorów
 m

uzeum
 Koryznów

ka, w
ykonana przez prof. Krzysztofa Tom

alskiego , ASP w
 Krakow

ie.
C

ZESŁAW
 SŁA

N
IA

 (1921-2005) - artysta grafik, najsłynniejszy graw
er XX w

ieku, znany i doceniany na całym
 św

iecie, w
ybitny projektant banknotów

 i znaczków
 pocztow

ych. Jego prace, stanow
iące niedościgły w

zór dla innych 
artystów, cechuje niezw

ykła precyzja i kunszt. U
kończył krakow

ską ASP w
 1953 roku, jego praca dyplom

ow
a to w

ykonana w
 technice stalorytu „Bitw

a pod G
runw

aldem
” Jana M

atejki w
 form

ie znaczka pocztow
ego. Pracow

ał jako 
graw

er w
 PW

PW
 w

 W
arszaw

ie, od 1956 roku w
 Szw

ecji - dla poczty szw
edzkiej w

ykonał ponad 300 znaczków. O
d 1972 roku był N

adw
ornym

 G
raw

erem
 Króla Karola XV

I. Zaprojektow
ał dla niem

al w
szystkich krajów

 św
iata 

ponad 1000 znaczków.


