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Po wejściu do kaplicy „Pod Lipami” na pierwszym planie ukazuje się drewniany ołtarz z łaskami słynącą figurą Matki Bożej Roz-
dzielskiej. Figurę otaczają liczne wota dziękczynne. Za ołtarzem widnieją dwa malowidła, przedstawiające aniołów z kadzidłami. 
Nad figurą Matki Bożej znajduje się malowidło z symbolami Alfa i Omega oraz podpisami Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 
Po bokach dwa malowidła przedstawiają objawienia Matki Bożej w Lourdes i Fatimie. Pomiędzy oknami namalowane są postacie 
św. Szymona z Lipnicy i św. Kingi. Nad drzwiami widnieje malowidło naścienne przedstawiające chrzest Polski. Dodatkowo we-
wnętrzne ściany kaplicy okala napis: MATKO † NAJŚWIĘTSZA † NIEPOKALANA † PROŚBY † SERDECZNEJ † WYSŁUCHAĆ † 
CHCIEJ † MÓDL SIĘ † ZA NAMI † W NIEBIE † DO PANA † WSZYSTKICH † NAS † W SWOJEJ † OPIECE MIEJ. Fot. J. Paruch

Figura Matki Boskiej Rozdzielskiej znajdująca się 
w ołtarzu kaplicy „Pod Lipami”. Fot. J. Paruch

Uroczysta Eucharystia z okazji dorocznego odpustu ku czci Najświętszego Serca Maryi, 
odbywającego się zawsze w sobotę po zakończeniu oktawy Bożego Ciała. 2017 rok. Fot. J. Paruch
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Kapliczka szafkowa z wizerunkiem ukrzyżowanego Chrystusa 
umieszczona na dębie, na posesji Tadeusza Pajora. Fot. T. Olszewski

Kapliczki i krzyże przydrożne są trwale związane z Bo-
cheńszczyzną, dobitnie możemy się o tym przekonać, wędrując 
szlakami Rozdziela Dolnego. Rozsiane w krajobrazie modlitwy 
rozdzielskiej ziemi są świadkami historii, materialnym znakiem 
sacrum wpisanym w przestrzeń codzienności. Do najstarszych 
i najcenniejszych obiektów pamięci o ubiegłych czasach nale-
ży Kaplica Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, 
przez miejscowych nazywana kaplicą „Pod Lipami”, a sięga-
jąca swoją historią do czasów rabacji galicyjskiej. 

Ludowa tradycja modlenia się przy kapliczkach 
Ziemia rozdzielska ma wiele kapliczek, figur, krzyży, które 

tworzą krajobraz lokalny i pamiętają odległe czasy. Te religijne 
budowle wznoszono często jako wota, widzialne znaki dzięk-
czynne za wysłuchane prośby, cudowne uzdrowienie, pomyśl-
ność, szczęśliwy powrót z wojny czy zesłania. Były również 
wyrazem pragnienia obecności boskiego patrona, który uchroni 
od kataklizmów – ognia, powodzi, wojny albo pomoru. Bywa-
ło, że były spełnieniem pokuty za popełnione grzechy. 

Kapliczki były dziełem nie tylko ludowych twórców, ale 
również znakomitych artystów i dlatego odznaczają się różno-
rodnością form oraz swobodą wyrażania celu i intencji funda-
torów. Rzeźbione w drewnie i kamieniu, malowane na drew-
nie, przybite do drzewa, zbudowane z polnego kamienia, usa-
dowione w małych drewnianych lub murowanych domkach, 
czy stojące w niszach na drewnianych palach lub murowanych 
cokołach – stanowią najcenniejsze zabytki ziemi.

Stawiano je wszędzie tam, gdzie odczuwano duchową po-
trzebę. Dlatego spotkać je można na rozdrożach, tuż za osa-
dami, w pobliżu rzek i lasów, w ogrodach przydomowych 
a także przy kościołach. Dawniej kapliczki stanowiły okre-
ślone znaki topograficzne w terenie, wskazujące wędrowcom 
kierunek podróży. Domy zlokalizowane przy drogach i wielu 
przysiółkach – niemających swoich tablic informacyjnych ani 
drogowskazów, były orientowane między innymi właśnie na 
kapliczki, które pełniły rolę punktów orientacyjnych w ludz-
kim skupisku. Znaczne odległości, które dzieliły mieszkańców 
od kościołów, sprawiały, że kapliczki stawały się centrum kul-
tu i wspólnych modlitw. 

Wiara przodków często wyrażała się poprzez stawianie 
kapliczek maryjnych. Wynikało to z głęboko zakorzenione-
go przekonania, że Matka Boża jest najlepszą orędowniczką 
i pośredniczką u Boga. Ludzie bardzo chętnie w swych mo-
dlitwach zwracali się do Matki, która zanosiła ich prośby 
i podziękowania do Boga. Figury najczęściej przedstawiały 
wizerunek Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, Szkaplerz-
nej, Różańcowej, Królowej Polski. Czasami wnętrze kapliczek 
zajmował obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej. 

Dzisiaj kapliczki maryjne zapełniają się zwykle w maju, 
kiedy to mieszkańcy gromadzą się, by śpiewać Litanię Lore-
tańską. Przychodzą seniorki rodów, które przyprowadzają naj-

młodszych, by uczyć ich miłości do Maryi. Choć ten zwyczaj 
zaczął zanikać i coraz mniej osób spotyka się przy kapliczkach 
i figurkach przydrożnych, to jednak w wielu miejscach można 
zauważyć, że wierni wracają do tych tradycji, doceniając dzie-
dzictwo przodków. Niegdyś prawie w każdej wsi w wieczory 
majowe rozbrzmiewały nuty pieśni Chwalcie łąki umajone. 

Kaplica „Pod Lipami” – niemy świadek historii i głębokiej 
wiary przodków

Do najbardziej znanych kapliczek ziemi rozdzielskiej na-
leży kaplica „Pod Lipami”. Dzieje figury Najświętszej Ma-
ryi Panny Niepokalanie Poczętej sięgają 1846 roku i – wedle 
przekazów – została ona ufundowana przez ostatniego dzie-
dzica dworu jako wotum za szczęśliwe ocalenie w czasie raba-
cji galicyjskiej. Według opowieści miejscowych, dziedzic wsi 
obiecał Maryi, że ufunduje jej pomnik, jeśli go uchroni pod-
czas krwawej rzezi dokonanej w tamtym czasie na szlachcie. 
Rozdzielscy chłopi ukryli szlachcica w jednej ze stodół, ratu-
jąc go w ten sposób od rychłej śmierci, gdyż uczestnicy rabacji 
splądrowali tutejszy dwór.

Dziedzic odwdzięczył się swoim obrońcom, łagodząc pań-
szczyznę i odbudowując dwór, obok którego – w kwadracie 
potężnych, kilkuwiekowych lip przy drodze wiodącej z Roz-
dziela w stronę Rajbrotu – ufundował kamienny posąg przed-
stawiający Najświętszą Maryję Pannę, stojącą na kuli ziem-
skiej i depczącą stopami węża. Odziana w suknię i płaszcz 
Maryja miała głowę osłoniętą chustą, a jej ręce krzyżowały 
się na piersiach na znak czystego serca. Na postumencie figu-
ry widniał napis: Pamiątka 1846. Kamienna rzeźba osłonię-
ta została później blaszanym daszkiem z krzyżem i otoczona 
drewnianą balustradą, a do postumentu przytwierdzono latar-
nię, w której paliły się świeczki zakupione z ofiar rzucanych 
do wiszącej poniżej skarbonki. Już od samego początku figura 
Matki Boskiej uznawana była za cudowną, a miejscowi przy-
chodzili do niej z prośbami o pomoc w nieszczęściach i skła-

Katarzyna Niewidok

Kaplica „Pod Lipami” w Rozdzielu Dolnym 
- pomnik przeszłości dla obecnych pokoleń
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dali drobne ofiary do skarbonki. Według niektórych relacji, 
u stóp Maryi biło źródło wody, która miała uzdrawiające wła-
ściwości; pomagała w usunięciu różnych dolegliwości, cho-
rób, zwłaszcza działała leczniczo na wzrok.

W roku 1945, z okazji zbliżającej się setnej rocznicy po-
stawienia pomnika oraz w podzięce Matce Boskiej za opiekę 
i szczęśliwe przeżycie wojny i okupacji, staraniem właściciela 
parceli, na której stała figura – Ignacego Sroki i jego córki Ge-
nowefy Wróbel, figurę odmalował ks. Adam Stachoń rodem 
z Rozdziela. W 1946 roku ks. Michał Krawczyk ufundował 
dzwonek, który umieszczono na dwóch dębowych słupach 
poniżej figury i którym codziennie wzywano trzykrotnie wier-
nych do pozdrowienia Maryi. Kaplica ,,Pod Lipami” – zapro-
jektowana w stylu zakopiańskim przez Longina Kokocińskie-
go – stanęła w miejscu kamiennego postumentu w 1958 roku 
właśnie z inicjatywy ks. Michała Krawczyka, który przez wie-
le lat swojego życia związany był z ziemią rozdzielską, często 
goszcząc we dworze najpierw u swojej siostry Marii z Kraw-
czyków Srokowej, a po jej śmierci bawiąc u siostrzenicy Mał-
gorzaty Paruch. 

Jak wspominał ks. Krawczyk w swoich zapiskach: Przy-
jeżdżając tutaj na wakacje obserwowałem miłość i przywią-
zanie do Najświętszej Marii Panny szwagra Ignacego, który 
codziennie wieczorem, nie zważając na pogodę i zmęczenie po 
pracy, odmawiając różaniec szedł do figury Matki Bożej za-
palić świeczkę. Z biegiem lat zamiłowanie i przywiązanie ks. 
Michała do Niepokalanej stawało się coraz gorętsze i głębsze. 
Oto co pisał: W najcięższych dla mnie chwilach polecałem się 
opiece Najświętszej Marii Panny Rozdzielskiej i nigdy nie do-
znałem zawodu. W roku 1915, w czasie walk nad Dunajcem, 
musiałem w nocy jechać do ciężko chorej z ostatnimi sakra-
mentami. Droga była gęsto ostrzeliwana przez artylerię nie-
przyjacielską. Modliłem się o pomoc do Matki Boskiej i szczę-
śliwie przejechałem tam i z powrotem. W 1944 roku stałem już 
pod murem egzekucyjnym z innymi ofiarami terroru hitlerow-
skiego. Zacząłem się modlić do Najświętszej Panny Niepoka-
lanie Poczętej. W tym momencie na Niemców napadła grupa 
partyzantów, a mnie udało się uciec.

Dzięki fundacji ks. Michała Krawczyka prace budowlane 
rozpoczęto w sierpniu 1958 roku. Zachętą do ich przyspieszenia 
były rocznica stulecia objawienia się Matki Boskiej w Lourdes 
oraz zbliżające się milenijne obchody przyjęcia chrześcijaństwa 
przez Polskę. Działka, na której stała figura, należała do Stani-
sława Szewczyka. Nie robił on żadnych trudności i bezintere-
sownie zgodził się na oddanie parceli pod budowę kaplicy. 

Tymczasem pojawił się inny problem. W związku z tym, 
że budowa kaplicy w Rozdzielu przypadła na okres walki 
władzy ludowej z kościołem i religią, nie zostało udzielone 
zezwolenie na budowę. Według ówczesnej władzy krajobraz 
socjalistycznego państwa miał być bez krzyży, kapliczek i ko-
ściołów. W tym względzie władze prowadziły ostrą reglamen-
tację, a wszelkie zabiegi o budowę nowych świątyń systemo-
wo ograniczano. Swoje zadania w tym kierunku gorliwie reali-
zowała Służba Bezpieczeństwa, która czuwała nad tym, by nie 
podejmowano działań nazywanych przez władze „nielegalnym 
budownictwem sakralnym”. Kapłani wraz z parafianami po-
dejmowali więc częstokroć ryzykowne inicjatywy budowlane. 
Bez pozwolenia i wiedzy władz, częstokroć w nocy wznoszo-
no kaplice, a nawet kościoły. Tak było również w przypadku 
kaplicy w Rozdzielu.

Kaplicę usytuowano na wysokim podmurowaniu w ten 
sposób, by figura Najświętszej Maryi Panny – bez przesunię-
cia z dawnego miejsca – znalazła się w jej ołtarzu. Kaplica 
była wznoszona tzw. „systemem gospodarczym” przez miej-
scowych, którzy na rzecz budowy składali ofiary materialne 
i sami angażowali się w budowę. Miejscowi gospodarze ofia-
rowali więc budulec, jego przewóz oraz częściową robociznę. 
Kamień pod fundamenty pochodził z pobliskich lasów oraz 
wyrobisk. Podstawowy materiał do budowy kaplicy, jakim 
były drewniane bale, przekazali prywatni ofiarodawcy z Roz-
dziela Dolnego. 

Gdy ściany kaplicy doprowadzone zostały niemal do zrę-
bu, ówczesny komendant posterunku Milicji Obywatelskiej 
w Żegocinie doniósł władzom powiatowym w Bochni o po-
stępujących pracach. W odpowiedzi na to wezwanie do Roz-
dziela przyjechała komisja z Bochni; na placu budowy nie 
zastano jednak nikogo. Robotnicy, ostrzeżeni o jej zbliżaniu 
się, zdążyli wystarczająco wcześnie zejść z budowy. Wielu 
gróźb i przykrości doznała jednak siostrzenica ks. Krawczy-
ka – Małgorzata Paruch, która z ramienia fundatora prowa-
dziła budowę. Wielokrotnie wraz z kuzynem Karolem Sroką 
wzywana była do Bochni i Krakowa na przesłuchania. Tłuma-
czenia, iż kaplica 
pomyślana była 
jako ochrona za-
bytkowej figury 
przed wpływami 
atmosferycznymi 
– nie pomogły. 

Prace budow-
lane przerwano 
oficjalnie na pra-
wie trzy lata – od 
g rudn i a  1958 
roku aż do je-
sieni 1960 roku. 
Mimo wyraźne-
go zakazu władz 
komunistycznych 
Rozdzielanie kon-
tynuowali swo-
je dzieło w imię 
wezwania: „My 
chcemy  Boga 
i kaplicy”. W mię-

Figura Matki Boskiej Rozdzielskiej z początku lat 40. XX w. Fot. Archiwum

Fundator kaplicy ks. Michał Krawczyk. Fot. Archiwum
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Kaplica „Pod Lipami” podczas 
budowy. Fot. Archiwum

dzyczasie zaszły wypadki, które zmieniły sytuację. Komendant 
posterunku Milicji Obywatelskiej z Żegociny został przeniesio-
ny w inne miejsce, nowy zaś nie interesował się kaplicą. Mili-
cja bocheńska i władze z Krakowa również zamilkły. Zmiany 
te postanowiono wykorzystać, by budowlę przykryć dachem. 
I rzeczywiście w dalszym dziele budowy nikt już nie czynił 
trudności. Budowę kaplicy doprowadził do końca stolarz i cie-
śla Józef Kosakowski z Wojakowej (skądinąd znany też jako 
rzeźbiarz i autor wierszy, bajek i opowiadań ludowych). Mał-
gorzata Paruch zmobilizowała też wszyst-
kich chłopów z osiedla i w ciągu jednego 
dnia i kilku godzin nocnych udało się przy-
kryć kaplicę gontem. W 1961 roku założo-
no również instalację elektryczną, a dzięki 
miejscowym stolarzom kaplicę wyposażono 
w drzwi wejściowe, okna oraz stół i ławki. 
Do najbardziej zasłużonych mieszkańców, 
którzy zaangażowali się w prace budowlane, 
należeli: Stanisław Szewczyk – właściciel 
działki wraz z synem Józefem, Karol Sroka, 
Józef Kulig, Walenty Paruch „od Popiela”, 
Stanisław Paruch „z Dwora”, Stanisław Pa-
ruch z „za Grabia”, Józef Orzeł, Jan Stry-
czek, Marian Orzeł.

Niezłomność mieszkańców Rozdziela 
opłaciła się tak, iż w drugi dzień Zielonych 
Świąt 22 maja 1961 roku kaplica pw. Nie-
pokalanego Serca Najświętszej Panny Ma-
ryi została poświęcona przez ks. dziekana 
Mikołaja Piechurę w towarzystwie ks. kano-
nika Wojciecha Białasa proboszcza parafii Żegocina, a pierw-
szą dziękczynną mszę celebrował ks. Michał Krawczyk. Od 
tej chwili w okresie letnim w każdą niedzielę oraz święto od-
prawiano w tym miejscu msze święte, a wierni po dziś dzień 
zbierają się tutaj na majówkach, modlitwach różańcowych i in-
nych nabożeństwach. Na coroczny czerwcowy odpust ku czci 
Najświętszego Serca Maryi przybywają tu pielgrzymi z odle-
głych nawet okolic. Do kaplicy podąża również procesja w dni 
krzyżowe oraz procesja „fatimska” z lampionami i kopią figury 
Matki Boskiej Fatimskiej. Figura w ołtarzu głównym uznawa-
na jest za cudowną i otaczana jest nieustającym kultem; stano-
wi ona ważny łącznik pomiędzy przeszłością i teraźniejszością.

Wnętrze kaplicy oraz samą figurę odmalował w 1964 roku 
znany malarz rodem ze Starego Wiśnicza – ks. Stanisław No-
wak oraz niejaki Królikowski. Z okazji stuletniej rocznicy ob-
jawienia w Lourdes odtworzyli oni na ścianach kaplicy spo-
tkanie Matki Bożej z czternastoletnią Bernadettą. Dla upamięt-
nienia tysiąclecia przyjęcia chrześcijaństwa przez Polskę swój 
wyraz w obrazach ściennych zdobiących kaplicę znalazła scena 
przedstawiająca chrzest Polski. Wkrótce później do kaplicy do-
budowano ganek oraz wzbogacono znacznie jej wyposażenie, 
odnowiono wnętrze, zadbano o modernizację dachu, a także 
wzmocnienie fundamentów. W ostatnich latach oszalowano 
elewację kaplicy deskami z drzewa modrzewiowego i ozdo-
biono je warkoczem z drewna lipowego. Z roku na rok kaplica 
zyskiwała na świetności, a ofiarność mieszkańców i dobrodzie-
jów przyczyniła się do nadania jej współczesnego kształtu. 

                                       ***
Poza wartością artystyczną i historyczną kaplica „Pod 

Lipami” jest miejscem zadumy, odpoczynku, refleksji nad 

życiem, jego troskami, radościami i przemijaniem. Stanowi 
pamiątkę po dawnych mieszkańcach i wyraża wdzięczność 
fundatorów za otrzymane łaski, łączy też ludzi przez wspól-
ną modlitwę, a także opiekę nad pomnikiem Matki Boskiej 
Niepokalanej.

Obchodzony w ubiegłym roku jubileusz sześćdziesięciole-
cia rozpoczęcia budowy kaplicy, towarzyszący rocznicy stule-
cia odzyskania przez Polskę niepodległości, stał się znakomitą 
okazją do wydania monografii tego historycznego miejsca. 

Wydawnictwo, którego pomysłodawcą jest 
Jan Paruch – wnuk Małgorzaty Paruch, jest 
próbą przedstawienia okoliczności powsta-
nia kaplicy „Pod Lipami” oraz zrekonstru-
owania sylwetek ludzi z nią związanych 
na tle genezy i charakterystyki kapliczek, 
a także dziejów wsi, panujących stosunków 
gospodarczych, społecznych, kulturowych. 
Jest to również przedsięwzięcie utrwalające 
pamięć o zabytkach i bogatym dziedzic-
twie duchowym i kulturowym ziemi roz-
dzielskiej. Wydanie tej książki nie byłoby 
możliwe bez zebrania przez Jana Parucha 
bogatego materiału faktograficznego, zdjęć 
archiwalnych oraz świadectw tamtych cza-
sów. To dzięki tym relacjom – udokumento-
wanym tradycją ustną, ale też i przekazem 
pisemnym – udało się odtworzyć historię 
i niepublikowane dotąd fakty. 

Wędrując po najbliższej okolicy, warto 
zatrzymać się przy tym niezwykłym miej-

scu, zastanowić nad intencjami fundatorów, spojrzeć na figurę 
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Istnienie 
w naszej Małej Ojczyźnie tak licznych i bogatych form małej 
architektury sakralnej, jakimi są kapliczki, świadczy bowiem 
o głębokiej religijności przodków, ich poczuciu artyzmu, a za-
razem zobowiązuje do dbałości o to niepowtarzalne dziedzic-
two kulturowe lokalnej społeczności. 

Jak zachęca ks. Bogusław Pasierb – proboszcz parafii pw. 
św. Mikołaja Biskupa w Żegocinie – nie zapominajmy o na-
szych pięknych tradycjach, o przodkach, którzy budowali ka-
pliczki, o krzyżach przydrożnych, przy których kształtowało się 
życie religijne. Niech lektura książki, którą bierzemy do ręki, 
ukazując fragment dziejów naszej okolicy, sprawi że my rów-
nież w sposób bardziej świadomy i zaangażowany będziemy 
postępowali szlakiem wiary w dzisiejszych czasach. Wszyst-
kim Czytelnikom życzę miłej lektury i owocnej pielgrzymki do 
domu Matki Niepokalanej. Niech tej pielgrzymce towarzyszy 
chwila modlitwy i moment zadumy. Ze wzruszeniem warto po-
kłonić się przed Tą, która jest, która trwa. 

Na okładce
Obecny wygląd kaplicy Najświętszej Maryi Panny w Rozdzielu 
Dolnym. Na kalenicy dachu znajduje się czworoboczna 
wieżyczka z sygnaturką, nakryta daszkiem namiotowym. 
Na dwuspadowym dachu z półszczytem od frontu wznosi się 
wśród ornamentów krzyż. Kaplica zamknięta jest trójbocznie. 
Od frontu otwiera się galeria podcieniowa na całą szerokość. 
Galeria zadaszona jest pulpitowo, a na zadaszeniu znajduje 
się nadstawa z trójkątnym szczycikiem z oknem półkolistym 
i dekoracją o motywie słońca.
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Janina Kęsek

60-lecie działalności Muzeum w Bochni 
im. prof. Stanisława Fischera - jubileuszowe refleksje
Podziękowania

Rocznica 60 lat pięknej i niełatwej pracy skłania do reflek-
sji, przemyśleń, ocen, ale przede wszystkim gratulacji, podzię-
kowań i życzeń.

Jest to muzeum nietypowe. Powstało dzięki ludziom do-
brej woli w dużej mierze z darów dla miasta, dla społeczeń-
stwa. Dlatego podziękowania należą się wszystkim tym ofia-
rodawcom, bo dzięki nim muzeum jest wizytówką miasta.

22 lipca 1959 r. zostało uroczyście otwarte. Dwa lata wcze-
ściej Stanisław Fischer przekazał miastu swoje zbiory, które 
gromadził przez wiele lat. Były tam: malarstwo ludowe i rzeź-
by tzw. świątki, pamiątki historyczne i cenne archiwalia do-
tyczące przeszłości miasta i kopalni soli, stare druki, a wśród 
nich inkunabuły i cimelia.

W akcie darowizny  z 25 
października 1957 r. St. Fi-
scher napisał :

(…) Aktem niniejszym 
przekazuję na rzecz powsta-
jącego Muzeum Ziemi Bo-
cheńskiej zbiory moje, które 
gromadziłem przez długie 
lata z tą intencją i planem, 
ażeby w miarę moich możli-
wości ocalić od zatraty, choć-
by część ginących już zabyt-
ków przeszłości, ilustrujących 
dzieje Bochni i Bocheńszczy-
zny oraz kulturę mieszczan 
i chłopów, i w dawnych cza-
sach i w nowszych. Starałem 
się zebrać jak najwięcej ma-
teriałów etnograficznych, a zwładzcza sztuki ludowej, rzeźb, 
obrazów i ceramiki, tak wyraźnie świadczących o niezwykle 
wysokim uzdolnieniu artystycznym naszego ludu, o bogactwie 
jego wyobraźni i inwencji twórczej zarówno w budownictwie, 
jak malarstwie i rzeźbie oraz zdobnictwie użytkowych sprzę-
tów i naczyń. Starałem się zebrać i zanotować jak najwięcej 
pieśni ludowych, śpiewanych jeszcze dzisiaj w tych stronach, 
i ich melodie, które równie wymownie, jak malarstwo i rzeźba, 
o bogactwie ducha ludu naszego świadczą. (…)1

Przeznaczono na muzeum locum w zabytkowym budynku 
w centrum miasta. Mieści się tam do dziś. Z czasem zbio-
ry powiększały się dzięki ofiarności mieszkańców Bochni, 
uczniów i przyjaciół St. Fischera. Już w chwili utworzenia 
muzeum, rodzina malarza bocheńskiego Marcina Samlickie-
go przekazała cenne obrazy, które nieżyjący, artysta przezna-
czył dla muzeum, jeżeli takie powstanie w Bochni. W zapisie 
testamentowym z 1937 r. były oprócz obrazów Samlickiego 
cenne dzieła głównie krakowskich artystów z przełomu XIX/
XX wieku.

Galeria malarstwa w muzeum wzbogaciła się również dzięki 
darom, mieszkającego w Krakowie, emerytowanego urzędni-
ka skarbowego, rodem z Bochni, Edwarda Chmielarczyka. 

Z większych darów wymienić należy przysyłane przez dr 
Michała Czyżewicza zbiory sztuki egzotycznej, hinduskiej 
i afrykańskiej z Kenii oraz eksponaty, które przysyłał z Chin 
drugi uczeń prof. Fischera Stanisław Tworzydło. Były tam 
między innymi wyroby z laki i porcelany, hafty na jedwabiu 
i chińskie drzeworyty ludowe.

Kolekcję autografów wybitnych pisarzy, artystów, uczonych 
i polityków muzeum zawdzięcza byłym nauczycielom gimna-
zjalnym Jerzemu Eugeniuszowi Płomieńskiemu i Eugeniuszowi 
Jelonkowi, a także Edwardowi Chmielarczykowi i adwokatowi 

Władysławowi Kiernikowi.
Stanisław Fischer cenił 

każdy dar ofiarowany z serca. 
Pisał: (…) Godne podkreślenia, 
a szczególnie miłe jest to, że 
do muzeum napływają często 
drobne dary, składane przez 
ludzi ciężkiej pracy … Ich 
dary, to najczęściej jakieś sta-
re, górnicze kaganki, żelazne 
kłódki i zamki, rzemieślnicze 
narzędzia, czasem stare obrazy 
religijne, niekiedy księgi (…)2

W późniejszych latach, 
muzeum miało też możliwość 
uzupełniania zbiorów drogą 
zakupów.

Są też dary, które wpły-
wają do muzeum do tej pory 

pomnażając jego zbiory i niejednokrotnie podnosząc jego ran-
gę. Tak np. w 2005 r. pochodzący z Bochni arcybp. Henryk 
Nowacki podarował unikalne przedmioty związane z osobą 
papieża Jana Pawła II i jego pontyfikatem. Są to: piuska, mo-
dlitewnik i serweta z herbem papieskim, także kolekcja medali 
papieskich upamiętniających jego podróże, kongresy watykań-
skie i ważne wydarzenia tego pontyfikatu.

Tadeusz Marzec ofiarował obrazy polskich artystów z XIX 
i XX wieku, a wnuczka burmistrza Ferdynanda Maissa, Anna 
Schlang z Wiednia, przekazała cenny dar, na który składają 
się meble z przełomu wieków, porcelana renomowanych wy-
twórni europejskich, obrazy i bibeloty. Jest jeszcze cały szereg 
osób, które przynosiły swoje pamiątki rodzinne, żeby to bo-
cheńskie muzeum wzbogacić.

Bogaty dar przekazała córka Waleriana Kasprzyka, Kinga 
Kasprzyk-Cetnarowiczowa: prace malarskie ojca, ale też do-
kumentów i fotografie. Podobnie pamiątki po ojcu ofiarowała 
Beata Katlewicz, córka Jerzego Katlewicza wybitnego dyry-
genta i dyrektora Krakowskiej Filharmonii.

Stanisław Fischer w swoim gabinecie w muzeum. Fot. Archiwum 
pryw. Janiny Kęsek 
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Tym wszystkim ofiarodawcom należą się podziękowania 
za ich bezinteresowną postawę.

Należy wyrazić wdzięczność pracownikom muzeum, którzy 
opiekują się tym zbiorami, inwentaryzują je, badają i eksponują.

Pierwsza ekspozycja urządzona była w salach piętra , bo tyl-
ko tyle przenaczono na muzeum. Na parterze były jeszcze nie-
które biura Starostwa. Kierowanie tą nową placówką muzealną 
powierzono Stanisławowi Fischerowi, który miał wówczas 80 
lat. Pracował do końca życia, choć w ostatnich miesiącach nie 
miał sił, by chodzić do muzeum, pracował więc w domu.W tym 
okresie w muzeum oprócz St. Fischera był jeden pracownik me-
rytoryczny, jego córka, historyk Anna Kasprzykowa.

Pracował też jako wolontariusz pan Oswald Szałowski. 
W tym pierwszym okresie praca polegała głównie na inwenta-
ryzowaniu zbiorów.

Po śmierci założyciela w kwietniu 1967 r. muzeum prze-
szło generalny remont.  Starostwo zwolniło sale na parterze, 
można więc było planować rozszerzenie ekspozycji na po-
większoną przestrzeń wystawową. Przez krótko kierownikiem 
muzeum był Paweł Morawski, historyk sztuki, kustosz Mu-
zeum Narodowego w Krakowie, a po nim, również niedługo, 
etnograf Teresa Gustap-Skorusa, także z Krakowa, dotychcza-
sowy pracownik Muzeum Etnograficznego. Po jej odejściu do 
macierzystej placówki, od 1974 do 1993 roku p.o. kierowni-
kiem była pani Maria Płaneta. Jako pracownik administracyj-
ny, zaangażowany w muzeum od samego początku, znała spe-
cyfikę tej placówki. Przeprowadziła muzeum przez trudne lata 
remontu, kiedy zawieszona była działalność instytucji oraz 
przez czas aranżacji nowej ekspozycji. 

W 1975 r., decyzją ówczesnego Wojewody krakowskiego, 
muzeum nadano imię fundatora. Od tej pory pełna nazwa to - 
Muzeum w Bochni im. Stanisława Fischera.

Uroczyste otwarcie placówki, po remoncie, odbyło się 1 
maja 1979 r po 10. letniej przerwie w działalności muzeum, 
nową ekspozycję stałą zwiedziło w tym dniu kilkaset osób. 
Potem co jakiś czas organizowane były wystawy czasowe.

Zatrudnienie pracowników merytorycznych do prowa-
dzena działów: historycznego, artystyczno-historycznego, 
etnograficznego i archeologicznego było pilną konieczno-
ścią. Przez krótko pracował w muzeum historyk, świetny 
mediewista dr Teofil Wojciechowski, późniejszy burmistrz 
Bochni. Niestety przeszedł do Muzeum Żup Krakowskich 

w Wieliczce.Trudności w zatrudnieniu pracowników mery-
torycznych wynikały z niskich poborów oraz z braku miesz-
kań służbowych.

Mimo tego, wkrótce pojawili się inni pracownicy; ja pra-
cowałam w muzeum od 1976 r. Po odejściu na emeryturę 
Anny Kasprzykowej, córki St. Fischera, a później dr Wojcie-
chowskiego przez dłuższy czas byłam jedynym pracownikiem 
merytorycznym. Ucieszyłam się, gdy zaangażowano do pra-
cy koleżankę Jadwigę Cholewę (zamężna Duda) archeologa. 
Mimo krótkiego okresu jej pracy, muzeum wzbogaciło swoje 
zbiory o cenne wykopaliska, które prowadziła w Krzeczowie, 
na Bełchu, na miejscu odkrytej osady sprzed 2 tysięcy lat, czy-
li z okresu wpływów rzymskich. Również i ona po niespelna 
dwóch latach odeszła do Muzeum Żup Krakowskich w Wie-
liczce. Dział Archeologiczny nie był obsadzony przez wiele 
lat, dopiero w sierpniu 1999 r. stanowisko archeologa objął 
absolwent UJ Marek Materna. 

W 1981 r. został przyjęty do pracy historyk sztuki Adam 
Wójcik, absolwent KUL-u.

Wybudowanie na zapleczu muzeum budynku pomocni-
czego rozwiązało kilka problemów. Na parterze tego obiektu 
umieszczono magazyny. Tym samym w budynku głównym 
odzyskano pomieszczenia na wystawy czasowe. Na piętrze 
były dwa nieduże mieszkania służbowe.

Wkrótce muzeum pozyskało nowych pracowników, et-
nografa Iwonę Zawidzką, historyka sztuki Jerzego Wycze-
sanego, absolwenta UJ i historyka Jana Flaszę, który do tej 
pory, pracował w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Bochni na stanowisku zastępcy dyrektora. Przyszedł do 
muzeum z bogatym doświadczeniem z poprzedniego zakładu 
pracy. Przede wszystkim był wytrawnym bibliofilem. W bi-
bliotece prowadził oddział Towarzystwa Przyjaciół Książki. 
Wkrótce doświadczenia te miały wpływ na działalność wy-
dawniczą muzeum. 

Powstał świetny zespół ludzi twórczych, pełnych zapału. 
W piątki przyjeżdzali z Wieliczki pracownicy tamtejszego mu-
zeum, dr Teofil Wojciechowski i inż. Józef Charkot, badający 
rozwój przestrzenny kopalni na podstawie dawnych map sali-
narnch. W przerwie śniadaniowej, przy herbacie, prowadza-
liśmy miłe, ale przede wszystkim inspirujące rozmowy. Po-
wstawały wtedy pomysły wystaw czy też tematy realizowane 
w formie wykładów lub publikacji.

Sala malarstwa bocheńskiego w Muzeum im. Stanisława Fischera 
w Bochni.  Fot. Łukasz Kurbiel/odkryjmalopolske.pl

Jan Flasza - Dyrektor Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni. 
Fot. Wojtek Salamon
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W następnych latach miały miejsce kolejne zmiany per-
sonalne. W sierpniu 1993 r., po przejściu na emeryturę pani 
Marii Płanety, na stanowisko dyrektora muzeum powołano 
Jana Flaszę, który pełni tę funkcję od 16 sierpnia 1993 r. do 
tej pory.

W 1986 r. Adam Wójcik odszedł do Tarnobrzega na stano-
wisko konserwatora wojewódzkiego, a Jerzy Wyczesany do 
Brzeska, gdzie pracował w Domu Kultury. Zatrudniono: histo-
ryka, absolwentkę UJ Anettę Stachoń , a kilka lat później na 
etacie historyka sztuki, Agnieszkę Truś -Bakalarz, absolwent-
kę KUL-u. W latach 70. i początkowych 80. XX w. pracowała 
w muzeum jako plastyk Małgorzata Pusz, absolwentka PLSP 
w Nowym Wiśniczu.

W latach 90. XX w. Wanda Sobas zatrudniona była na eta-
cie przewodnika,  Od wielu lat pracuje w muzeum jako foto-
graf kolega Bogdan Mrówka. Bibliotekę muzealną prowadzi-
ła Zofia Wrona, a po jej odejściu od 1998 r. księgozbiorem 
opiekuje się koleżanka Grażyna Potępa. W pierwszych latach 
działalności muzeum w sekretariacie pracowała Maria Płaneta, 
a później, przez ponad 40 lat Maria Zawada. Księgowość od 
lat prowadzi Krystyna Marzec.

Nie można zapomnieć o obsłudze muzeum. Przez te 
wszystkie lata troszczyli się o stan techniczny budynku, utrzy-
manie go w czystości, zapewnienie właściwego ocieplenia, 
pomagali przy urządzaniu wystaw i dyżurowali przy nich. 
Przypomnę tu panie: Genowefę Semperową, Janinę Marcin-
kowską, Zofię Sochę, Władysława Sionkę, Franciszka Koli-
bowskiego, Zbigniewa Juszczyka, Dorotę Kuś, Annę Kowal-
ską, Iwonę Krcil, Katarzynę Cieślę.

Nie wymieniłam z nazwiska tych, którzy pracowali w mu-
zeum krótko, ale wszystkim pracownikom muzeum należy się 
podziękowanie za inwencję twórczą, staranność i oddanie in-
stytucji ,w której pracują.

Miałam szczęście być w tym zespole przez 40 lat i chcę 
teraz podziękować im za życzliwą współpracę, koleżeńską po-
stawę, przyjaźń.

                                         ***

Gratulacje
Pogratulować należy dyrektorowi Janowi Flaszy i zespo-

łowi pracowników za wszystkie działania, które mają na celu 
popularyzowanie wiedzy o Bochni i powiecie, jego prehistorii 
i historii, kulturze ludowej tego regionu i jego środowisku ar-
tystycznym3 a realizowane są przez wykłady, sesje naukowe, 
sympozja, programy edukacyjne i wystawy. 

Działalność wystawiennicza to podstawowa funkcja mu-
zeum. W ekspozycji stałej jest obszerny dział etnograficzny 
obejmujący rodzimą sztukę ludową oraz kultur pozaeuropej-
skich. Jest też wystawa archeologiczna i historii Bochni w po-
łączeniu z dziejami kopalni soli oraz piękna galeria obrazów 
w trzech salach: Sala portretowa, malarstwa bocheńskiego 
i malarzy polskich XIX/XX wieku.

Oprócz ekspozycji stałej często organizowane są wystawy 
czasowe. Nie sposób wymienić wszystkich, ale przypomnę 
chociaż niektóre, np. Czas czym jest?, którą przygowaliśmy 
z Janem Flaszą, jako noworoczną refleksję 1988 r. Druga, 
również skłaniająca do przemyśleń, to wystawa autorstwa 
Jana Flaszy Słowo i gest czyli sztuka rozmowy z 1991 r. Biblio-
filskie zainteresowania Jana Flaszy wyraziły się w wystawach 
Od inkunabułu do pocketbooku (1984) i Bocheńskie inspiracje 

bibliofilskie (1995). Ta ekspozycja została wyróżniona przez 
ministra kultury i sztuki w konkursie „Najciekawsze wydarze-
nia kulturalne roku 1995”

Pamiętam wystawę fotograficzną Bogdana Mrówki Raba 
od źródła do ujścia. Portret rzeki, (2006), której pamiątką jest 
piękny album fotograficzny ze wstępem dyrektora Flaszy.

Ekspozycja Bochnia-miasto górnicze przygotowana 
w 1985 r. przez pewien czas była naszą wystawą eksporto-
wą. Prezentowana była w partnerskich miastach: Keżmarku 
(1995), Bad Salzdetfurth (1998), a nieco zmodyfikowana, pod 
tytułem Bochnia – starsza siostra Wieliczki pokazana była 
w Wieliczce, a wzbogacona obiektami Archiwum Państwo-
wego w Krakowie Oddział w Bochni, Kopalni Soli i przy po-
mocy Urzędu Miasta prezentowana była w Muzeum Techniki 
w Warszawie.

Trudno nie wspomnieć, że z okazji odsłonięcia pomnika L. 
Okulickiego, w grudniu 1996 r. muzeum, z materiałów udo-
stępnionych przez  krakowskiego historyka Stanisława Marię 
Jankowskiego, przygotowało wystawę Generał Leopold Oku-
licki „Niedźwiadek”. Fakty, dokumenty, ślady, legenda. Sta-
nisław Jankowski opracował publikację towarzyszącą ekspo-
zycji. Wystawa ta, prezentowana później w USA w Bostonie 
i Nowym Yorku, wyróżniona została przez ministra kultury 
i sztuki w konkursie „Najciekawsze wydarzenie roku 1996”.

Były też prezentowane dzieła artystów malarzy i rzeźbia-
rzy przeważnie bocheńskich, ale nie tylko. Wystawy te, jak 
i katalogi, przygotowują pracownicy działu artystyczno-histo-
rycznego oraz dyrektor Flasza. Te katalogi są często jedyną 
publikowaną biografią artysty. 

Z „moich” wystaw, które są mi szczególnie bliskie, wymienię 
kilka, których byłam współorganizatorką:

Z okazji 70-lecia Niepodległości Polski razem z Janem Flaszą 
przygotowaliśmy wystawę „Sen o szpadzie”, która przypominała 
bohaterów walk o niepodległość Polski w latach 1914-1920.

Przygotowaliśmy też katalog. Była to jedna z pierwszych 
ekspozycji w muzeum o tematyce niepodległościowej.

Razem z koleżanką Grażyną Potępą w roku 2009 opraco-
wałyśmy wystawę Jest w Bochni obraz Matki Chrystusowej. 
XVII- wieczne oblicza Klasztornej Madonny. Kopie, podobi-
zny, inspiracje. W ekspozycji tej zaprezentowałyśmy XVII
-wieczne, kopie obrazów Matki Bożej Bocheńskiej. 

Były koncery pieśni maryjnych w wykonaniu Akademic-
kiego Chóru „Organum” pod dyrekcją Bogusława Grzybka. 

Sala portretowa w Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni. Fot. 
Łukasz Kurbiel/odkryjmaloplske.pl
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Odbyła się też sesja naukowa z udziałem m.in. konserwatorek 
z Litwy, które niezwykle ciekawie opowiadały o renowacji 
obrazu z Połągi. Opracowałyśmy również katalog Oblicza bo-
cheńskiej Madonny. XVII-wieczne kopie, podobizny, inspiracje. 
Książka ta, choć mała formatem, jest bogata w treść. Są tam za-
prezentowane i omówione wszystkie znane nam wówczas kopie, 
świadczące o popularności bocheńskiego Obrazu w XVII w.

W roku 2007 z okazji 65. rocznicy wyjścia Armii gen. An-
dersa z ZSRR, również z Grażynką przygotowałyśmy wysta-
wę Do wolności przez Polskę, a do Polski przez cały świat. 
Do tego tematu nawiązywałyśmy jeszcze dwukrotnie : w maju 
2014 r. na „Czwartkowym Wieczorze Pamięci”, przypomi-
nałyśmy bohaterów bitwy o Monte Cassino pochodzących 
z Bochni i powiatu bocheńskiego, a 12 maja br. podczas spa-
ceru po bocheńskiej nekropolii odwiedziłyśmy groby wetera-
nów jednej z największych bitew II wojny światowej. 

Po adaptacji poddasza na pomieszczenia ekspozycyjne, 
w latach 2013-2014 otwarła się nowa przestrzeń wystawienni-
cza, ponad 300 m2, w tym też jeszcze jedna pracownia.

Dało to możliwość organizowania dużych wystaw jak np. 
w 2015 r. ekspozycja malarstwa Marcina Samlickiego przy-
gotowaną przez dyrektora Flaszę i Agnieszkę Truś-Bakalarz. 
Iwona Zawidzka przygotowała ciekawą wystawę Święty kąt 
i drugą, zabawek dziecięcych Entliczek – pentliczek. 

W 2017 r. w 200. rocznicę utworzenia w Bochni gimna-
zjum, zorganizowana została wystawa Więcej niż szkoła, a je-
sienią 2018 r. Ryszard Rybka był komisarzem wystawy Boch-
nia w czasach II Rzeczypospolitej.

Aktualnie jest tam prezentowana wystawa archeologiczna 
przygotowana przez kolegę Marka Maternę „Panie, a stare 
to? – o archeologii bez uprzedzeń.” W ekspozycji zaprezento-
wano obiekty, które muzeum  pozyskało podczas prac wyko-
paliskowych na przestrzeni lat.

Należy również pogratulować zespołowi pracowników za 
wydawnictwa muzealne i dyrektorowi Flaszy, który jest redak-
torem tych publikacji. Muzeum wydawało już od lat 80. XX 
w. przede wszystkim katalogi wystaw, ale nie tylko. 

Jeszcze w 1983 r. bocheński oddział Towarzystwa Przy-
jaciół Książki wydał drukiem Przywilej lokacyjny miasta 
Bochni, który do druku przygotował Jan Flasza, podobnie jak 
i następne publikacje. Rok później z okazji 25- lecia Muzeum 
ukazało się wydawnictwo jubileuszowe Muzeum w Bochni 
1959-1984.

W 20-lecie śmierci założyciela muzeum wydana została 
publikacja Stanisław Fischer 1879-1967.

W 1985 r. książka pani Marii Płanetowej Pasje Piotra 
Galasa zapoczątkowała „Bibliotekę Czwartkowych Spotkań 
Muzealnych”, kontynuowaną przez lata .W sumie w serii tej 
ukazało się XIII tomów. 

Kolejnym periodykiem jest „Rocznik Bocheński”, którego 
t. I ukazał się w 1993 r. nakładem Urzędu Miasta w Bochni. 
Wydanie kolejnych tomów Zarząd Miasta scedował na mu-
zeum. Do tej pory wydano 8 tomów rocznika. Te obie serie 
dają pracownikom muzeum możliwość publikowania wyni-
ków swoich badań i opracowanych tematów. 

Wydawnictwa muzealne, przeważnie finansowane są przez 
Urząd Miasta lub Starostwo Powiatowe w Bochni. Dyrektor 
Flasza jest autorem wielu publikacji wydanych przez Staro-
stwo m.in. Stanisław Fischer odkrywca i miłośnik ziemi bo-
cheńskiej (2009 r.)

W 1983 r. z okazji 120. rocznicy wybuchu Powstania 
Styczniowego miałam wykład na temat udziału bochnian 
w tym zrywie niepodległościowym. Zainaugurował on cykl   
„Czwartkowe Spotkania Muzealne”, realizowany do tej pory. 
Ich inicjatorem był Adam Wójcik, ale prowadzi je dyrektor 
Flasza już przez 36 lat. Wykłady przywotowują pracownicy 
merytoryczni muzeum i zaproszeni goście z różnych ośrod-
ków naukowych. Wystarczy przypomnieć takie nazwiska, jak: 
prof. Henryk Samsonowicz, Jacek Kolbuszewski, Stanisław 
Nicieja, Mieczysław Rokosz, Aleksander Krawczuk i inni.

Warto przypomnieć, że w 2001 r. Minister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w konkursie „Wydarzenia Muzealne
-Sybilla 2000” III nagrodę przyznał Muzeum w Bochni im. 
Stanisława Fischera za „Czwartkowe Spotkania Muzealne”. 

W muzeum organizowane są również spotkania tema-
tyczne związane z rocznicami ważnych wydarzeń w historii, 
czy osób, w cyklu „Muzealne Wieczory Pamięci” . Tak np. 
15 września 2011 pod tym hasłem odbyła się w muzeum uro-
czystość patriotyczna dla uczczenia ofiar zbrodni ludobójstwa 
w Ponarach koło Wilna i pamięci redemptorysty ojca Włady-
sława Całki z Bochni, więźnia wileńskich Łukiszek.

Oprócz tego zapraszane są do muzeum osoby pochodzące 
z Bochni, które mają ciekawe doświadczenia życiowe, osią-
gnięcia naukowe, czy też  sukcesy w dziedzinie sztuki i kultury. 

W ramach tego cyklu „Z Bochni w świat, ze świata do 
Bochni” muzeum gościło pana Jerzego Katlewicza – dyrekto-
ra Krakowskiej Filharmonii, arcybiskupa Henryka Nowackie-
go- nuncjusza papieskiego, Mariana Włosińskiego- opiekuna 
Nikifora i odkrywcę jego talentu oraz Krzysztofa Krauzego 
reżysera filmu o tym niezwykłym malarzu-samouku. W 2013 r. 
gościem w muzeum był wybitny polski reżyser Andrzej Wajda. 
Takich różnych niezwykłych postaci było w muzeum wiele.

Inne programy edukacyjne: od 2002 r. Anetta Stachoń hi-
storyk prowadzi, cieszące się dużą popularnością, lekcje muze-
alne dla przedszkolaków i uczniów nauczania początkowego. 
Podczas tych lekcji pod hasłem „Poznaję muzeum” uczniowie 
przyswajają podstawowe pojęcia, takie jak muzeum, galeria, 
ekspozycja oraz bardziej szczegółowe, jak portret, autoportret, 
pejzaż itp. Koleżanka prowadzi też warsztaty plastyczne, pod-
czas których dzieci malują, rysują, wykonują różne „małe dzie-
ła sztuki”, rozwijając własną wyobraźnię, wrażliwość i spraw-
ność manualną.

Koleżanka Agnieszka Truś-Bakalarz historyk sztuki prze-
prowadziła 16 zajęć dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Al-
chemia sztuki”, w ramach projektu „Promocja aktywnych 
form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży”, a Zofia 
Kęsek w 1997 r. lekcje muzealne dla uczniów szkół średnich.

W 2000 r. powstał Krąg Młodych Miłośników Starej Boch-
ni, a od kilku lat działa Muzealna Akademia Wakacyjna.

Anetta Stachoń już kilka lat temu zainicjowała popularny 
cykl „Oblicza medycyny”.

Edukacyjny charakter mają też tematyczne spacery po bo-
cheńskim starym cmentarzu przy ul. Orackiej. Odwiedzane są 
groby bohaterów powstań narodowych, I i II wojny światowej, 
ludzi zasłużonych dla Bochni, artystów itd.

Trzeba dodać, że muzeum organizuje koncerty, wystarczy 
przypomnieć cykl „ Dawna muzyka w zabytkowych wnę-
trzach” czy „Wirydarz pełen muzyki.”

Od 2002 r. organizowane są Muzealia, czyli Dni Otwarte 
Muzeum, zawsze z atrakcyjnym programem.
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Od kilku lat 6 grudnia placówka organizuje „Bocheński 
Dzień św. Mikołaja.” W programie jest zawsze wykład na te-
mat tego Patrona, a darczyńcy obdarzeni są tytułem „Benefac-
tor Musei”.

Muzeum  jest placówką, trzeba powiedzieć, naukowo
-badawczą. Pracownicy merytoryczni prowadzą badania nad 
dziejami miasta i okolicy, kulturą ludową oraz archeologią 
i sztuką, a efekty swoich badań publikują w wydawnictwach 
muzealnych.

Spełniło się pragnienie Stanisława Fischera, który w akcie 
fundacyjnym napisał :

(…) Chciałbym, żeby powstające Muzeum Ziemi Bocheńskiej 
stało się instytucją kształtującą bochnian, a zwłaszcza młodzież 
bocheńską i uczącą ich odnoszenia się z czcią do tego wszystkie-
go, co w naszej przeszłości było piękne i wartościowe”4.

Ten bogaty program działalności muzeum  zasługuje na 
uznanie i szacunek.
                                           ***,
Życzenia

Czas na życzenia jubileuszowe. Obecnie w muzeum 
oprócz starszych stażem, jest kilku młodych pracowników, 
świetnie przygotowanych do pracy, i jak my kiedyś, pełnych 

zapału i ciekawych inicjatyw. Są to: historyk Ryszard Rybka, 
polonistka ze specjalizacją edytorską Anna Pastucha, historyk 
Justyna Bodurka, Karolina Juszczyk i Ewa Wrotniak.

Życzę im realizacji planów, sukcesów naukowych i tego, 
żeby swoją pracę wykonywali z pasją, bo tylko wtedy będą 
czuli się spełnieni zawodowo. Wtedy też Muzeum będzie roz-
wijało się, stawało się coraz piękniejsze i bogatsze z zachowa-
niem głównego kierunku nadanego przez założyciela i pogłę-
bianego przez jego następców.

                                                                   Janina Kęsek

Przypisy: 
1  Akt darowizny przekazał St. Fischer na ręce ówczesnego dy-
rektora Muzeum Narodowego w Krakowie, Adama Bochnaka
2  St. Fischer Jak powstawały zbiory Muzeum Ziemi Bocheń-
skiej w: Stanisław Fischer 1879 – 1967, Bochnia, 1987 s. 30.
3  Nie wymieniam wszystkich działań muzeum w ciągu 60-le-
cia, bo zrobił to dyrektor Flasza w  artykule Kalendarium jubi-
leuszowe Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni (Kronika 
Bocheńska, luty 2009, s. 5-10), a uzupełnił w swoim wykładzie 
6 czerwca br. podczas sympozjum „Muzeum na prowincji ?”
4  St. Fischer, Akt darowizny (op. cit.)

Do naszych Przyjaciół 
z Zarzecza w Ziemi Cieszyńskiej

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheń-
skiej i Towarzystwo Miłośników Zarzecza od wielu lat pozosta-
ją w przyjaznym kontakcie. Wzajemna współpraca wyraża się 
w obustronnym zainteresowaniu historią, tradycją i współ-
czesnością naszych Małych Ojczyzn. Służą temu spotkania 
w Domu Bochniaków przy okazji wycieczek krajoznawczych 
Zarzeczan zainteresowanych bocheńską kopalnią, Wiśniczem 
z jego Matejkowską tradycją i oczywiście zabytkowym zam-
kiem. W roku 2014 Bochniaków niezwykle gościnnie przy-
jęto w siedzibie Zarzeczan w Chybiu. Trwa systematyczna 
wymiana naszych periodyków, głównie Wiadomości Bocheń-
skich i Gazety Zarzeckiej.

Towarzystwo Miłośników Zarzecza jest ewenementem, 
dotyczy bowiem wsi, która w 1954 roku zniknęła zalana wo-
dami sztucznego jeziora z Zaporą Goczałkowicką. Wysiedlo-
no wtedy ponad 3000 mieszkańców tej największej wówczas 
w Polsce wsi. Rozproszeni po okolicznych miejscowościach, 
po całej Polsce i zagranicą - choć minęły 64 lata - nie za-
pominają. Wielowiekowa wspólnota tworzona historią prze-
żyć, tradycją lokalnego obyczaju, a także gwarowej bliskości 
nie znika tak łatwo. Tęsknota za minionym czasem, za tamtą 
swojskością, dawną bliskością łączy nie tylko to pokolenie, 
które przeżyło dramat zatopienia ich świata, lecz i te kolejne. 

Zjazdy Zarzeczan, publikacje, przypominanie zwyczajów, 
ochrona i gromadzenie pamiątek, szerzenie wiedzy o regionie, 
coroczne spotkania, turystyka po ojczystym kraju składają 
się na pracę utworzonego 25 lat temu Towarzystwa Miłośni-
ków Zarzecza. Jego pierwszym prezesem była pani Hermina 

Przemyk - ceniona i szanowana. Kontynuatorką jej dzieła jest 
obecnie pani Grażyna Uchyła-Godziek. - W nr. 4 Wiadomości 
Bocheńskich 2018 zamieściliśmy interesujący artykuł Zarzą-
du Towarzystwa Miłośników Zarzecza o obchodach w formie 
rekonstrukcji obrzędowej prastarego słowiańskiego Święta 
Kupały, zw. też „sobótką”, w Osadzie Warownej Białogród 
w Strumieniu oraz zorganizowaniu I Międzynarodowego Fe-
stiwalu Wielkomorawskiego. 

Naszym Przyjaciołom z Ziemi Zarzeckiej skupionym 
w Towarzystwie Miłośników Zarzecza z okazji 25-lecia jego 
istnienia składamy słowa najwyższego uznania i podziwu. - 
Pamięć, przywiązanie do rodzinnej tradycji wyrażane w wie-
loletnim działaniu wzruszają i mogą być nauką dla innych.

Dzięki Wam Zarzecze nie utonęło w zapomnieniu, a jego 
mieszkańcy, chociaż w różnych stronach, mogą być nadal 
wspólnotą.

Gratulujemy Jubileuszu i Życzymy powodzenia na dalsze 
lata w spełnianiu pięknej idei łączenia ludzi mających w ser-
cu pamięć i miłość do miejsca „skąd nasz ród”.

Zarząd Główny 
Stowarzyszenia Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Bochnia, czerwiec 2019 r.
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Michalina Pięchowa

Stanisław Moniuszko
„Muzyka wyraża wszystko,
co nie może być wypowiedziane,
ale o czym nie wolno milczeć.”    

           Wictor Hugo

W letni, słoneczny ranek grupa bocheńskich nauczycie-
li wyrusza w podróż. Autokar mknie bez przeszkód, a my 
mamy  wrażenie, że celowo wyprzedzamy „pola rozmaite, 
wyzłacane pszenicą, posrebrzane żytem”, „pagórki leśne”, 
„łąki zielone, szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnio-
ne.” Po wielogodzinnej podróży zbliżamy się do Wilna, mia-
sta leżącego kiedyś na Kresach Wschodnich, należącego do 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, miasta, w którym prze-
bywali polscy władcy, zaczynając od Władysława Jagiełły, 
a kończąc na Zygmuncie Auguście, miasta, które wydało 
wielu znakomitych Polaków. To właśnie oni pozostawili po 
sobie niezatarte ślady.

Splot starych uliczek, i zaułków, piękne pałace barokowe, 
strzeliste gotyckie budowle wywierają jak ongiś ogromne wra-
żenie. Nad miastem góruje pięciokondygnacyjna dzwonnica, 
licząca 68 m, nakryta rokokowym hełmem, usytuowana obok 
katedry, którą budowano 40 lat. Tworzy ona wraz z innymi 
budynkami zespół uniwersytecki, a zwraca na siebie uwagę 
przede wszystkim ciekawą, typową dla zabytków tego miasta, 
fasadą. Katedra przechodziła w XX wieku bolesne koleje losu: 
do 1963 roku pełniła  funkcję Muzeum Nauki i Techniki, do-
piero w 1991 przywrócono jej właściwą, należną rangę i funk-

cję sakralną.
Z w i e d z a -

my zespół ar-
chitektoniczny 
starej  uczel-
ni, założonej 
w 1579 roku, 
w skład które-
go wchodzi 12 
budynków, ko-
ściół świętych: 
Jana Chrzci-
ciela i  Jana 
E w a n g e l i s t y 
oraz dzwon-
nica, a także 
12 dziedziń-
ców o różnych 
wie lkościach 
i planach. Ko-
ściół ten stał się 
miejscem dys-
put naukowych, 
j ak  również 
u r o c z y s t o ś c i 
patriotycznych. 
Wnętrze świą-

tyni jest imponujące. Uwagę zwiedzających przykuwają na 
sklepieniu freski przed-
stawiające sceny z życia 
obu świętych, Chrzciciela 
i Apostoła. Ponadto do-
strzegamy w jej murach 
nie tylko ślady pamięci, 
ale i ślady polskości: po-
mniki, i tablice poświę-
cone Adamowi Mickie-
wiczowi, Władysławowi 
Syrokomli, Tadeuszowi 
Kościuszce. Również 
i Stanisław Moniuszko 
ma swe popiersie. Czym 
zasłużył na trwałą pa-
mięć? Jakie były jego 
związki z Wilnem?

Jego życie związało 
się z Kresami Wschodnimi, w Ubielu, koło Mińska przyszedł 
bowiem na świat w polskiej rodzinie o bogatej tradycji pa-
triotycznej. Wyjątkową wrażliwość na piękno, rozwój talentu 
muzycznego zawdzięczał swej matce, która zadbała o to, by 
kształcić syna w tym kierunku. Początkowo pobierał lekcje 
muzyki w Warszawie, następnie w Mińsku, a w końcu w Ber-
linie, gdzie studiował i miał możność zetknąć się z muzyką 
Mendelssohna oraz Haendla. „Berlin dawał mu możliwości 
oglądania oper - pisze Witold Rudziński w książce pt. „Mo-
niuszko” - w doskonałym wykonaniu. Cały ówczesny pod-
stawowy repertuar mógł poznać na miejscu, przestudiować 
teksty, partytury.”

Po powrocie do kraju osiadł w Wilnie i objął obowiązki 
organisty w kościele akademickim. Pracował tam od 1840 
roku do 1858. Równocześnie komponował. Najczęściej po 
wątki i motywy sięgał do folkloru, do twórczości ludowej, 
w wyniku czego powstało około 300 pieśni o tematyce pa-
triotycznej, religijnej i ludowej. Na ten temat Stanisław Mo-
niuszko tak się wypowiedział: „Ja nic nowego nie tworzę; 
wędruję po polskich ziemiach, jestem natchniony duchem 
polskich pieśni ludowych i z nich, mimo woli, przelewam 
natchnienie do wszystkich swych dzieł.” Komponując, się-
gał do poezji Adama Mickiewicza, Władysława Syrokomli, 
Teofila Lenartowicza i innych twórców. Któż z nas nie zna 
pięknego utworu lirycznego o urzekającej melodii: „Wezwa-
nie do Neapolu”?

„Znasz – li ten kraj,
Gdzie cytryna dojrzewa,
Pomarańcz blask
Majowe złoci drzewa?

 Gdzie wieńcem bluszcz
 Ruiny dawne stroi,
 Gdzie buja laur
 I cyprys cicho stoi?
 Znasz – li ten kraj?”

Stanisław Moniuszko 1819-1872

Zofia Wandasiewicz (1922-1963), siostra Urszuli 
Wińskiej i Leona Wandasiewicza śpiewała role 
mezzosopranowe m.in. rolę Zofii w „Halce” 
Stanisława Moniuszki
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Pieśń ta i inne ukazały się w 12 „Śpiewnikach domowych”. 
W dorobku Moniuszki znalazły się nie tylko pieśni, ale rów-

nież 7 „Mszy”, 
4  „ L i t a n i e 
O s t r o b r a m -
skie”, a przede 
wszystkim ope-
ry. Jego pieśni 
religijne pogłę-
biały duchowe 
przeżycia wier-
nych, zaś opery 
reprezentowały 
nurt narodowy 
w muzyce ro-
mantycznej.

W  1 8 4 8 
roku w Wil-
nie Moniusz-
ko wystawił ,, 
Halkę’’ w 2 ak-
tach. W 11 lat 
później miała 

miejsce premie-
ra nowej w 4 aktach „Halki”, dramatu o uwiedzionej przez 
panicza wiejskiej dziewczynie. Przyjęto ją entuzjastycznie, 
i tym samym stała się początkiem sławy kompozytora. Wy-
stawiano ją w Pradze, Moskwie i Petersburgu. Wspomniany 
Witold Rudziński tak ocenia to dzieło: „Przeciwstawił Mo-
niuszko dwa środowiska  - szlachtę i chłopów. Konflikt ten 
znalazł wyraz nie tylko w samej treści sztuki, ale również 
w jej muzyce. Swoisty klimat melodyczny przynosi szlachta 
i jej przedstawiciele: Janusz, Zofia i ojciec. Ich śpiew cechuje 
pompatyczność, pewnego rodzaju sztuczność. Na tym tle pro-
stotą i szczerością wyróżnia się melodyka ludu: Górali, Halki 
i Jontka.”

Po wystawieniu tej opery Artysta otrzymał nominację od 
dyrektora teatrów rządowych na stanowisko dyrygenta oper 
polskich w warszawskim Teatrze Wielkim. Objął też katedrę 
harmonii i kompozycji w Warszawskim Instytucie Muzyki. 
Odtąd, co roku dawał nowe premiery swoich dzieł. Moniusz-
ko ma w swoim dorobku jeszcze inne opery, np. „Hrabina” 
wystawiona w Warszawie, „Verbum nobile”, „Straszny dwór”. 
W czasie swych podróży po Europie Artysta zatrzymał się 

w Krakowie, gdzie zaczął pracę nad nową operą „Rokiczana”, 
poświęconą Kazimierzowi Wielkiemu. Z niewiadomych po-
wodów jednak jej nie ukończył.

Kolejnym sukcesem było wykonanie „Sonetów” skompo-
nowanych w 1867 roku do wierszy A. Mickiewicza. Bogaty 
dorobek Mistrza wymagał ogromnej pracy i poświęcenia, 
a jednak był człowiekiem niezwykle bezpośrednim. Przema-
wiają za tym fakty i słowa przyjaciela: „W obejściu ze wszyst-
kimi był nadzwyczaj delikatny, w towarzystwie miał maniery 
dystyngowane, znamionujące wielkie obycie ze światem, lecz 
zarazem i wielka skromność.”

Organista, dy-
rygent, pedagog, 
a przede wszystkim 
kompozytor zapisał 
się nie tylko w hi-
storii muzyki, ale 
i historii  Polski 
jako drugi po Fry-
deryku Chopinie 
twórca muzyki na-
rodowej. Odszedł 
na  pos te runku, 
w czasie przygo-
towań do wysta-
wienia „Straszne-
go dworu”. Nie 
było mu dane zo-
baczyć rezultatu 
swej pracy i tru-
du. W czerwcowy 
dzień 1872 roku 
rzesze wielbicieli 
odprowadzały jego 
prochy na Powązki. Kondukt pogrzebowy posuwał się od ko-
ścioła św. Krzyża, gdzie odśpiewano Requiem, zaś przed teatrem 
zatrzymano się, a orkiestra wykonała muzykę żałobną złożoną 
z fragmentów oper Moniuszki. „Na długiej trasie - pisze biograf 
- pogrzebu można było zobaczyć 
stroskane twarze, zapłakane oczy 
ludzi, którzy całym sercem uko-
chali swego lirnika.”

Upłynęło wiele czasu, a pa-
mięć o wielkim Polaku i znako-

mitym Artyście trwa. Mija 
właśnie 200 lat od Jego uro-
dzenia. W związku z powyż-
szym Senat R.P. ogłosił rok 
2019 Rokiem Stanisława 
Moniuszki. Zainicjowano go, 
nadając w dniu 5 stycznia 
br. Dworcowi Centralnemu 
w Warszawie imię tego wielkiego Kompozytora.

Sądzę, że w czasie obchodów nie tylko pozostaniemy 
pod urokiem jego muzyki, ale będziemy także świadomi 
tego, iż wysoką klasę jego kompozycji docenili znawcy, 
a ich piękno pokochali niemal wszyscy. Co więcej będzie-
my pamiętać, że ten wyjątkowy człowiek propagował IDEE  
JEDNANIA  SIĘ, BRATANIA ZE SOBĄ RÓŻNYCH 
WARSTW I KULTUR.Orszak pogrzebowy Stanisława Moniuszki, „Kłosy” - 1872

Grób S. Moniuszki na Cmentarzu Powązkowskim 
-Warszawa. Fot. Domena publ.

Stanisław Moniuszko - złoty 
numizmat z serii „Sławni Po-
lacy” wydany przez Mennicę 
Polską 

Partytura  opery St. Moniuszki „Halka” wyda-
na nakładem G. Seyfatrha we Lwowie w 1935 r.
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Roman Kucharski (Rudka gm. Wierzchosławice)

Wspomnienie o śp. Stanisławie Kobieli
Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

7 czerwca 2019 r. minęła pierwsza rocznica śmierci śp. 
Stanisława Kobieli, wieloletniego prezesa Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

Jego niespodziewane odejście było bardzo bolesne nie tyl-
ko dla Rodziny, ale i dla całej społeczności Bochni, regionu 
bocheńskiego i nie tylko. Pan Stanisław był człowiekiem wiel-
kiego formatu- skromny, o wielkiej kulturze osobistej, mają-
cy ogromną wiedzę historyczną, z pasją kochał swoje piękne 
miasto - Bochnię. Dla Bochni, jej mieszkańców oraz regionu 
bocheńskiego poświęcił wiele swojej społecznej pracy. Był 
autorem i współorganizatorem wielu wystaw, spotkań rocz-
nicowych, prelekcji, imprez kulturalnych, licznych artykułów 
i publikacji dotyczących Bochni i regionu. Wraz z Zarządem 
Głównym Stowarzyszenia zabierał publicznie głos w spra-
wach ważnych dla miasta Bochni i regionu. Jego dalsze plany 
przerwała niespodziewana śmierć.

Pana Stanisława poznałem kilka lat temu, poprzez Jego 
siostrę - Panią Janinę Kęsek i brata Jacka Kobielę przy okazji 
renowacji obrazu „Święta Zofia z córkami”, znajdującego się 
w kościele parafialnym w Rudce koło Wierzchosławic i za tę 
renowację Panu Jackowi serdecznie dziękuję. Pan Stanisław 
z zainteresowaniem czytał moje pierwsze artykuły w „Wia-
domościach Bocheńskich”. Gdy 6 lat temu przyjechałem do 
Bochni, aby przekazać Panu Stanisławowi kolejny artykuł do 
druku, długo rozmawialiśmy na tematy historyczne, dotyczące 
dziejów Bochni i sławnych osób z tego miasta pochodzących. 
Dzieliliśmy się wzajemnie informacjami o naszych rodzinach, 
o dzieciach i wnukach. Ponieważ zbliżała się 75. rocznica bi-
twy pod Radłowem i Biskupicami Radłowskimi, stoczonej 7-8 
września 1939 r., jako przewodniczący jeszcze działającego 
Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Bohaterów Wrze-
śnia 1939 r. w Radłowie (pomnik wybudowaliśmy w 2003 r., 
a remont cmentarza żołnierzy armii Kraków był w latach 2004 
-2006) zaprosiłem na tę uroczystość Pana Stanisława Kobielę 
jako prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Chętnie przyjął zaproszenie 
i wziął udział w uroczystości, wraz z synem. Został powita-
ny w części oficjalnej przez burmistrza Radłowa. Złożył pod 

pomnikiem na cmentarzu wojskowym wiązankę kwiatów. Po 
części oficjalnej, w czasie obiadu, burmistrz Radłowa wręczył 
Panu Stanisławowi pamiątkowy album o Radłowie i dłuższą 
chwilę rozmawiali. Cieszę się, że dane mi było poznać Pana 
Prezesa Stanisława Kobielę. Nasze kontakty przez te kilka lat 
były zawsze bardzo miłe i serdeczne. W pamięci szczególnie 
utkwił mi ostatni Opłatek Stowarzyszenia Bochniaków i Miło-
śników Ziemi Bocheńskiej, który poprowadził Pan Stanisław 
Kobiela. Złożyliśmy sobie wzajemnie życzenia noworoczne 
i  po czę-
ści oficjal-
nej, gdy już 
z  każdym 
z uczestni-
ków uroczy-
stości poroz-
mawiał cho-
ciaż chwilę, 
us iedl iśmy 
oba j  p rzy 
stole a wraz 
z nami cór-
k a  P a n a 
Stanis ława 
-  Justyna. 
Długo roz-
mawialiśmy 
w wesołym 
nastroju. Pan 
S t a n i s ł a w 
o p o w i a d a ł 
o swojej rodzinie którą bardzo kochał, o swoich dzieciach 
a zwłaszcza o wnukach. Wspominał wiele zabawnych histo-
rii, zdarzeń z udziałem wnuków i swoim- jako ich dziadka. 
Z rozmowy przebijała Jego radość, że jest przez nich kochany 
jako mąż, ojciec i dziadek. Cieszył się, że Jego rodzina jest 
szczęśliwa. Uznanie i wielki szacunek, jakiego doznawał od 
wielu ludzi za ogrom społecznej pracy, były dla Niego najlep-
szą nagrodą. Ja także rewanżowałem się swoimi wspomnie-
niami o mojej rodzinie, o zabawnych i szczęśliwych chwilach 
z udziałem moich dzieci i odwiedzających nas wnuków, od 
moich sióstr. Te rozmowy, wspomnienia, bardzo szczere - od 
serca spowodowały, że czułem wówczas taką piękną, niemal 
rodzinną atmosferę. Było to niestety moje ostatnie spotkanie 
z Panem Stanisławem, który pozostanie na zawsze w mojej 
pamięci. Uczestniczyłem w Jego pogrzebie, aby swoją modli-
twą i obecnością oddać Mu hołd i cześć, i okazać wdzięczność 
za kilka lat współpracy i serdecznej znajomości. Jako Stowa-
rzyszenie kontynuujcie, Drodzy Państwo, to piękne dzieło, 
któremu Pan Stanisław Kobiela przez wiele lat przewodniczył. 
Będąc w Bochni z różnych okazji, staram się odwiedzać Jego 
grób, pomodlić się i zapalić znicz. 

           Niech spoczywa w pokoju wiecznym!

Z córką Justyną i wnuczkami
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Teresa Całka

Wspomnienie o Pani Profesor Oldze Chylowej
Jubileusz

Moja znajomość oraz bogata korespondencja z Panią Prof.
Olgą Chylową rozpoczęły się w wakacje 1997r.

Był to rok przygotowań 
dyrekcji, nauczycieli, rodzi-
ców i uczniów Liceum Ogól-
nokształcącego im. Króla 
Kazimierza Wielkiego do 
obchodów 180 - lecia szkoły.

Moje zainteresowania 
historią szkoły, a zwłaszcza  
sylwetkami nauczycieli gim-
nazjalnych były inspiracją 
do upamiętnienia profeso-
rów związanych z tajnym 
nauczaniem.

Latem zadzwoniłam do 
pani Profesor (telefon otrzy-
małam od Jej przyrodniej sio-
stry Ludwiki Górkowej, która 

mieszkała w domu przy ul. Sądeckiej). Bardzo się ucieszyła, że 
ktoś z „ukochanej” szkoły chciał z Nią porozmawiać. W krót-
kiej rozmowie poprosiłam o merytoryczną pomoc w ustaleniu 
listy osób tajnego nauczania i o ile to możliwe spotkanie się. 
Wkrótce otrzymałam ręcznie napisany list. Oto jego fragment. 
„Ogromnie uradowała mnie zarówno rozmowa z Panią jak i Jej 
list przypominający 180 – lecie naszego gimnazjum oraz za-
miar uczczenia tej rocznicy nawiązujący do tajnego nauczania 
i ludzi z tym związanych. Jest to dla mnie, urodzonej bochnian-
ki, miłującej swe miasto i jeszcze pamiętającej dawne czasy 

i ludzi – sprawa 
bardzo ważna. 
Zobowiązu j ę 
się pomóc swą 
pamięcią i jeśli 
trzeba przyje-
chać do Bochni, 
co zresztą nie-
raz czynię.”

W lipcu tego 
roku spotkały-
śmy się w Boch-
ni, kiedy Pani 
Profesor gościła 
u swojej siostry. 
Byłam trochę 
onieśmielona. 
Siedziała obok 
mnie prawie 30 
lat starsza oso-
ba, a rozmowa 
toczyła się tak, 
jak byśmy były 
rodziną. Pani 

Profesor piękną polszczyzną opowiadała o bocheńskim gimna-
zjum, tajnym nauczaniu i o swojej rodzinie.

Po wielokrotnej wymianie korespondencji i ostatecznie przy 
udziale dyrektora szkoły ustaliliśmy nazwiska osób, które będą 
umieszczone na tablicy pamiątkowej. Wówczas również  Pani 
Profesor została poproszona przez dyrektora o zabranie głosu 
podczas uroczystej Sesji Rady Miasta poświęconej rocznicy 
180-lecia szkoły. Bardzo się z tego ucieszyła. Kilka dni potem 
otrzymałam list, w którym pisze: „Przepisałam już porządnie 
na maszynie moje wystąpienie. Niestety  trochę mi się rozrosło 
o prof. Z. Zajączkowskiego i prof. U. Wińską; trwa około 25 
minut. Bardzo się nad tym napracowałam i mam wielką tremę, 
jak to wypadnie. Chciałabym się jak najlepiej wywiązać z tego 
obowiązku.’’

Podczas uroczystości 17 października 1997r. Pani Profesor 
odsłoniła tablicę pamiątkowa z nazwiskami nauczycieli, którzy 
prowadzili tajne nauczanie w latach okupacji hitlerowskiej. Pod-
czas uroczystej Sesji Rady Miasta w swoim wystąpieniu opowia-
dała o Emilu Języku, Piotrze Galasie i Urszuli Wińskiej. Wspo-
mnienie to w całości wydrukowano w WB nr 4 (36) zima 1997r.

22 października otrzymałam list z podziękowaniem: „Jesz-
cze raz wyrażam słowa pełne zachwytu i podziwu nad meryto-
rycznym i organizacyjnym poziomem tych przepięknych uro-
czystości w naszym gimnazjum. Organizacja była wspaniała, 
program doskonały, zgrani nauczyciele. Bardzo zaimponowa-
ła mi młodzież - na każdym stanowisku - świetny był pomysł 
zwłaszcza z tą klasą starych naszych legionistów – a krako-
wiak?? To był taki sam jak myśmy kiedyś tańczyli w „Sokole” 
na festynie 3-go Maja.”

Do dyrekcji pisze: „Proszę przyjąć wyrazy wdzięczności 
za podjęcie i zrealizowanie tak szlachetnego przedsięwzięcia, 
jakim było ufundowanie przez nauczycieli i młodzież tamtej-
szego liceum tablicy poświęconej pamięci nauczycieli tajnego 
nauczania oraz zrekonstruowanie sztandaru szkoły z 1925 r. 
Dziękuję serdecznie za zaproszenie do uczestniczenia w 180-le-
ciu Gimnazjum i Liceum oraz uhonorowanie mnie zaszczytem 
odsłonięcia tejże tablicy i możliwością podzielenia się z uczest-
nikami Zjazdu wspomnieniami o przewodnikach duchowych 
i organizacyjnych tajnego nauczania, których miałam szczęście 
znać osobiście.”

„Uroczystość w obydwu dniach była wzniosła. Nam star-
szym przypomniała szczęśliwe lata młodości, ale i tragiczne 
chwile rozstań na lata wojny, a nawet na wieczność; pozwalała 
ukazywać najwyższe wartości moralne, cechujące wojenne po-
kolenie jak: umiłowanie wolności, patriotyzm, ofiarność, pra-
wość charakteru i gotowość do działań w krytycznych momen-
tach naszej historii.”

„Uroczystość ta, która była dla mnie wielkim przeżyciem, 
jest świadectwem dla nas dawnych nauczycieli i wychowanków 
tej szkoły oraz dla całej bocheńskiej społeczności, jest dowo-
dem, że dawne tradycje bocheńskiego gimnazjum są żywe i po 
okresach „burzy i naporu” i po wszelakich zawirowaniach dzie-
jowych szkoła doszła do dawnej swojej świetności.

Vivat nostra Schola, vivat, crescat et floreat !”Fot. Sławomir Jabłoński. wl. prywatna

Olga Chylowa , 1918-2019
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Odsłonięcie popiersia Juliusza Słowackiego
W 1999 r. obchodzono 190. rocznicę urodzin i 150. roczni-

cę śmierci poety. Z tej okazji 
w szkole odbyła się uroczysta 
sesja oraz odsłonięcie w we-
stybulu popiersia poety.

Na tę uroczystość została 
zaproszona prof. Chylowa. 
Bardzo się tym ucieszyła. 
I znowu, jak przedtem, wró-
ciła wspomnieniami do lat 
gimnazjalnych. „Szczególnie 
od przełomu XIX i XX wieku 
stały się tradycją w bocheń-
skim gimnazjum obchody 
rocznic narodowych. Nad-
to, szkoła miała pozwolenie 
na obchodzenie raz w roku 
„Wieczoru Trzech Wieszczów”, w którym oczywiście rów-
nież silnie eksponowany był Juliusz Słowacki. Z przekazów 
rodzinnych pamiętam, że każdy z tych wieczorów kończył się 
żywymi obrazami ukazującymi sceny  z utworów wieszczów. 
Było to bardzo modne w ówczesnych czasach. Te obrazy przy-
gotowywał mój dziadek. Robił dekoracje, projekty kostiumów. 
Zabawne było to, że żadna piękna panna nie chciała być Te-
limeną, każda chciała być Zosią i wtedy Telimeną była moja 
babcia, a była bardzo ładna i wzbudzała zachwyt.” (KB sty-
czeń 2000)

Fragmenty prywatnej korespondencji
Z prof. Olgą Chylową utrzymywaliśmy z mężem stały 

kontakt poprzez przekazywanie sobie okazjonalnych ży-
czeń, głównie z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielka-
nocy oraz listów. Na kartkach świątecznych wykorzystywała 
każde wolne miejsce, aby napisać jak najwięcej życzeń. Oto 
przykłady:

Boże Narodzenie 2008r.
Na te nasze piękne, polskie Święta Bożego Narodzenia 

życzę Przezacnemu Państwu, aby Łaska Bożej Dzieciny to-
warzyszyła Drogim Państwu w Nowym Roku każdemu Ich 
wysiłkowi, błogosławiła Waszej pracy dla dobra młodzieży, 
a tym samej i naszej Ojczyzny i naszego rodzinnego miasta.
Łączę serdeczne pozdrowienia wdzięczna za pamięć i życzli-
wość Olga.

Kęty, Wielkanoc 2013r.
Na dni głębokiego przeżywania Tajemnicy Paschalnej 

życzę Państwu wszelkich 
Łask i Błogosławieństwa od 
Zmartwychwstałego. Niech te 
piękne, szczególnie w Polsce 
obchodzone Święta przyniosą 
Państwu oraz Ich Najbliższym 
umocnienie sił duchowych 
i fizycznych, obdarzą pogo-
dą ducha, zdrowiem, energią, 
optymizmem, że może jutro 
będzie w Polsce lepiej.
Łączę serdeczne pozdrowie-
nia Olga

Ostatnia kartka wielkanoc-
na, jaką wysłaliśmy z mężem, 
nie dotarła do adresata. Profe-

sor Olga Chylowa zmarła 9 kwietnia 2019r.

Olga Chylowa. Życiorys własny
Urodziłam się 17 lipca 1918 r. w Bochni jako córka Ta-

deusza Stasiaka i Wiery Karpow. Ojciec mój był malarzem, 
pracował też w gimnazjum w Grybowie jako nauczyciel. Mat-
kę straciłam mając 6 lat. Wychowałam się w domu Dziadków 
Ludwika Stasiaka i żony jego Marii.

Ukończyłam 8-klasowe żeńskie Gimnazjum Humanistycz-
ne im. Klementyny Hoffmanowej w Bochni, zdając maturę 
w 1937r.

W tymże roku wstąpiłam na Wydział Filozoficzny Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Studia przerywa mi wojna. Okupację 
spędziłam w Bochni, pracując w zorganizowanym tajnym na-
uczaniu, ucząc języka polskiego, historii i łaciny.

W 1941r. poślubiłam nauczyciela gimn. Antoniego Chyla. 
Po wojnie uzupełniłam studia w Państwowej Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Warszawie. Posiadam dyplom kwalifikowa-
nego nauczyciela liceów ogólnokształcących i pedagogicznych.

Początkowo uczyłam w Gimnazjum i Liceum Ogólno-
kształcącym w Bochni, a od roku 1951 w Liceum Pedagogicz-
nym i Studium Nauczycielskim w Kętach (z Bochni przego-
niło nas ZMS za harcerstwo), pełniąc tam do 1978 roku obo-
wiązki dyrektora mianowanego.  
Cytaty pochodzą z prywatnej korespondencji
KB – Kronika Bocheńska
WB – Wiadomości Bocheńskie

Fot. ze zbiorów prywatnychFot. ze zbiorów Stowarzyszenia Bochniaków i Miłosników Ziemi Bocheńskiej
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Romana Elżbieta Janosz (Wadowice)

Moje potyczki z pamięcią
Bochnia jest obecna w moim życiu od samego początku, 

za sprawą mojej babci Stefy1. To Ona mnie wychowywała i to 
Ona oswajała mi Bochnię. Mimo sporej odległości od Boch-
ni, nasz dom był pełen ...Bochni. Na każdym niemal kroku 
i mimo upływu lat nic się tutaj nie zmieniło. Pamiątki, na-
zwiska, zdarzenia, wojna pierwsza i druga, ci, których one 
zabrały, ucieczka i praca, ludzie z sąsiedztwa i ludzie z Boch-
nią związani i dla niej ważni przewijali się w opowiadaniach 
i wspomnieniach babci. Nazwiska brzmiały w uszach małej 
dziewczynki zarówno znajomo jak i obco, mieszkałam bo-
wiem w innym regionie i inna była melodyka nazw.

Gdy trochę podrosłam, wyjeżdżałam z babcią wielokrot-
nie do Bochni. Jeździło się wtedy pociągiem, zazwyczaj prze-
pełnionym. Z wielką niecierpliwością i ekscytacją czekałam 
na peronie na wjazd pociągu ciągnionego przez sapiącą i pry-
chającą kłębami pary lokomotywę. Zupełnie jak w wierszu 
Juliana Tuwima. Podróż z przesiadką trochę trwała ale lu-
biłam przesuwające się za oknem wagonu widoki. Dworzec 
kolejowy w Bochni, dworzec z tamtych lat wydawał mi się 
ogromny, ruchliwy i jasny. Udekorowany kwiatami wiszą-
cymi na słupach podtrzymujących zadaszenie peronu (tak go 
zapamiętałam, choć pewności nie mam, że tak było) jawił się 
odświętnie. To moje pierwsze wspomnienie z Bochni. 

Kolejne to uroczy domek na Karosku, pełen Kuzynostwa 
i zwierząt w zagrodzie. Pies Morus, który nie bardzo miał 
ochotę spokojnie znosić naszą wizytę, czemu dawał dobitnie 
wyraz, hałasując bez litości.

Obowiązkowa, niemal zaraz po przyjeździe wizyta na 
cmentarzu przy ulicy Orackiej. Prowadzona przez babcię za 
rękę dowiadywałam się, że jest to miejsce najważniejsze, 
święte nieomal, miejsce, gdzie spoczywają nasi Przodkowie, 
którym zawdzięczamy wszystko, życie przede wszystkim. 
Grób po grobie odwiedzałyśmy naszych nieobecnych bli-
skich, przy okazji dowiadywałam się tego i owego z ich życia. 
Te opowiadania zapadły mi głęboko w pamięć i dzięki nim 
czułam się „ukorzeniona” w Bochni.

Z Karoska na cmentarz przy ulicy Orackiej chodziło się 
„na skróty”, my jednak szłyśmy zawsze ulicami miasta, tak, 
jak należy a wszystko po to, bym tę drogę dobrze zapamiętała. 
I tak się stało. Dla babci to była najważniejsza lekcja tradycji 
i rodzinnej historii, jaką mogła dać swojej wnuczce.

Zabawy z Kuzynostwem w ogromnym ogrodzie, na obrze-
żu którego biegła kolejka wąskotorowa2. Był też kategoryczny 
zakaz zbliżania się do niej. Głowy soli z połyskującymi jak 
kwarce punkcikami, które oskubywało się ukradkiem i lizało, 
to kolejna kropla wspomnień. 

Z dumą prowadziła mnie babcia na rynek, pod jedyny 
w kraju (chyba nadal tak jest) pomnik króla Kazimierza Wiel-
kiego. Była to też okazja do opowieści o tym królu, któremu 
Bochnia wiele zawdzięcza, także legendy o pierścieniu świętej 
Kingi, o strażnikach kopalni. A skoro byłyśmy w rynku, to już 
tylko krok do kopalni, pod szyb Sutoris.

W czasach mojego dzieciństwa o telewizji prawie nikt nie 
słyszał, więc opowiadania seniorów rodzin były jak ciekawy 

film, rozbudzały wyobraźnię i niemal widziałam tego postaw-
nego mężczyznę, jak na swoim pięknym, karym koniu, wraz 
z licznym dworem jechał na polowanie do Niepołomic. Czy 
był postawny i czy miał karego konia – nie wiem, to moja 
wyobraźnia tak mi króla Kazimierza rysuje. 

Zapewne zasłyszane wówczas, w dzieciństwie, historie 
i opowieści spowodowały moje późniejsze zainteresowanie hi-
storią i genealogią. Ale wracając do bocheńskich wspomnień, 
to nie sposób pominąć kościoła św. Mikołaja, który był świad-
kiem wielu ważnych dla rodziny wydarzeń, tych radosnych 
i smutnych.

Do Bochni wracałam wielokrotnie jako nastolatka a po-
tem, jako młoda mama, przyjechałam na wycieczkę z moimi 
dziećmi. Od tego czasu minęło kilka dekad, zanim znowu 
byłam w Bochni. Rynek wypiękniał, kamienice, w większo-
ści zyskały nowe oblicze. Miasto się zmieniło. Zniknęło kilka 
sklepów, które znałam, w ich miejsce pojawiły się nowe. Jest 
pięknie odnowiony budynek i otoczenie Gimnazjum i Liceum 
na jubileuszowe obchody. Lubię tam spacerować, przysiąść na 
ławeczce. 

Król Kazimierz nadal spogląda swoim ojcowskim okiem 
na miasto soli a kościół św. Mikołaja wciąż jest moim punk-
tem orientacyjnym. Bochnia zmieniła się, wielu miejsc szu-
kam, inaczej je pamiętam. Oswajam Bochnię na nowo. Każdy 
mój przyjazd do Bochni to tytułowe potyczki z pamięcią i od-
krycia. Szczęśliwie, są jeszcze osoby, do których mogę za-
dzwonić i poprosić o wskazówki, bo, prawdę mówiąc, czasem 
czuję się jak turysta, który wskazówek potrzebuje. Ukorze-
niam się w Bochni na nowo. Od kilku lat przyjeżdżam tu każ-
dego roku. Kupuję lokalne wydawnictwa, zwiedzam muzeum, 
przesiaduję w bibliotecznej Czytelni i odkrywam dla siebie 
nowe oblicze Bochni, nowych ludzi, i jak dawniej, z babcią, 
tak teraz solo odwiedzam nekropolię na Orackiej i dom na Ka-
rosku (też się zmienił). 

Z nutką nostalgii wspominam dawno miniony czas. Znowu 
jestem małą dziewczynką.

Do napisania tych krótkich wspomnień zachęcił mnie pan 
Stanisław Mróz z redakcji „Wiadomości Bocheńskich” (dzię-
kuję bardzo) a czy kogoś zainteresują, pewności nie mam. Jed-
no wiem na pewno: Bochnia jest w moim sercu.

Przypisy
1  Stefania z Chylów Korpałowa, moja babcia, to bratowa Olgi 
Stasiakówny Chylowej, wnuczki malarza Ludwika Stasiaka.
2  kolejka z szybu Campi do stacji kolejowej, dzisiaj już nie-
istniejąca

Romana Elżbieta Janosz, zam. Wadowice. emerytka, 
wcześniej pracowałam jako samodzielny specjalista ds. roz-
woju zawodowego. Wnuczka Stefanii Chyl Korpałowej, pra-
wnuczka Obywatela m. Bochni Stanisława Chyla zam. przy 
ul. Karosek. Zwiazana z Bochnią od dziecka, przebywająca 
w Bochni głównie w okresie ferii szkolnych i wakacji.
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Janina Kęsek

Pamięć o bohaterach 
W 75. rocznicę bitwy o Monte Cassino

Maj skłania do przypomnienia ważnych wydarzeń histo-
rycznych, poczynając od rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja, zakończenia II wojny światowej, śmierci marszałka 
Józefa Piłsudskiego, śmierci gen. Władysława Andersa, 75. 
rocznicy zwycięskiej bitwy o Monte Cassino.

W tej ostatniej brało udział ponad sto osób z Bochni i po-
wiatu bocheńskiego. Wielu tam poległo, wielu zginęło pod 
Bolonią i Ankoną oraz w różnych innych miejscach na wło-
skim froncie. Pozostali, po wojnie, wyjechali z gen. Andersem 
do Anglii. Niektórzy tam zostali, inni rozproszyli się po świe-
cie, wyjechali do Kanady, USA, Australii. Byli też tacy, którzy 
odważyli się wrócić do Kraju, mieli tu rodziny, nie dowierzali 
antykomunistycznej propagandzie, tęsknili.

Po powrocie okazało się, że to, co na Zachodzie słysze-
li o PRL było zgodne z prawdą. Nie witano ich jak bohate-
rów, wręcz przeciwnie, postrzegano ich jako wrogów ludu 
skażonych Zachodem, podejrzane typy, niegodne zaufania, 
obywateli, którym nie można powierzać odpowiedzialnych 
stanowisk. Wykształceni ludzie, przygotowani do pracy w róż-
nych zawodach, byli kierowani tylko na podrzędne, nisko płat-
ne stanowiska, często jako niewykwalifikowani robotnicy. 
O swoich bohaterskich czynach i posiadanych odznaczeniach 
wojennych musieli przez całe lata milczeć. Niektórzy ginęli 
w niewyjaśnionych okolicznościach, w wypadkach, których 
sprawcy nigdy nie byli wykryci, a rodziny nawet nie mogły 
dochodzić prawdy.

                                      *

W roku 2007, w 65. rocznicę wyjścia Armii gen. Andersa 
z ZSRR, Muzeum w Bochni im. St. Fischera zorganizowało 
wystawę Do Wolności przez Polskę, a do Polski przez cały 
świat. Ekspozycja poświęcona była pochodzącym z Bochni 
i Ziemi Bocheńskiej żołnierzom, którzy po klęsce wrześnio-
wej kontynuowali dalej walkę z wrogiem, na obczyźnie. Na 
Zachodzie Europy we Francji i potem w Anglii walczyli pol-
scy żołnierze w ramach 1 Korpusu WP.

Po zajęciu Polski przez niemieckiego okupanta, Niemcy 
wypowiedzieli wojnę Związkowi Radzieckiemu. Dotychcza-
sowi sojusznicy stali się wrogami. W lipcu 1941 r. z inicjaty-
wy strony radzieckiej i za zgodą Rządu Polskiego w Londynie 
podpisany został sojusz Sikorski- Majski. Na mocy tego po-
rozumienia w ZSRR ogłoszono amnestię i z polskich jeńców 
wojennych więzionych w licznych łagrach na „nieludzkiej 
ziemi” powstało wojsko polskie. Dowództwo powierzono 
gen. Władysławowi Andersowi  uwolnionemu z więzienia na 
Łubiance w Moskwie. Do licznych punktów mobilizacyjnych 
zgłaszali się Polacy; żołnierze, ale też ludność cywilna. Dla 
niej, deportowanej z Kresów w głąb ZSRR, w latach 1939-
1940 -1941 była to jedyna szansa na opuszczenie tego kraju. 

Armia gen. Andersa przesunęła się do południowych re-
publik Związku Radzieckiego, do Kazachstanu i Uzbekistanu. 

W 1942 r. rzesze Polaków wraz z gen. Andersem opuściły 
ZSRR i przez Morze Kaspijskie dotarły do Iraku, potem do 
Palestyny. Stamtąd jesienią 1943 r. już uformowana armia, 
umundurowana i uzbrojona, przedostała się do Afryki i przez 
Morze Śródziemne do południowych Włoch. 

W miarę przesuwania się armii, ludność cywilna zostawała 
w krajach objętych protektoratem brytyjskim, w Palestynie, 
w Indiach, w koloniach brytyjskich w Afryce.

Tak łatwo powiedzieć „bitwa o Monte Cassino” … ale czy 
pamiętamy, że ta bitwa, jedna z najcięższych w czasie II woj-
ny światowej, trwała pół roku? Walki zaczęły się 12 stycznia 
i kontynuowane były do 12 lutego, następnie, po krótkiej prze-
rwie od 15 do 18 lutego i w końcu od 15 do 26 marca.

Ostatnia, zwycięstwa bitwa rozgrywała się od 11 maja do 4 
czerwca, bo, mimo zwycięstwa 18 maja, jeszcze do 4 czerwca 
likwidowano pojedyncze punkty oporu niemieckiego. 

W tych pierwszych trzech bitwach walczyły wojska alianc-
kie, ( angielskie, francuskie, amerykańskie, nowozelandzkie, 
kanadyjskie, marokańska piechota lekka, wojsko hinduskie, 
Berberowie i Gurkhowie). Żołnierze 2 Korpusu WP nie brali 
w nich udziału, jedynie w walkach styczniowych brali udział 
polscy komandosi z brytyjskiego desantu morskiego w Anzio. 
Byli to ochotnicy zwerbowani z Armii gen. Andersa jeszcze 
w Iraku w Chanakin w ramach uzupełnień do brytyjskiej 8 
Armii. Wśród tych komandosów było ośmiu z pow. bocheń-
skiego: Michał Wojczyński z Bochni, Stanisław Iwanowicz 
z Bochni, Jan Skrzyński z Ostrowa Szlacheckiego, Franciszek 
Krzywosz z Wiśnicza, Wojciech Kowalski z Łapczycy, Stani-
sław Kica z Jodłówki, Edward Pazdalski z Gierczyc i Feliks 
Biłos z Królówki.

Mimo zaciętych walk trwajacych już trzy miesiące, woj-
skom alianckim nie udało się przełamać niemieckich umoc-
nień na tzw „linii Gustawa” i najważniejszego strategicznie 
punktu, jakim było Monte Cassino. W tej sytuacji dowódca 
8 brytyjskiej Armii, gen. Oliver Leese, 24 marca 1944 r. za-

Żołnierze 2 Korpusu w Jerozolimie - 1943 r.
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proponował gen. Andersowi przeprowadzenie natarcia i zdo-
bycie masywu górskie-
go Monte Cassino, co 
miało otworzyć drogę 
do Rzymu. Dał gen. 
Andersowi 10 min. na 
odpowiedź. Po krótkiej 
naradzie ze swoim sze-
fem sztabu, gen. An-
ders przyjął brytyjską 
propozycję świadom 
ceny, jaką przyjdzie za-
płacić za zwycięstwo. 
Do walki ruszyli Pola-
cy, żołnierze 2 Korpu-
su WP. W tym, jak już 
wspomniano ponad stu 
żołnierzy pochodzą-
cych z Bochni i pow. 

bocheńskiego oraz wyżej wymienieni komandosi, którzy już 
po raz drugi brali udział w walkach o Monte Cassino.

                                          *

Do tej pory nikt nie zajmował się udziałem bochniaków 
w walkach na zachodzie Europy i na froncie włoskim.

W 2007 r. dopiero, przygotowując wspomnianę wystawę 
w muzeum, wraz z koleżanką Graży-
ną Potępą przeprowadziłyśmy wnikliwą 
kwerendę w dostępnej literaturze i na stro-
nach internetowych oraz wiele rozmów 
z rodzinani żołnierzy 1 i 2 Korpusu WP. 
W wyniku tej kwerendy udało się nam po-
zyskać cenne informacje, dokumenty i fo-
tografie żołnierzy pochodzących z Bochni 
i powiatu. Archiwalia pozwoliły na zor-
ganizowanie dużej wystawy. Ekspozycja 
ta była pierwszym w Bochni, po wojnie, 
hołdem oddanym żołnierzom 1 i 2 Kor-
pusu Wojska Polskiego. Prezentowane na 
wystawie materiały dziś przechowywane 
są w zbiorach muzeum.

W 2014 r., w 70. rocznicę bitwy 
o Monte Cassino zorganizowany był 
w muzeum specjalny „Czwartkowy Wie-
czór Pamięci”. Przypomniałyśmy wów-
czas nazwiska żołnierzy 2 Korpusu WP., 
pochodzących z Bochni i powiatu.

12 maja br. w 75. rocznicę zwycięskiej bitwy o Mon-
te Cassino, dla uczczenia pamięci żołnierzy 2 Korpusu WP, 
Muzeum w Bochni im. St. Fischera zorganizowało spacer po 
cmentarzu przy ul. Orackiej celem odwiedzenia ich grobów, 
zapalenia symbolicznych zniczy i przypomnienia bohaterów. 
Spacer, w którym mimo złej pogody uczestniczyło ponad trzy-
dzieści osób, prowadziły Grażyna Potępa i Janina Kęsek.

Na cmentarzu bocheńskim spoczywa 13 byłych żołnierzy 
Armii gen. Andersa: 

Jan Adam Adamowicz
Maria z Baczyńskich Orchelowa
Stefan Drabina
Stefan Iwelski

Stanisław Jewiarz
Franciszek Jordanowski
Stanisław Norek
Antoni Pacocha
Genowefa i Edward Porwiszowie
Jan Stachowicz
Adam Stawiarski
Zdzisław Świerczyński
Franciszek Szczerbiński

Nie wiadomo, gdzie pochowany jest Aleksander Gulajew. 
W Bochni, w grobowcu rodzinnym, spoczywa jego żona Irena 
z Rybków oraz dwaj synowie: Marian i Jerzy. 

Niestety z powodu gwałtownej burzy musiałyśmy prze-
rwać spacer.

                                        *

Na łamach Wiadomości Bocheńskich pisaliśmy o niektó-
rych z tych bohaterów: o Marii z Baczyńskich Orchelowej1, 
Józefie Iwulskim2 i Tadeuszu Gondku pochowanym w Rze-
zawie3. Teraz przypominamy kolejnego żołnierza Armii gen. 
Andersa, kanoniera w 11 p. artylerii ciężkiej Stefana Drabinę.

Stefan, syn Jana, urodził się w 1916 r. Brudzewie w woj. 
poznańskim (obecnie woj. łódzkie). Z zawodu był majstrem 
budownictwa. W 1939 r. zmobilizowany walczył w kampa-
nii wrześniowej. Po 17 września 1939 r. dostał się do niewo-
li sowieckiej prawdopodobnie w rejonie Lwowa. Przebywał 

w obozie jenieckim w Starobielsku. Po 
ogłoszeniu amnestii, zgłosił się 2 września 
1941 r. do armii gen. Andersa w punkcie 
mobilizacyjnym w Tockoje. Wraz z tą ar-
mią wyszedł z ZSRR  przez Iran, Irak, Pa-
lestynę i Egipt, w końcu dotarł do Włoch. 
Na froncie włoskim walczył jako kanonier 
w 11 pułku artylerii ciężkiej. Miał wów-
czas 28 lat4.

Jego kolega z pułku, kanonier Marian 
Lemieszka, wspomina go, choć błędnie 
podaje, że Drabina pochodził ze Lwowa.  
Warto, za Normanem Daviesem, przyto-
czyć tę relację, barwną i dynamiczną, choć 
podaną  prostym żołnierskim stylem.

(…) Tak bracie ziemia zadrżała. Nic 
nie widać tylko ogień, więcej nic. O tak, 
patrz. Ogień, fruwa wszystko. Przed 
tobą, a niech cię cholera, jakby diabeł 
jakiś ch... Tak człowieku, tak drży ziemia, 

wszystko. A tu w miarę gotowości te same dane[...] i po pięć. 
Bez komendy. Tylko załadował. Trach. Załadował i trach. Bra-
cie, tak. O niech cię cholera panie. A nie wiedzieliśmy co to 
takiego jest, a to Szwaby strzelają do nas. I jak choinka. O, 
a to szrapnele, wiesz, pocisk co się rozrywa. A te odłamki takie 
czerwone, jak choinka przed tobą. A niech cię jasna chole-
ra weźmie. Patrzysz, leży chłopak. Myśleli, że zabity. Stefan 
taki, Drabina, ze Lwowa pochodził on. Patrzysz nieżywy i za te 
gamby, za nogi weźmiesz, za ręce i w te schrony, co mieliśmy, 
co porobiliśmy. Do tego schronu panie co tam jest, zobacz 
on żyje. On zemdlał, wiesz. Dali amoniaku pod nos i już jest 
w porządku. I do oddziału z powrotem. I przyszedł do oddzia-
łu. I tak żeśmy walczyli, jak zaczęliśmy o jedenastej godzinie. 
To tak żeśmy dawali. Bez żadnej manipulacji, tylko na tym 

Stefan Drabina, zdj. z 1939 r.

Stefan Drabina, fot. z lat 50 - tych
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samym celowniku, rozumiesz. Żeśmy bili jakieś może cztery 
godziny. I to wszystkie działa. Z tyłu i z przodu i z boku, skąd 
tylko są. Różne działa i PALówki [lekkie 
działa] i nawet pelotka co były ustawione 
przeciw samolotom, też zrobili, że pelotka 
strzelała na ziemię. To sześć tysięcy dział 
tam było. Dopiero żeśmy się dowiedzieli 
tego później. I tak wszystko. Dnia nie wi-
działeś ani nocy, trzy doby nic nie widzie-
liśmy. Ani jeść, nic nie jedliśmy, ani nic. 
Wszystko, tylko strzelać mieliśmy. I cze-
kolady mieliśmy specjalne, takie grube 
czekolady, że w razie czego chce się jeść, 
żeby złapać, panie, w zęby. No i tak trzy 
doby żeśmy walczyli, bracie. W trzecim 
działonie lufa urwala się, półtora metra, 
rozumiesz rozgrzała się, parują te lufy, 
prawie czerwone. Co zrobili ?Przywieźli 
szmat tyle – skąd oni wzięli to wszystko? 
pookręcali te lufy – i wodę. Cysterki po-
przywozili i wodę. Takie baseny sztucz-
ne z takiego materiału, co nie przepuszcza, 
wiesz. Powlewali wodę z tych cysterek i my łyżkami polewmy 
bracie te lufy. Paruje. Niech cię cholera panie. Tak te szmaty 
polewamy i chłodzimy tak. Zarządzenie wyszło, każde działo 
dziesięć minut odpoczynku. Rozumiesz? Żeby to się ochłodziło, 
panie...5

W tym huku dział przez trzy doby i drżeniu ziemi, kanio-
ner Stefan Drabina był ciężko ranny, poparzony miotaczem 
ognia. Pozostały blizny, które miał do końca życia. Zakończe-
nia wojny doczekał we Włoszech. Wyjechał potem, jak inni 
jego towarzysze broni, do Anglii, do Szkocji. Zamierzał tam 
pozostać. Wrócił jednak do Polski, prawdopodobnie w 1949 
r. na pogrzeb rodziców i pozostał już w Kraju. Ożenił się 
z bochnianką Julią Martyka i to zdecydowało, że zamieszkał 
w Bochni. Miał pięcioro dzieci. Pracował w budownictwie. 
W 1956 r., jadąc rowerem, w okolicach Gawłowa lub Słomki 
został potrącony przez samochód prowadzony przez niezna-
nych sprawców. Zmarł w szpitalu po kilku dniach i pochowa-
ny został na cmentarzu przy ul. Orackiej. Żył 40 lat. Żona na 
próżno usiłowała dojść sprawiedliwości. Uprzedzono ją, że 
sprawcy nie będą ujawnieni, więc niech się nie dopytuje, bo 
będą z tego tylko kłopoty. Kiedy na tablicy na grobie męża 
napisała, że „zmarł tragicznie”, musiała  usunąć słowo „tra-

gicznie”, które przypominało prawdziwą przyczynę śmierci 
jej męża. Kanonier Stefan Drabina odznaczony był: Gwiazdą 

za wojnę 1939 – 1945, Gwiazdą Italii, Krzy-
żem Pamiątkowym za Monte Cassino (nr 
34521).

Oddając hołd bohaterom walk o Monte 
Cassino w 75. rocznicę bitwy, warto przy-
toczyć słowa Normana Daviesa, które traf-
nie określają ten bezprecedensowy, polski 
wysiłek wojskowy:

(…) Marsz Armii Andersa nie ma sobie 
równych w historii: sto dwadzieścia tysię-
cy ludzi przeszło dwanaście tysięcy kilo-
metrów. Rozsypani po „nieludzkiej ziemi” 
Polacy, stawili się na wezwanie generała 
Andersa, licząc na ocalenie. Przekraczali 
granice Związku Sowieckiego z nadzieją na 
powrót do domów. Gdy zwyciężali Niem-
ców pod Monte Cassino, Ankoną i Bolonią 
wiedzieli już, że te nadzieje pozostaną nie-
spełnione. To oni stali się namiastką wol-
nej Polski. Żołnierzom towarzyszyli cywi-

le: dzieci, kobiety, starcy. Próbowali normalnie żyć. Działały 
szpitale, szkoły, sierocińce. Trudy marszu, codzienne rozterki, 
poświęcenie w boju, drobne radości i wielkie dramaty składają 
się na opowieść o jednym z najbardziej niezwykłych rozdzia-
łów II wojny światowej6..

Wyrażam podziękowanie panu Ryszardowi Drabinie za 
przekazanie cennych informacji, dzięki którym mogłam opraco-
wać biogram jego ojca, kanoniera Stefana Drabiny oraz za udo-
stępnienie archiwalnych fotografii zamieszczonych w tekście.

Składam również podziękowanie koleżance Grażynie Po-
tępie za pomoc z zebraniu materiałów.
Przypisy:
1  Krystyna Dziurdzia, Wspomnienie o Marii Orchel, WB 2000 
nr 3 jesień, s. 4-7
2  MariaKalicka – Malarz, O tych, którzy nie wrócili, WB 2003 
nr 1 wiosna, s.12-14   
3  Stanisław Kobiela, Z łagrów sowieckich pod Monte Cassino, 
WB 1998 nr 4 zima, s. 7-10
4  Indeks represjonowanych internet  (http://www.indeks.karta.org.
pl/szczegoly)Tu nazwisko Stefana Drabiny zniekształcone (Drobina)
5  Norman Davies, Szlak Andersa, Warszawa 2017, T. 22, s. 34-35 
6  jw.

Działo artyleryjskie podczas bitwy 
o Monte Cassino
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W tomie II ,,Encyklopedii do Krajoznawstwa Galicji pod 
względem statystycznym, topograficznym” autorstwa Anto-

niego Schneidera, wydanym 
w roku 1873 we Lwowie, pod 
hasłem ,,Baczków” znajdziemy 
opis tej właśnie miejscowości, 
obecnie w gminie Bochnia le-
żącej. Wielka szkoda, że ten 
polski krajoznawca, encyklo-
pedysta, dokumentujący dzieje 
ówczesnej Galicji zdążył wy-
dać tylko dwa tomy - tom I oraz 
tom II tej Encyklopedii. Był 
samoukiem, a mimo to zgroma-
dził tysiące ważnych informacji 
i dokumentów z dziejów Gali-

cji. Należy mu się wdzięczność i pamięć, bo dzięki swojej pa-
sji i ciężkiej bezinteresownej pracy uratował wiele informacji 
historycznych, które niechybnie by przepadły. Starał się rato-
wać to, co pozostało z przeszłości, aby przekazać potomnym. 
Efekty jego pracy docenił ówczesny sławny bibliograf -Ka-
rol Estreicher, prof. Antoni Małecki i Henryk Strzelecki. To 
dzięki ich staraniom Antoni Schneider otrzymał subwencję 
500 złr od Sejmu Krajowego we Lwowie na dalsze prace, bo 
jego działalność bardzo pozytywnie była oceniana nawet przez 
władze austriackie. Sejm wyznaczył mu też roczną pensję i do-
tację na uporządkowanie zbiorów, które nie mieściły się już 
w 4 pokojach. Dzięki tej subwencji zdążył wydać tom I oraz 
tom II wspomnianej Encyklopedii (hasła od A do B, (B tylko 
w części, do hasła Balin).Przygotowywał do wydania następne 
tomy. Jednak jego pracę krytykował, wraz z innymi, publicz-
nie Stanisław Kunasiewicz - archeolog i miłośnik Lwowa, za-
rzucając autorowi Encyklopedii usterki, pomyłki wynikające 
z braku zastosowania metody naukowej. Przypuszczać należy, 
że ta krytyka była też spowodowana zazdrością i zawiścią, że 
Antoni Schneider, jako samouk, dzięki swojej ciężkiej pracy 
zyskuje rozgłos i uznanie i potrafi przygotować tak znaczą-
ce dzieło, w zamiarze jako wielotomowe. Skutek tej krytyki 
był taki, że Sejm cofnął subwencję A. Schneiderowi na dalsze 
prace i polecił przekazać wszystkie zgromadzone przez niego 
materiały do Akademii Umiejętności w Krakowie, za co otrzy-
mał rentę. Oddanie całych zbiorów, które były efektem jego 
ponad 30- letniej pracy, spowodowało pogłębiającą się u niego 
depresję, mimo że nadal był aktywny i zbierał kolejne materia-
ły. Depresja spowodowała, że 25 lutego 1880 r. w wieku 55 lat 
popełnił samobójstwo strzałem z pistoletu. Dokumenty z jego 
zbiorów znajdują się w najważniejszych archiwach w Polsce 
i we Lwowie. Stanowią cenne źródło do poznawania dziejów 
Galicji od dawnych czasów.

W artykule poniżej, cytując autora, zachowałem pisownię 
jak w oryginale. Nazwy niektórych miejscowości położonych 
w pobliżu Baczkowa zapisane przez Antoniego Schneidera 
brzmią trochę inaczej niż obecnie (np. Mikłuszowice – Miklu-
szowice, puszcza niepołomska - niepołomicka). 

„Baczków– mylnie Barczków lub Bachów, w dawnych 
dokumentach często Boczków zwana - wieś i gmina w po-
wiecie bocheńskim, niegdyś w powiecie szczyrzyckim woj. 
krakowskiego, rozłożona w równinie po lewym brzegu rzeki 
Raby od wschodu, a puszczy Niepołomickiej od zachodniej 
strony, przy przechodzącym tędy trakcie solnym sierosławic-
kim, w odległości od starostwa, sądu powiatowego i poczty 
w Bochni 1 mili, a od parafii łacińskiej w Mikłuszowicach 
1/4 mili. Graniczy od wschodu z Gawłowem, od południa 
z Proszówkami, od zachodu z lasami Dziewińskimi, a od pół-
nocy z gminą (wsią) Mikłuszowice. Naturalną granicę tworzy 
od wschodu rzeka Raba między Baczkowem a Gawłowem, 
w przeciągu przeszło ćwierć milowym, a od południa potocz-
ki- Proszowski i Rzyski w krótkim przebiegu. Cały obszar 
gminy przedstawia wąską podługowatą przestrzeń, ścieśnioną 
od wschodniej strony korytem Raby, a od zachodniej strony 
wzgórzami leśnymi puszczy Niepołomskiej (rewiru Dziewiń-
skiego), zajmuje według katastru 555 morg, z tych należy tyl-
ko 1 morga roli do obszaru dworskiego, zaś 329 morg roli, 
109 morg ogrodów i łąk, 4 morgi pastwisk i 11 morg lasu do 
mniejszych posiadłości (czyli chłopskich). Cała przestrzeń jest 
równą, tylko od zachodniej strony występują małe wyniosło-
ści przeciągające tędy od południa ku północy, zniżające się 
ku korytu Raby i Wisły. Z tych wzgórz wypływają w stronie 
południowo zachodniej wyżej wymienione dwa małe strumy-
ki, Proszowski i Rzyski a złączywszy się w rejonie Baczkowa 
w jedno koryto pod nazwą Rzyski, czyli Rzyczki, uchodzą tu 
do Raby od lewego brzegu. Sama rzeka Raba płynie tu w kie-
runku północnem, krętem dość znacznie korytem, miejscami 
do 40 sążni szerokiem, rozszerzanem przez nader rwące wody 
tej rzeki i zdarzające się w ostatnich latach częste powodzie 
oraz urywaniem mało co wzniosłych brzegów w tem miejscu, 
co rok prawie więcej, gdyż dawniej było koryto Raby w tem 
miejscu tylko 16 – 20 sążni szerokie, za to zmniejszył się do 
stanu czyli głębokości wody o wiele, gdyż dawniej przy naj-
mniejszym stanie głębokość Raby pod Baczkowem dochodzi-
ła do 4 stóp, gdy dziś zaledwie 1 1/2 stopy sięga, wyjmując 
niektóre głębizny i topieliska, które się w przeciągu ćwierć mi-
lowego biegu Raby wzdłuż Baczkowa, w wielu miejscach za-
chodzą1. Łożysko tej rzeki jest wyścielone piaskiem i szutrem 
rzecznym, używanym do wyścielania drogi sierosławickiej2 
tylko od północno - wschodniej strony Baczkowa, zachodzą 
się miejscami nad lewym brzegiem Raby małe mokrzewiany, 
który tu brzeg o wiele jest niższym, jak od strony południowej. 

Tu łowiono dawniej w Rabie rozmaitego gatunku ryby, 
mianowicie: bolenie, leszcze, lipienie, liny, okonie, mino-
gi rzeczne, szczupaki, ślizy, sandacze, i węgorze, a w czasie 
tarła zawitał często z Wisły także sum, łosoś, lub jesiotr. Po-
kład ziemi tutejszej należy do napływów rzecznych, którego 
powierzchnia czyli ziemia urodzajna jest po większej części 
glinkowata z piaskiem zmieszana, miejscami piaski ulotne, 
w dolinie nad Rabą3 czarnoziem rędzinny, w kilku miejscach 
rudawiny i wody stojące, ślady dawnych jezior lub stawów 
nad Rabą. Pod ziemią urodzajną układają się na przemian pia 

Roman Kucharski (Rudka gm. Wierzchosławice)

Przyczynek do poznania dawnych dziejów wsi BACZKÓW
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sek i iły szare. Gmina Baczków nie stanowi jednolitą całość, 
lecz składa się z kilku grup chat czyli przysiółków, po kilkaset 
sążni od siebie oddalonych, a to: Liszki od północy, Baczków 
i Krzyżanowice małe w pośrodku, a Rzyski od południa4. 

Wszystkie przysiółki liczą razem 106 domów drewnia-
nych5 i lepianek chłopskich, 147 rodzin6, między tymi 3 ro-
dziny żydowskie i 724 mieszkańców, między tymi jest 716 
chrześcijan i 8 Żydów7.

Co do zarobkowości, dzieli się ludność tutejsza na 85 go-
spodarzy gruntowych8, 16 chałupników, 1 rzemieślnik (Żyd), 
163 sług i zarobników i 459 kobiet i dzieci. Ludność tutejsza 
trudniąc się po części rolnictwem, chowem 
bydła9 lub innym zarobkowaniem, zajmo-
wała się dawniej też przewożeniem drzewa 
i soli z Bochni do magazynów w Sierosła-
wicach i Ujściu Solnem10, niemniej też ry-
bołówstwem w Rabie. Oprócz traktatu sie-
rosławickiego istnieje w tym miejscu kilka 
dróg mniejszych, szczególnie krzyżujących 
się tu z drogą z Mikłuszowic do Dziewina, 
z mostem na trakcie i drugą drożyną z Krzy-
żanowic małych przez las do Niepołomic. 
Za rządów polskich według lustracji z 1660 
roku nie było tu żadnego kmiecia (w Bacz-
kowie) tylko 7 czynszowych zagrodników. 
Mową panującą jest mowa polska (dialekt ma-
zurski). Gmina nie posiada własnego majątku, dawniej oprócz 
podatków monarchicznych i starościańskich oddawała gmina 
Baczków dziesięcinę do kościoła w Mikłuszowicach, o której 
w księgach Długosza „Liber Benificjorum” nie ma wzmianki. 
Znać to, że miejscowość ta o wiele później powstała11.

Pieczęć gminna Baczkowa - mała, wielkości dawnej zło-
tówki polskiej, całkiem pojedynczo rzeźbiona. Przedstawia 
w górze Opatrzność Boską, pod Nią trzy większe i dwie 
mniejsze litery: P. G. Bar. pod literami naradlnik (żeleziec) 
ostrzem do góry zwrócony. W 1784r płacono stąd podatku do-
minialnego 30 złotych reńskich i 46 krajcarów, podatku rusty-
kalnego 11 złotych reńskich i 15 krajcarów, z łanu sołtyskiego 
25 złotych reńskich i ogółem z całej wsi –kwaterunkowego 13 
złotych reńskich i 3 krajcary. Wieś Baczków czyli pierwotnie 
Boczków zwana, powstała za króla Zygmunta I, jako malut-
ka osada, z kilku chat się składająca. Według lustracji z roku 
1564 i 1660 liczyła tylko 7 osad, zagrodników i łan sołtyski12. 
W wieku XVII stanowiła ta wioska z kilkoma sąsiednimi osa-
dami osobną dzielnicę klucza niepołomskiego, którą kilkakrot-
nie dzierżawiła rodzina Lubomirskich13. Propinacja dawniej 
w Baczkowie tylko w jednej karczmie wydzierżawioną była, 
tak w tym miejscu, jak i w całym kluczu niepołomskim przez 
wielkorządcę krakowskiego Żydom14. Obecnie karczma rów-
nież w dzierżawie żydowskiej, czyni rocznie dochodu 125-130 
złotych reńskich. 

Po zajęciu Galicji przez Austrię, w czasie kilkakrotnych 
organizacji konskrypcyjnych, mianowicie w roku 1782, zjed-
noczono małą wioskę Baczków liczącą wówczas 19 chat wło-
ściańskich, wraz z przyległymi wioskami – Liszki, i Ryszki 
w jedną gminę pod nazwą Baczkowa, która wzrosła do obec-
nego stanu. Około roku 1810 istniał tu także młyn, w dzierża-
wie włościan Skoczków, za roczną opłatą 18 złotych reńskich, 
obecnie zniszczony. Wspomniane sołtystwo w tym miejscu, 
jest dotąd w posiadaniu rodziny Baczkowskich. W roku 1782 

posiadaczem sołtystwa był Sebastyan Baczkowski, a obecnie 
Feliks Baczkowski.”

Szanowni Czytelnicy ,,Wiadomości Bocheńskich”. Za-
pewne w innych starodawnych dokumentach i zapiskach jest 
jeszcze wiele ciekawych i ważnych informacji, dotąd niepubli-
kowanych, dotyczących dziejów miejscowości Baczków i re-
gionu bocheńskiego. Warto więc je odszukać i opublikować.

Przypisy:
1 O stanie rzeki Raby w tym miejscu w roku 1779 podał dokład-
ne sprawozdanie Abbe Liespanig, ówczesny dyrektor budow-

nictwa w Galicji z polecenia rządowego, 
dla zbadania koryta Raby w celu zrobienia 
ją spławną do transportu soli z Bochni do 
Wisły, co jednak do skutku nie doszło.
2 Szuter wydobywany z Raby pod Krzyża-
nowicami dla wyścielania drogi sierosła-
wickiej składa się z małych, rozmaitego 
kształtu okrąglaków i drobnego żwiru, 
skąd bywa na całą przestrzeń traktu siero-
sławickiego aż po samą Wisłę na wozach 
dostarczanym.
3 Według dawniejszych dokumentów, ist-
niało niegdyś pod Liszkami małe jezior-
ko nad Rabą, które przez zaspy piaskowe 

osuszone zostało. 
4 Wioski te, czyli przysiółki stanowiły dawniej, jak to wi-
dzimy z dawnych wykazów wielkorządztwa krakowskiego, 
do którego zarząd nad puszczą niepołomską należał, osobne 
gminy, zjednoczone w roku 1784 przez urzęda konskrypcyjne. 
Według lustracji starostwa niepołomskiego z roku 1660, było 
w samym Baczkowie tylko 7 zagrodników. 
5 W roku 1800 liczono tu 84 domów, w roku 1824 zaś 87 do-
mów, wszystkie drewniane, chłopskie z małymi przybudów-
kami i zagródkami. 
6 Rodzin naliczono tu w 1800 roku 137, a w 1824 roku 142 
rodziny. Żydów podówczas tu jeszcze nie było. Nazwy ro-
dzin opodatkowanych są: Maj- 2 rodziny, Czekaj-1 rodzina,  
Machaj-1, Madej-1, Szewczyk-2, Kasprzyk-1, Lutrzyk-1, 
Flak-1, Świder-1, Skoczek-9, Czubek-1, Boczek-1, Banek-1, 
Łysek-1 Mazurek-1 Więcek-1 Gąsiorek-4, Oporek-5, Gądek
-1Imiołek-1, Przybyłek-1, Stefanik-3, Wacławik-1, Grociak-1, 
Baniak-1, Zwierniak-1, Owsiak-1, Leśniak-1 Porębski-4, Pal-
kowski-1, Jodłowski-1, Madojski-1 Broniszewski-1, Borę-
ski-1, Boczkowski-2, Tobiasz-1, Smaciarz-1, Droszcz-1 Rydz-
1, Sobaś lub Soboś-1, Kalisz-1, Rymarz-1, Borowiec-1, Ma-
rzec-1, Hołyst-1, Deptuch-3, Aksamit-1, Gardziel-1, Sobel-1, 
Stachura-2, Kryza-1, Trąba-2, Kolasa-1, Gałązka-2, Słobo-
da-1, Boczkowski-1, Jodłowski-1 Gawłowicz-1, Surowy-1 
Światowy-1. Według wykazów istniały tu jeszcze rodziny: 
Kalicki-2, Tlak-3, Kowal-1, Zmarzły-1, Duda-1.
7 W roku 1800 liczono tu 553 mieszkańców, z tych 27 posia-
daczy gruntów,71 chałupników, 20 zarobników, i 435 kobiet 
i dzieci. W roku 1824 liczono tu: 615 mieszkańców, między 
tymi 27 gospodarzów , 133 sług i zarobników i 455 kobiet 
i dzieci.
8 Najwięcej podatku płacą: Baczkowski Filip 30 zł reńskich 
38 ct, Porębski Stanisław 20 złr 20 ct, Maj Jan 17 złr 57 ct, 
Skoczek Wojciech 17 złr 16 ct, Czekaj Franciszek 17 złr 1 ct, 
Czubek Jan 15 złr 82ct. Inni płacą niższy podatek.
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Wizja historyczna w służbie narodu - pokonferencyjny tom

9 Chów bydła w tym miejscu jest za szczupły, owiec wcale nie 
chowają. W roku 1824 liczono tu 99 koni, 248 krów, obecnie 
106 koni, 24 wołów i 248 krów. Roczny zbiór podawany bywa 
w przecięciu ostatnich lat dziesięć na 23 korców pszenicy, 879 
korców żyta, 1063 korców jęczmienia i 725 korców owsa. 
(Korzec to dawna jednostka miary objętości ciał sypkich. 1 
korzec = 120.6 litra).
10 O dowożeniu soli do magazynu w Sierosławicach przez 
mieszkańców tutejszych (z Baczkowa) przypomina urzędowe 
sprawozdanie o stanie dróg z roku 1824, gdzie jednak tę wieś 
mylnie pod nazwą Barczków podano.
11 Przekonuje o tym wyciąg z aktów konsystorialnych krakow-
skich, opisujący wizytację kościoła mikluszowickiego przez 
księdza Michała z Wielkich Kunic -Kunickiego, bpa sufragana 
i archidiakona krakowskiego w 1727r ze wzmianką o Baczko-
wie. Dokument ten podpisał ks. Podkański Franciszek – sufra-
gan i generalny wikariusz katedry krakowskiej i opatrzył pie-

częcią konsystorialną. Pieczęcią notarialną opatrzył  notariusz 
diecezji krakowskiej Justynian Miedziński.
12 Według lustracji klucza niepołomskiego z roku 1660 jest 
o Baczkowie następujące podanie: ,,W tej wsi kmiecia żadnego 
nie masz, jeno zagrodników 7, którzy płacą czynsz po groszy 
24, facit złotych polskich 5 i groszy 18, dają galla (czyli po 1 
kurze) lub za nią 1 zł 15 groszy, a także przychodzi jaj kopa (60 
szt.). Po 3 dni co tydzień odrabiają. Sołtystwo nieobsadzone.
13 W metrykach koronnych warszawskich, zaciągnięte są na-
dania na tą dzielnicę do której gmina Baczków należała, tak-
że wsie: Mikłuszowice, Dziewin, Ryszki, Liszki. Daty nadań 
zaciągnięte są w wymienionych metrykach pod rokiem 1632, 
1643 i króla Jana III pod rokiem 1677.
14 Ostatnim arendarzem (dzierżawcą) z czasów polskich w kluczu nie-
połomskim był Benyamin Liberowicz, z którym w roku 1766 zawarł 
trzyletni kontrakt ówczesny wielkorządca krakowski- Józef Jerowski, 
pułkownik wojsk koronnych, za roczną kwotę 6000 złotych polskich.

Owocem sesji tak bogatej w treść i rozmaitość zagadnień 
wartych trwałego spopularyzowania, winna stać się drukowa-
na publikacja zawierająca wszystkie wypowiedzi1.

I oto, życzenie uczestników konferencji Wizja historycz-
na w służbie narodu – 140 lat historii obrazu Jana Matejki 
Bitwa pod Grunwaldem zostało spełnione. Wszystkie referaty 
(9) wygłoszone 28 września 2018 r. na powyższej konferen-
cji, zorganizowanej przez Muzeum Pamiątek po Janie Matejce 
w Nowym Wiśniczu, w niecałe pół roku później zostały zebra-
ne w jednej publikacji. Dzięki temu, ta arcyciekawa opowieść 
o losach Obrazu, narodowego skarbu będącego częścią pol-
skiej tożsamości, utrwalona w książkowym wydaniu, trafi do 
szerszego grona zainteresowanych również jako jubileuszowa 
pamiątka z obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

Dzieło Matejki sławne, podziwiane, choć i też krytykowa-
ne - znalazł się nawet rodzimy Herostrates - ratowano ofiar-
nie od zagrożeń w okresie dwóch światowych wojen oraz od 
niszczącego wpływu czasu. - O tym właśnie dowiemy się z tej 
poznawczo cennej książki. Treść referatów uzupełniona zosta-
ła o przypisy i 111 fotografii wartości archiwalnej; dokumen-
tują przekaz i jednocześnie poszerzają wartość informacyjną 

wydania, bardzo starannie opracowanego graficznie i typogra-
ficznie przez Jerzego Piątkowskiego.

Wydawcą książki jest Muzeum Okręgowe w Tarnowie 
i Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Tarnowie, 
a redaktorem Maria Serafińska-Domańska przy współpracy 
z Agnieszką Opioła.

Należy podkreślić zaangażowanie i wielki wkład pracy 
Marii Serafińskiej-Domańskiej w podtrzymywanie pamięci 
o twórcy malarskiej wizji narodowej historii i szerzenie wie-
dzy o jego dziełach, poprzez: publikacje, tablice pamięci, sesje 
tematyczne, kontakty z  instytucjami, szkołami oraz dbałość 
o rodzinne zbiory związane z osobą i twórczością Artysty – 
pielęgnowane w domowym Muzeum na Koryznówce w No-
wym Wiśniczu.

Konferencja i wydanie  w tak krótkim czasie wyżej wy-
mienionej książki świadczą też o skuteczności i umiejętności 
w pozyskiwaniu  sojuszników nie tylko muzealników, bo rów-
nież organizacji społecznych i władz jej rodzinnego miasta.

Przypisy:
1 Wiadomości Bocheńskie nr 3/2018. s. 21 
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Wspaniałe zwycięstwo pod Grunwaldem w 1410 r. to jed-
no z niewielu wydarzeń historycznych, o którym pamięta prze-
ciętny, nawet niezainteresowany historią, Polak. Zresztą przez 
całe stulecia Polacy kultywowali mit Grunwaldu, zwłasz-
cza w czasach niewoli narodowej, w okresie zaborów. Swój 
wkład, zarówno w zwycięstwo jak i w świętowanie rocznic 
tego wydarzenia, wnieśli także mieszkańcy ziemi bocheńskiej. 

Rycerstwo bocheńskie pod Grunwaldem
To zaskakujące, ale Wielką Wojnę z Krzyżakami w latach 

1409 – 1411 wywołał w pewnym sensie arcybiskup Mikołaj 
Kurowski urodzony prawdopodobnie w podbocheńskim Ku-
rowie (dziś osiedle miasta Bochnia). W sierpniu 1409 r. stał 
na czele poselstwa polskiego, które przybyło do Malborka na 
rozmowy z wielkim mistrzem. W burzliwej rozmowie z Ulry-
kiem von Jungingenem, zagroził mu najazdem wojsk polskich 
na ziemie Zakonu, jeżeli ten uderzy na Litwę.1

De facto więc sprowokował Krzyżaków do wypowie-
dzenia wojny, której największym sukcesem była bitwa pod 
Grunwaldem. Historycy spierają się czy to było celowe działa-
nie z polecenia Jagiełły, czy też arcybiskup przekroczył swoje 
kompetencje, wplątując Polskę w wojnę z potężnym zakonem.

W samej bitwie pod Grunwaldem Kurowski nie uczestni-
czył, gdyż z polecenia Jagiełły zastępował króla w Krakowie. 
Wcześniej jednak wystawił chorągiew (oddział rycerski), któ-
ra, jak pisze Długosz, walczyła pod znakiem Szreniawy. Do-
dajmy na koniec, że o jego zasługach w tej wojnie świadczy 
fakt, że po jej zakończeniu był jednym z dostojników, którzy 1 
lutego 1411 r. podpisali dokument pokoju toruńskiego.2

Pod Grunwaldem walczył też inny Szreniawita – Mikołaj 
Kmita z Wiśnicza. Pochodził on z rodu, który od czasów Ka-
zimierza Wielkiego systematycznie piął się w górę hierarchii 
małopolskiego możnowładztwa. Wystarczy powiedzieć, że 
jego ojciec Piotr tuż przed śmiercią w 1409 r. otrzymał urząd 
kasztelana krakowskiego, a więc najwyższy urząd świecki 
w monarchii jagiellońskiej. Sam Mikołaj nie zrobił tak wiel-
kiej kariery politycznej (zadowalając się urzędem kasztelana 
przemyskiego), za to z zachowanych źródeł wynika, iż był 
dzielnym i niepozbawionym kawalerskiej fantazji rycerzem, 

uczestnikiem kilku wypraw zbrojnych. 15 lipca 1410 r. pro-
wadził do boju w wielkiej bitwie grunwaldzkiej wystawioną 
przez siebie prywatną chorągiew, oznaczoną przez Długosza 
jako czterdziesta piąta.3 Jako niekwestionowany przywódca 
rodu Szreniawitów zgromadził w niej innych współrodow-
ców, a także spokrewnionych z nimi rycerzy herbu Drużyna. 
Wydaje się prawdopodobne, że w chorągwi Kmity walczy-
li więc Boczowscy, Łapkowie, Wieruscy oraz inne rodziny 
z dóbr nad Rabą i Stradomką. Chorągiew Kmity dzielnie wal-
czyła również pod murami Malborka. Tam m.in. rycerze spod 
znaku Szreniawy razem z Gryfitami i chorągwią Dobiesława 
z Oleśnicy odparli zbrojny wypad załogi zamkowej próbującej 
zdobyć polskie działa.4

Wspomniani wyżej Gryfici walczyli w czterdziestej szóstej 
chorągwi rodowej, którą, zdaniem Jana Długosza, dowodził 
podsędek krakowski Zygmunt z Bobowej. Jest to jednak ewi-
dentna pomyłka naszego kronikarza, bo urząd ten Zygmunt 
sprawował dopiero kilkanaście lat później. Zdaniem K. Mo-
singiewicza, znawcy historii Gryfów, dowódcą tej chorągwi 
mógł być Krystyn Myszka z podbocheńskiej Nieprześni.5 Kry-
styn wywodził się z rodu, którego członkowie, jak Andrzej 
czy Prandota Myszkowie, sprawowali mniej znaczące urzędy 
i posiadali na ziemi bocheńskiej niewielki kompleks dóbr zło-
żony z Nieprześni, Zawady i Polanki. O ważnej roli Krystyna 
pod Grunwaldem i Malborkiem, świadczy fakt, że 1 marca 
1411 r. król zapisał mu sporą sumę 100 grzywien za jego za-
sługi w wojnie z Krzyżakami.6 Pod znakiem Gryfa walczyli 
zapewne także licznie rozrodzeni Chronowscy z Chronowa 
oraz Giedczyccy z Gierczyc.

W grunwaldzkiej bitwie mogli wziąć udział również Mar-
szowscy z Marszowic, herbu Półkozic, właściciele m.in. Dą-
browicy, Cichawy, Chrostowej i Kamyka w powiecie bocheń-
skim. Walczyli zapewne w 32 chorągwi Jana Ligęzy, wojewo-
dy łęczyckiego, którego gniazda rodowe były w Niewiarowie 
i Niegowici (obecnie powiat wielicki).

Odnotujmy na koniec, że najwyższym rangą dowódcą, 
zaraz po królu, był marszałek Królestwa Polskiego Zbigniew 
z Brzezia - wsi leżącej między Bochnią a Wieliczką. To on 
wystawił do bitwy 34 chorągiew pod herbem Zadora. W cza-
sie marszu jechał na czele armii trzymając proporzec królew-
ski. W samej bitwie Zbigniew dowodził grupą czterech lub 
sześciu chorągwi, która oddzielała siły litewskie od prawego 
skrzydła wojsk polskich.7

Pamięć o bitwie
Zgodnie z wolą wszystkich stanów duchownych i świec-

kich król Władysław Jagiełło polecił, aby dzień 15 lipca był 
obchodzony jako święto narodowe. Każdego roku ze wszyst-
kich kościołów Krakowa w dniu tym wyruszały procesje – 
najbardziej okazała z katedry wawelskiej – udając się wspól-
nie do kościoła św. Jadwigi na Stradomiu. 

Z czasem tradycja grunwaldzka nieco poszła w zapomnie-
nie. Odrodzenie kultu zwycięstwa grunwaldzkiego nastąpiło 
pod koniec XIX w., za sprawą obrazu „Bitwa pod Grunwal-

Janusz Paprota

Bocheńskie echa Grunwaldu
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dem” Jana Matejki i powieści „Krzyżacy” Henryka Sienkie-
wicza. Na wskrzeszenie obchodów istotny wpływ miał też 
Marian Karol Dubiecki, który na łamach krakowskiego „Cza-
su” zamieścił w grudniu 1901 roku artykuł przypominający 
genezę uroczystości, ich przebieg i tradycję. Nie bez znaczenia 
też były antyniemieckie nastroje społeczeństwa spowodowane 
strajkiem szkolnym we Wrześni i twórczość patriotyczna Ma-
rii Konopnickiej (pieśń „Rota”). 

Obchody rocznicowe
Główne obchody 500. rocznicy bitwy miały się odbyć 

w 1910 r. w Krakowie, ale już w 1902 r. uroczyście świętowa-
no rocznicę bitwy w Bochni. Jak informował Kuryer Lwowski: 
„14 lipca o godzinie 5 rano obudziła mieszkańców pobudka 
muzyki salinarnej, poczem w kościele farnym odbyło się uro-
czyste nabożeństwo. Następnie podążyły delegacje i wszyst-
kie korporacje na wzgórze obok szybu Floris, gdzie wśród 
podniosłych przemówień odbyło się poświęcenie pamiątko-
wego krzyża. Po południu na boisku Sokoła odbył się festyn, 
ze zmierzchem zaś całe miasto zajaśniało tysiącem świateł 
w oknach wszystkich mieszkań i gmachów publicznych Boch-
ni. Na ulicach zaroiły się tłumy, a pochód z pochodniami, 
prowadzony przez prezesa Sokoła dr. Wcisłę, a poprzedzony 
muzyką salinarną, podążył na wzgórze, gdzie u stóp rzęsiście 
oświetlonego krzyża pamiątkowego, odśpiewano patriotycz-
ne pieśni. Przy dźwiękach Marszu Dąbrowskiego, podążono 
z powrotem do pięknie iluminowanego miasta.”8 Owo wzgó-
rze nad szybem „Floris” to oczywiście Krzęczków, a bardzo 
prawdopodobne, że ustawiony tam krzyż pamiątkowy widać 
jeszcze na fotografii Janiny Gargul z lat 30. XX w.

W 1910 roku w całej Galicji uroczyście obchodzono 500. 
rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Główne obchody mia-
ły miejsce w Krakowie w dniach 15-17 lipca i stały się naj-
większą manifestacją patriotyzmu i marzeń o wolnej Polsce 
w okresie zaborów. Również mieszkańcy ziemi bocheńskiej 
aktywnie włączyli się w upamiętnienie grunwaldzkiej wiktorii 
i zorganizowali wiele obchodów w swoich miastach i wsiach. 
O ich wysiłku przypominają dziś kopce ziemne, pamiątkowe 
krzyże i nazwy ulic.

Najwcześniej przygotowania do rocznicy rozpoczęli dzia-
łacze Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół", wśród których 
pomysł zorganizowania wielkich obchodów w Krakowie po-
jawił się już pod koniec 1907 r. Oprócz ćwiczeń miały się od-
być nabożeństwa, przemówienia, odczyty, uroczyste pochody, 
przedstawienia teatralne, obrazy z żywych osób, turnieje oraz 
zawody. Głównym punktem miało być odsłonięcie pomnika 

grunwaldzkiego na Placu Matejki ufundowanego przez Jana 
Ignacego Paderewskiego. Do współudziału zamierzano zaan-
gażować przedstawicieli całego narodu, w tym posłów do Sej-
mu i Rady Państwa z Austrii, reprezentację powiatów, miast 
i miasteczek oraz gmin wiejskich z Galicji. 9

Za organizację i zebranie potrzebnych środków odpowia-
dał Krajowy Komitet Obchodu Grunwaldzkiego, na rzecz 
którego w kwietniu 1910 r. Rada Miejska Bochni wyasygno-
wała kwotę 100 koron, a na powiatowy Komitet Obchodu 
Grunwaldzkiego w Bochni – 150 koron.10 W głównych ob-
chodach krakowskich wzięła udział delegacja władz miasta 
i powiatu bocheńskiego w składzie: burmistrz Ferdynand Ma-
iss, radny i prezes Rady Powiatowej Antoni Hanusz, ksiądz 
Andrzej Sękowski proboszcz z Wiśnicza, doktor Klemens Ru-
towski, właściciel dóbr w Łąkcie Górnej oraz Kasper Kośció-
łek, rolnik z Dąbrowy. W zlocie „Sokołów” z ziem polskich 
i z zagranicy wzięła udział również drużyna bocheńska, a jej 
długoletni naczelnik Józef Kozłowski był jednym z kierowni-
ków ćwiczeń, których imponujący finał miał miejsce na bło-
niach krakowskich. 11

Niektórzy uczestnicy obchodów głównych w Krakowie 
mogli udać się parostatkiem do Niepołomic, gdzie od 3 marca 
trwało sypanie kopca ziemnego na Wężowej Górze. Kopiec 
usypano w miejscu, z którego według tradycji 25 listopada 
1411 r. król Władysław II Jagiełło wyruszył w triumfalnym 
pochodzie do Krakowa. Aby zebrać środki finansowe potrzeb-
ne do budowy kopca sprzedawano cegiełki w cenie 2 halerzy, 
kartki okolicznościowe oraz przyjmowano dobrowolne datki. 
Do Niepołomic przybywały setki delegacji i wycieczek, któ-
rych uczestnicy osobiście pracowali przy sypaniu ziemi. Na 
początku czerwca wiele drużyn sokolich brało udział w Nie-
połomicach w „wielkich ćwiczeniach militarnych” i sypaniu 
ziemi. Była wśród nich również drużyna polowa bocheńskiego 
„Sokoła”.  W sierpniu z Bochni przybyły dzieci z „korpusu 
wakacyjnego”, które „(…) ze szczerym zapałem i w najwięk-
szym porządku woziły ziemie na kopiec, wzajemnie się zachę-
cając i walcząc w zwożeniu o lepsze”.12 Na początku września 
1910 r. do prac przy kopcu włączyli się również członkowie 
bocheńskiego towarzystwa młodzieży „Znicz”. Dziś kopiec, 
odnowiony i uporządkowany przed kilku laty, jest cennym za-
bytkiem Niepołomic i symbolem patriotyzmu Polaków.

Tysiące mieszkańców Bocheńszczyzny, którzy nie mogli 
wziąć udział w głównych obchodach grunwaldzkich w Kra-
kowie, bardzo aktywnie włączyło się w organizację własnych 
obchodów w swoich rodzinnych miejscowościach. Dużą rolę 
odegrały tu organizacje i stowarzyszenia takie jak: Towarzy-

Zb. Muzeum im. S. Fischera w Bochni
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stwo Szkoły Ludowej, Drużyny Bartoszowe, Stronnictwo Lu-
dowe, straże pożarne, parafie, nauczyciele i wielu innych.

O przebiegu tych obchodów w miasteczkach i wsiach galicyj-
skich szczegółowo informowało czasopismo „Nowa Reforma”.

W Bochni 500-lecie bitwy grunwaldzkiej świętowano 26 
czerwca 1910 r. Rynek zapełniły tego dnia rozentuzjazmowa-
ne tłumy, a połączone chóry szkół i towarzystw odśpiewały 
pieśni narodowe, w tym m.in. Bogurodzicę.13

Szczególnie okazała była uroczystość w Nowym Wiśniczu 
19 czerwca. Wczesnym rankiem odegrano hejnał z wieży ratu-
sza, a w południe odświętnie ubrani mieszkańcy miasta i oko-
licznych wsi wzięli udział w pochodzie z zamku do kościoła 
parafialnego. Na czele pochodu jechał oddział 60 „Krakusów” 
na koniach, a za nimi wóz z dziewczętami i orkiestrą, delegacje 
gmin wiejskich i miejskich, bocheńskie „Sokoły”, straże ognio-
we, nauczyciele i działacze TSL. Ten imponujący pochód okrą-
żył rynek i udał się do kościoła parafialnego, gdzie patriotyczne 
kazanie wygłosił ks. Sękowski. Potem były jeszcze przemówie-
nia zaproszonych gości i śpiewy patriotyczne. Po południu na-
tomiast w murach zamku Lubomirskich odbył się wielki festyn 
ludowy, na którym oprócz rywalizacji sportowej, wystawiono 
sztukę „Wóz Drzymały”, a Władysław Kiernik z Bochni, z po-
mocą „obrazów świetlnych” przedstawił epizody z wojen krzy-
żackich. Uroczystości zakończyły się pokazem ogni sztucznych 
na tle ruin zamkowych.14 Pamiątką po tych obchodach jest na-
zwa jednej z ulic Wiśnicza – Grunwaldzka.

Podobny przebieg miały uroczystości w sąsiedniej Lipni-
cy Murowanej. Miasteczko oświetlone zostało pochodniami 
i przystrojone w barwy narodowe. Uroczystości rozpoczęły się 
od wystrzału moździerzy i hejnału odegranego z wieży kościel-
nej. Po nabożeństwie w kościele parafialnym imponujący po-
chód udał się na jedną z ulic miasta, gdzie po przemowie burmi-
strza nadano jej uroczyście nazwę – Grunwaldzka. Po przemó-
wieniach na rynku i odśpiewaniu pieśni patriotycznych odbyły 
się przedstawienia teatralne i wieczorek wokalno-muzyczny.15

Pamiątkowe krzyże „grunwaldzkie”
Niektóre obchody w mniejszych miejscowościach zakoń-

czono postawieniem pamiątkowych krzyży. Tak było w Ko-
bylcu koło Łapanowa, gdzie z inicjatywy przewodniczącego 
Rady Powiatu i właściciela dóbr kobyleckich Adama Ru-
ebenbauera 15 sierpnia postawiono i poświęcono krzyż przy 
udziale parafii. Na jego miejscu stoi dziś krzyż metalowy, 
który jest jednym z przystanków szlaku papieskiego z Niego-
wici do Łapanowa. 

Krzyż „grunwaldzki” znajdziemy też na skrzyżowaniu dróg 
w Chronowie, gdzie go postawiono w czasie uroczystości 29 
września 1910 r. Po przemowie i odśpiewaniu patriotycznych pie-
śni pod krzyżem, uczestnicy obchodu wysłuchali odczytu o bitwie 
grunwaldzkiej i oglądnęli przedstawienie „Wóz Drzymały”.16 

W Mikluszowicach pamiątkowy krzyż ustawiono na Górze 
św. Jana, a towarzyszyły temu wydarzeniu pochód włościan 
i śpiew pieśni patriotycznych. Podobnie w Kamionnej, gdzie 
z inicjatywy ks. Stojałowskiego i z fundacji chłopów zrzeszo-
nych w Stronnictwie Ludowym, wzniesiono krzyż przed budyn-
kiem leśniczówki (obecnie przed budynkiem nowej szkoły).17

Z inicjatywy kierownika szkoły w Siedlcu Stabrawy, we wrze-
śniu 1910 r. mieszkańcy tej wsi zorganizowali własne obchody 
rocznicy grunwaldzkiej zakończone wieczorem zabawą ludową.18

Podobne obchody z akcentami patriotycznymi i religijny-
mi miały miejsce w Lipnicy Górnej, Sobolowie, Nieszkowi-
cach Wielkich czy Uściu Solnym.   

Nie ulega wątpliwości, że obchody 500. rocznicy bitwy 
pod Grunwaldem wydatnie przyczyniły się do budzenia świa-
domości narodowej i postaw patriotycznych wśród wszystkich 
warstw społecznych mieszkańców Galicji, w tym też ziemi bo-
cheńskiej. Dla wielu wspomnienie Grunwaldu stało się ważną 
lekcją historii i bodźcem do walki o niepodległą Polskę. Na jej 
odrodzenie trzeba było poczekać jeszcze 8 lat…

Przypisy
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Uchwalenie 3 maja 1791 roku pierwszej w Europie i dru-
giej w świecie Konstytucji było wydarzeniem tak doniosłym, 
że do dziś obchodzimy ten dzień jako Święto Narodowe połą-
czone z kultem Matki Bożej Królowej Polski.

Świętowanie rozpoczyna się w tym dniu, od mszy św. 
w bazylice mniejszej św. Mikołaja i złożenia kwiatów pod ta-
blicą gen. J. H. Dąbrowskiego, przez władze miasta i powiatu. 
Potem wg programu okolicznościowe wystąpienia, salwy ho-
norowe ku chwale Ojczyzny i na koniec gry i zabawy w Parku 
Rodzinnym „Uzbornia”. 

A jak dawniej świętowano „3 Maja”? Do popularyzowania 
tego święta walnie przyczyniło się Towarzystwo Szkoły Lu-
dowej TSL powstałe w Krakowie z inicjatywy Adama Asnyka 
w październiku 1891 r. w 100-lecie uchwalenia Konstytucji.

                                       *

W latach pierwszej wojny światowej w Bochni przebywał 
dr Józef Svitil (1870 - 1958). Pracował w szpitalu wojsko-
wym, a mieszkał na kwaterze przydzielonej mu w domu Sta-
nisława Fischera. Przy bliższym poznaniu, okazało się, że ten 
lekarz wojskowy jest z zamiłowania literatem piszącym pod 
pseudonimem „Jan Karnik”. W domu Fischerów w wolnych 
chwilach dr Svitil rozczytywał się w literaturze polskiej, ale 
też pisał. W jednym z listów do St. Fischera przyznaje: 

(…) Pierwszy mój artykuł do prasy czeskiej, o Kocha-
nowskim, pisałem w Bochni. Tam także tłumaczyłem „Treny” 
i „Fraszki”.W przeciągu 30 lat drukowałem o polskich ( nie-
czytelne) setki artykułów w gazetach. W księgach wydałem: 
Jan Kochanowski „Treny a frasky”, Stan. Wyspiański „Ka-
zimir Velky”, „Z polske'ho Parnasu” anthologie I, „Poesie 
svobodne' Polsky”- anthologie II, Emil Zegadłowicz „Bude-
jovicke louky-wiersze”.  

Po zakończeniu wojny, mieszkając w Nowym Mieście na 
Morawach, utrzymywał kontakt korespondencyjny ze St. Fische-
rem aż do śmierci.W jednym z listów pisał (…) pod dachem Sz. 
Pana Profesora poznałem szlachetnych ludzi i stałem się na całe 
życie polonofilem. Może i nawet czymś więcej niż polonofilem. 
List kończy słowami Vivat Polonia restituta et reflorescens!1

Wyrazem jego polonofilstwa jest cała jego twórczość lite-
racka. W jednej ze swych książek Pod peruli Bileho Orla, któ-
rej tytuł po polsku brzmi: Pod skrzydłami Białego Orła, opisał 
święto 3 Maja w Bochni, w 1917 r. Poniżej przedstawiamy ten 
opis w tłumaczeniu bochnianki Julii z Dutkowskich Fischero-
wej, szwagierki St. Fischera, która znała dr Svitila z czasów 
bocheńskich, a potem, mieszkając w Czechosłowacji, przez 
całe lata korespondowała z nim.

                                           *

„(…) Polacy obchodzili narodowe święto, więc i nasze 
miasteczko przystroiło się w odświętną szatę. Już poprzednie-
go dnia wieczorem pojawiły się na wszystkich oknach uroczy-
ste nalepki zamiast iluminacji, a o ile mądrzejsze od niej. Bia-

Święto 3 Maja w Bochni 
w opisie czeskiego lekarza wojskowego

ły orzeł na czerwonym polu rozpina swe skrzydła do nowego 
s w o b o d n e g o 
lotu. Te nalep-
ki to ofiara na-
rodu. Dochód 
z nich przezna-
czony znakomi-
tym dwom in-
stytucjom naro-
dowym. Jedną 
z nich jest „Ma-
cierz Polska”- 
stowarzyszenie 
wydające swym 
nakładem perły 
literatury pol-
skiej na porząd-
nym papierze 
za ceny wprost 
m i n i m a l n e , 
prawdziwie lu-
dowe.I tak np. 
„Pan Tadeusz” 
A. Mickiewicza, książka o 322 stronach, w pięknej płóciennej 
oprawie kosztuje zaledwie 60 halerzy!

Drugą instytucją polską, dla której przeznaczona druga po-
łowa dochodu ze sprzedaży nalepek jest „Towarzystwo Szkoły 
Ludowej” organizacja podobna znaczeniem i celem „Ustredni 
matici skolske”

Pod pokrytymi gontem dachami parterowych domków 
z typowym gankiem o okrągłych słupach (…) i nad kosmo-
politycznymi kamienicami powiewają wesoło biało- czerwone 
chorągwie. Jakie mi to miłe, że mamy wspólne barwy sztanda-
rów! Ale równocześnie ten król ptaków – biały orzeł, w dniu 
tym wszędzie widoczny, nasuwa mi tęską myśl o heraldycz-
nym królu zwierząt, któremu by w Czechach na pewno nie 
pozwolono na tyle ostentacyjnej wolności. 

Bije wpół do dzisiątej, a na godzinę dziesiątą ustanowiono 
w kościele parafialnym uroczyste nabożeństwo, według afiszy, 
główna część programu.

Kościół piękny, wielki kolos gotycki, zbudowany z żółte-
go piaskowca i gładkich czerwonych cegieł, bogato wewnątrz 
zdobiony, o ołtarzach w stylu barokowym.

Stara drewniana dzwonnica obok kamiennej świątyni robi 
wrażenie jakiejś muzealnej pamiątki i starej ludowej architek-
tury jeszcze z czasów króla Kazimierza Wielkiego, który za-
stał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną.

Wtem zabrzmiał dźwięczny hejnał trębaczy z (nieczytel-
ne) wieżyczki kościoła. Owa fanfara głosi na wszystkie stro-
ny, że Polska obchodzi, w tych burzliwych czasach, pamiątkę 
błogosławionego dzieła pokrzepicieli ducha i twórców nowej 
przyszłości, którzy ucieleśnili najlepsze myśli ustawowe i naj-

Svitil Józef „Jan Karnik” - 1870-1958) 
zb. Muzeum im. S. Fischera w Bochni
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szlachetniejsze idee wszechludzkie w Konstytucji 3 Maja każ-
demu Polakowi bezmiernie drogiej.

I płynie w dal, w czystym przestworzu podniosła melodia 
bohaterskiej pieśni narodu, który i w upadku zachował swą 
godność, nie zapomniał nigdy o sławie, jaką słusznie pyszniła 
się ongiś jego Ojczyzna, sięgajaca od Bałtyku aż do Morza 
Czarnego. I nie rezygnował nigdy z praw swoich do wolności, 
której przez całe wieki krwią własną bronił przeciw niemiec-
kim Krzyżakom, moskiewskim carom, Szwedom, Turkom 
i hordom tatarskim.

Jeszcze Polska nie zginęła 
kiedy my żyjemy
co nam obca przemoc wzięła
szablą odbierzemy!

I znów inne i jeszcze inne pieśni płyną w dal...
Niezmordowana trójka trębaczy gra jedną po drugiej, same 
hymny narodowe, polskim sercom bliskie i tak ukochane!
A było to istotnie tak, jak opowiada nieśmiertelny Adam 
w „Panu Tadeuszu”

I szła muzyka coraz szersza, coraz dalsza,
Coraz cichsza i coraz czystsza, doskonalsza,
Aż znikła gdzieś daleko, gdzieś na niebios progu...

Tymczasem ulicami miasta płyną fale ludzi w kierunku 
kościoła. Idę i ja. Wyprzedzają mnie w odświętnych strojach 
smukłe postacie dziewczęce o delikatnych rysach twarzy i wy-
razistych profilach. Zaiste śliczne są te Zośki, Jadwigi, Wandy 
i Maryny, które tak wielbił nasz subtelny polonofil Edward Je-
linek2, a przed którymi korzy się dzisiaj con amore, cały legion 
czeskich kadetów i poruczników.

Przed każdym wejściem do kościoła ustawiono stoliki, 
a przy nich dwie panie z komitetu sprzedają aktualne broszury, 
książeczki, pieśni narodowe, pieśni polskich legionów i obraz-
ki z doby upadku i odrodzenia Polski, czysty dochód ze sprze-
daży przeznaczony dla Macierzy Polskiej i dla Towarzystwa 
Szkoły Ludowej. 

W kościele głowa przy głowie. Mężczyźni, kobiety, dzieci 
i starcy, inteligencja w galowych strojach, wieśniaczki w ba-
jecznie kolorowych, kwiecistych chustkach, studenci w przy-
legających, obcisłych mundurach, żołnierze o twarzach zesta-
rzałych, to znów nawet dziecinnych, a w prezbiterium ście-
śnione szeregi górników i zakonnice czarno odziane, w bia-
łych skrzydlatych czepcach na głowie3. Uderzyła mnie dobrze 
mi znana, z procesji Bożego Ciała, upojna woń świeżych, 
majowych kwiatów, zmieszana z dymem kadzidła ofiarnego.

Z trudem przecisnąłem się do środka głównej nawy, skąd 
poprzez długie prezbiterium widzę dobrze główny ołtarz świą-
tyni. Niemalże ginie w masie białych i czerwonych kwiatów, 
które tu nanosiły szczodre dłonie ze swych ogrodów. Spośród 
śnieżno-białych narcyzów wyłania się woskowo blada postać 
Zmartwychwstałego Chrystusa z czerwoną chorągwią w ręce.

Pamiętam z mych chłopięcych lat, z jaką radością witałem 
zawsze, dobrze mi znaną figurę z czerwoną chorągwią, która 
co rok się pojawiała na ołtarzu w czasie Rezurekcji w naszym 
rodzinnym kościółku. I nagle zatraca się sprzed mych oczu 
bogato malowane sklepienie tutejszej świątyni, nie widzę już 
złotych słupów barokowego ołtarza, nie widzę uniformów 
górników ustawionych w rzędy pod ich ogromnym sztanda-
rem cechowym, ani wysokich, rzeźbionych ław, zdobionych 
obrazami świętych, a w tej chwili obsadzonych reprezentan-
tami urzędów miejskich i autonomicznych.4 Wszystko to roz-

wiało się nagle jak gdyby we mgle, a przed oczyma mojej du-
szy wyłonił się kościółek mniejszy, mniej wspaniały, ale za to 
bardziej słoneczny – kościółek z mego rodzinnego miasta. Wi-
dzę znajome poczciwe twarze wieśniaków i mieszczan, a na 
stopniach ołtarza w czerwonych komżach i białych rochetkach 
z szerokimi koronkami, które darowała, na pamiątkę mej mi-
nistranckiej prymicji, moja matka – widzę klęczące drobne 
postacie moich towarzyszów młodości5.

Gwałtowne szarpnięcie dzwonkiem, wiszącym przy 
drzwiach zakrystii, budzi mnie z mych wspomnień. Gasną wi-
zje przeszłości... Utkwiłem wzrok w głównym ołtarzu i czytam 
napis wyszyty na antipedium „Regina Poloniae ora pro nobis”6. 
Wtem i organy odezwały się głosem potężnym, a księża w zło-
tych ornatach i kwieciastych dalmatynkach, klękają przed ołta-
rzem7. Miły trzygłosowy śpiew z młodych dziewczęcych piersi 
zabrzmiał nad głowami tłumu. To śpiewa wyćwiczony chór 
uczennic tutejszego seminarium nauczycielskiego.

Po ewangelii jak tu we zwyczaju, wstępuje ksiądz na am-
bonę.8 Wyrazista głowa o rysach ostrych i mężnym, skupio-
nym wyrazie w oczach.Większa część duchowieństwa pol-
skiego – to ludzie istotnie obdarzeni niezwykłą inteligencją. 
Polskie uniwersytety, polska literatura i polskie społeczeństwo 
zapisały już całą masę imponujących uczonych i koryfeuszy 
narodu w księżej sutannie9.

Ale też w zamian nierzadko spotyka ich od biskupa za-
służona pochwała, wyszczególnienie i nagroda za odznaczenie 
się na polu literatury, nauki i sztuki, czy też jako organizato-
rom gospodarczego postępu.

Kaznodzieja zaczyna dzisiaj słowami ewangelii, że Chry-
stus płakał nad Jerozolimą. Duch Chrystusa i duch płomien-
nej miłości Ojczyzny przemawia przez jego wymowne usta. 
Przychodzi mi na myśl, że tak pewno przemawiał w kazaniach 
swych, nasz biały jak gołąb, kapłan klecański, świętej, dro-
giej pamięci.Tylko, że nasz ukochany nowelista był szczupły, 
schorowany i głos miał zmęczony, podczas gdy ten polski ka-
znodzieja wygląda zdrowo, a swym donośnym głosem przy-
pomina księdza Robaka z „Pana Tadeusza”, który

            Słowa liturgii takim wyrzekł tonem
            Do ludu, jak oficer, stojąc przed szwadronem...
Słucham z napięciem. Po krótkim wstępie wpada kaznodzieja 

in medias res10. Lapidarnymi, ostrymi słowy, obrazami jak gdy-
by z Biblii Dürera wyjętymi, przedstawia nauphragium patriae – 
zburzenie suwerenności polskiej z końcem wieku osiemnastego11.

Co było tego przyczyną? Nie szukajmy winowajców jedy-
nie za granicami Ojczyzny, ponieważ ci najwięksi byli pośród 
nas. Nie tylko bowiem nienawiść i chciwość sąsiadów, ale 
głównie nasze własne winy przywiodły naród na brzeg zagła-
dy. Zbyt wielka swoboda szlachty, zbyt wielkie, a bezmyślne 
względy na prawa mniejszości, które swym nieszczęsnym „li-
berum veto” unicestwiła wszelkie uchwały sejmu i doprowa-
dziły u nas pojęcie swobody i wolności do absurdu.

Nie było równowagi pomiędzy pragnieniem swobody, 
a niezbędną karnością. Już w XVI wieku dorwała się szlachta 
tak wielkiej swobody, o jakiej się nawet nie śniło obywatelom 
XX stulecia. A ta właśnie zniewieściała, swawolna szlachta, 
która wraz z magnatami reprezentowała naród, zatraciła swoje 
dawne obywatelskie cnoty, zaprzepaściła bohaterskiego ducha 
i ofiarność dla dobra Ojczyzny, a pragnęła i ubiegała się jedy-
nie o zaszczyty i wygody, chciwa zysku i przywilejów. Zwie-
źle, treściwie przedstawia kaznodzieja, jak olbrzymie znaczenie, 
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jaką doniosłość miała i ma dla każdego Polaka wobec Boga, Ko-
ścioła, bliźniego i wobec całego narodu. Wreszcie woła:

Nie opuszczajcie Boga, który był waszą pociechą i ucieczką 
w czasie, gdy świat gardził wami! Nie  zapominajcie o słowach 
psalmu Kochanowskiego „Kto się w opiekę podda Panu swe-
mu...”, które odprowadzały na Sybir naszych dziadów i pradzia-
dów, skutych kajdanami ! Nie bądźcie niewdzięcznymi synami 
Kościoła, który już karzącymi usty Piotra Skargi starał się oca-
lić przez zdruzgotaniem tonącą łódź waszą!Nie zapominajcie, 
że ta łódź wasza, choć skrępowana powrozem w znanym wam 
zaborze (12) przecież nie złączyła się z ciemiężycielem przeciw-
ko ciemiężonym, ale wraz z wami wznosi do Boga gorące modły 
o przywrócenie wolności. I głosi ewangelię Chrystusa językiem 
ojczystym, pokrzepia was, upadłych na duchu i pociesza nadzieją 
w Miłosierdzie Boże.

Zapewnia was, że z dymem pożarów, z kurzem krwi bratniej, 
ze stęchliny więzień i z tęsknej rozpaczy waszych braci umierają-
cych w chatach syberyjskich, zbudzi Pan Polskę nową i niepod-
ległą! Zanim więc opuścicie dzisiaj tę świątynię Pańską proście 
gorąco Boga o szcześliwą, pełną sławy przyszłość wolnej, nie-
podległej Ojczyzny!

Grobowa cisza, towarzysząca słowom kaznodziei była naj-
lepszym dowodem, jak zdołał porwać dusze i serca wszystkich 
słuchaczy.

Msza św. odbywa się dalej. W czasie ofiarowania zauważy-
łem ruch w prezbiterium. To burmistrz miasta, adwokat dr M.13 
trzymając płonącą świecę w ręku, toruje drogę pani z głównego 
komitetu, która zbiera ofiary na obie instytucje, powyżej wy-
mienione. Obchodzą pomału cały kościół, a na cynkową tackę 
sypią się hojnie drobne pieniądze i większe banknoty.

Po podniesieniu rozbrzmiały w kościele dźwięki pieśni, nad 
którą mało jest śpiewów bardziej wzruszających, a nie ma żad-
nej świętszej dla polskiego serca:

Boże coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki,
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały,
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie
Ojczyznę, wolność racz nam wrócić Panie!

Chwila uroczysta, święta, nigdy niezapomniana! Widzę 
głębokie wzruszenie na twarzach wszystkich, około mnie stoją-
cych. Młodzi i starzy ocierają oczy. I mnie ogarnia wzruszenie. 
Patrzę na wysmukłego chłopca – wyrostka stojącego opodal. 
Stoi wyciągnięty jak struna, jak posąg nieruchomy. Jego jasno-
brązowe oczy spoglądają marzycielsko w dal. W żyłach jego 
na pewno płynie gorąca krew, która tysiące jego braci gnała 
w ogień do szturmu w obronie Ojczyzny i nadstawiała ich mło-
de piersi nieprzyjacielskim bagnetom.

Oto jeden z tych, z których wyrastali bohaterzy i męczen-
nicy polskiej wolności. I znowu przychodzą mi na myśl słowa 
Mickiewicza:

Polak, chociaż stąd między narodami słynny, 
Że bardziej niźli życie, kocha kraj rodzinny,
Gotów zawżdy rzucić go, puścić się w kraj świata,
W nędzy i poniewierce przeżyć długie lata,
Walcząc z ludźmi i losem, póki mu wśród burzy
Przyświeca ta nadzieja, że Ojczyźnie służy.

Msza św. dobiega do końca, a z chóru rozlega się staropolska 
pieśń Boga Rodzica Dziewica... Komu by też teraz nie przyszedł 
na myśl krwawy plac boju pod Grunwaldem z Sienkiewiczo-

wym Maćkiem i Zbyszkiem z Hlawą, Zawiszą Czarnym, Powałą 
i z niezliczonym zastępem rycerzy, rzucających się przy dżwię-
kach tej pieśni w ponure szyki niemieckich Krzyżaków.

Z półmroku kościelnego wchodzę w złotą powódź majowe-
go słońca, pod którego miłosnymi pocałunkami wszystko ziele-
ni się, kwitnie i rośnie i śpiewa radosną pieśń wiosenną.

Czuję, że po dzisiejszym przeżyciu w kościele, w czasie 
uroczystości czysto narodowej, zrozumiałem lepiej duszę pol-
ską, pojąłem głębiej sacerdotalny ton poezji polskiej14. I jedno 
jest mi jasne, a mianowicie niezmierne znaczenie religii dla du-
szy polskiej, dla polskiej myśli narodowej.

Najszersze warstwy ludu polskiego, nie mają tyle wykształ-
cenia szkolnego, co nasz lud czeski, nie są tak gorliwymi czy-
telnikami dzienników politycznych jako nasi włościanie, nie 
biorą tak czynnego i gorącego udziału w życiu politycznym jak 
chłop i robotnik czeski, więc gdzież byłaby Polska, gdyby ten 
lud jej nie był z zapałem prowadzony przez swe patriotyczne 
duchowieństwo do ogniska narodowych ideałów!

Jeżeli więc lud, którego dusz nie wysuszył jeszcze profanujacy 
industrializm, którego poetyczne serce zdolne jest zapłonąć gorącą 
miłościa, jeżeli w taki lud zasiewa się ideę narodową równocze-
śnie z uczuciami religijnymi, a więc tymi najwyższymi i najświęt-
szymi uczuciami i myślami do jakich lud jest zdolny – wtedy na 
pewno w duszy jego wzrasta nierozłącznie idea narodowa wraz 
z jego religijną wiarą w jedna nierozłączną całość, która wybucha 
miłością, zdolną do największych ofiar i największych cierpień.

W ten sposób patriotyzm staje się religią, a religia patrioty-
zmem. Przez złączenie tych dwóch przejawów uczucia ludzkie-
go wzbogaca się serce jednostki, a zarazem poświęca się dusza 
całego narodu. Dlatego też wierzę w prorocze słowa pieśni, 
którą przed laty śpiewali Konfederaci Barscy, wzywając Polskę 
zakrwawionymi usty:

A Ty jak Feniks z popiołow powstaniesz
Całej Europy ozdobą się staniesz!

                                               Józef Svitil „Jan Karnik”
                                           Wstęp i przypisy: Janina Kęsek

Przypisy:
1  z łac.Niech żyje Polska Odrodzona i rozkwita!
2  Edward Jelinek (1855-1897) czeski pisarz i publicysta, tłumacz 
polskiej literatury, członek Polskiego Towarzystwa Naukowego
3  W tym czasie w Bochni były Siostry Miłosierdzia zwane Sza-
rytkami. Nosiły charakterystyczne nakrycie głowy – kornety.
4  Urzędy automiczne czyli państwowe. Tu chodzi o Starostwo 
Powiatowe w Bochni.
5  Rochety – płócienne krótkie alby  
6  antepedium – przednia część ołtarza, często nakryta zasłoną 
tu z haftowanym napisem „Królowo Polski, módl się za nami”
7  dalmatynka – szata liturgiczna
8  Tym księdzem nie wymienionym tu z nazwiska był, jak wy-
nika z listu do St. Fischera, ks. Alojzy Nalepa (1872 -1928), 
katecheta gimnazjalny i prefekt bursy.
9  Koryfeusz- przewodnik, przodujący w jakiejś dziedzinie na-
uki, sztuki itp.
10 in medias res – sedno sprawy
11 Dürer Albrecht (1471 - 1528) niemiecki malarz i grafik
12 chodzi o zabór pruski (przypis tłumaczki)
13 dr Ferdynand Maiss adwokat i burmistrz Bochni w tym czasie.
14 sacerdotalny ton poezji dosłownie kapłański, może trzeba 
rozumieć jako podniosły, autorytatywny.



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  29LATO 2019

WB nr 2 (120)

Czasopismo „Górnoślązak” już w listopadzie 1929 r. odno-
towało, że w uroczystym dniu poświęcenia sztandaru w War-
szawie Legii Mocarstwowej delegacja złożyła na audiencji 
meldunek, w którym każdy członek był gotów, w każdej chwili 
pracować, walczyć i umrzeć za Ojczyznę pod rozkazami Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. Po zakończnej audiencji oddziały 
Ligi Mocarstwowej udały się do koszar. Natomiast Komitet 
Związku Pracy Mocarstwowej udał się na uropczysty bankiet.

Podpułkownik Jan Słuszkiewicz był pierwszym regimen-
tarzem Legii Mocarstwowej na województwo poznańskie już 
w 1930 r. jako organizacji paramilitarnej, która była w tym 
momencie zupełną lokalną nowością. Wypowiedział znaczą-
ce słowa podczas powstawania wspomnianej przez nas orga-
nizacji w stolicy Wielkopolski: „Potęga Państwa Polskiego 
spoczywa na barkach każdego Polaka, który zna sztukę wo-
jenną”. Tak więc na samym początku Legia Mocarstwowa zo-
stała zorganizowana w trzy hufce, następnie w sześć, choć tym 
najważniejszym był hufiec akademicki. W różnych miastach 
wielkopolskich powstawały jej oddziały, m. in. w Gnieźnie. 
Przyświecała jej idea: „Dla Polski, za Polskę i w interesie Pol-
ski – jako państwo, jako Mocarstwo”. Legia Mocarstwowa na-
wiązała do idei dawnej Rzeczypospolitej (dobro państwa jest 
najwyższym prawem czemu należy podporządkować wszyst-
kie interesy klas i grup społecznych).

Sztandar Legii Mocarstwowej został poświęcony w Pozna-
niu dnia 3.XI.1930 r. w kościele garnizonowym w Poznaniu 
w obecności podpułkownika Jana Słuszkiewicza. (Fot. 1)

W Poznaniu w kwietniu 1931 r. Legia Mocarstwowa or-
ganizowała propagandowe uroczystości na Placu Wolności 
w maskach gazowych, by w ten sposób przypomnieć społe-
czeństwu polskiemu problematykę przysposobienia wojsko-
wego.(Fot. nr 2).

Już w 1931 r. Legia Mocarstwowa posiadała wyraźnie ob-
licze ideowo-społeczne. Jej oddziały ćwiczone były przez by-
łych oficerów i wyrobionych działaczy społecznych w duchu 
ideologii Marszałka Józefa Piłsudskiego, a zarazem w świato-
poglądzie katolickim. Był to wyraz szerokich dążeń ówczesne-
go społeczeństwa polskiego. Podpułkownik Jan Słuszkiewicz 
swoją działalność w Legii Mocarstwowej pełnił bezpłatnie. 
Ówczesna lokalna władza w Wielkopolsce dała Legii Mocar-

stwowej pełne uznanie uważając ją za szkołę żołnierza, będącą 
przeciwnikiem socjalizmu i ateizmu. Tak więc Legia Mocar-
stwowa walczyła z lokalnym ówczesnym nacjonalizmem.

Jednak po wielu latach owa organizacja paramilitarna zo-
stała uznana za wyraz ekstremizmu konserwatywnego. Została 
utworzona pod wpływem powstałego nieco wcześniej prosa-
nacyjnego Związku Pracy Mocarstwowej. Ta modernizacja 
polskiego wojska na krótko przed wybuchem II wojny świato-
wej okazała się niestety strategicznym niewypałem i pozostała 
jedynie w pamięci jako walka sentymentalna o wolną Polskę. 
Symbolem pewnej nierealności w działalności władz woj-
skowych w Poznaniu w marcu 1939 r. było podjęcie decyzji 
o budowie polskich schronów obserwacyjnych, które okazały 
się kompletnie nieprzydatne pod względem militarnym. Rów-
nież różne obiekty wojskowe otrzymywały polskich patronów. 
Przykładem tutaj był chociażby generał Edmund Taczanowski 
z czasów Powstania Styczniowego, który został patronem mo-
stu w Kole na przełomie 1938/1939 r., jak również patronem 
koszar kulomiotów w Ostrowie Wielkopolskim w 1939 r.

Legia Mocarstwowa praktycznie krótko po swoim powsta-
niu, w 1931 r., została nieprzychylnie opisana w czasopiśmie 
„Śmiech” wychodzącym w Grudziądzu. Z owego czasopisma 
dowiadujemy się, 
że wśród członków 
Legii Mocarstwo-
wej znalazł się nie-
stety także element 
„spod  c iemnej 
gwiazdy”.(Fot. 3) 

Za swoją dzia-
łalność w pracach 
Legii Mocarstwo-
wej podpułkow-
nik Jan Słuszkie-
wicz  o t rzymał 
odznaczenie dnia 
3.V.1931 r. z rąk 
generała dywi-
zji  Kazimierza 
Dzierżanowskiego 

Kazimierz Taczanowski

Legia Mocarstwowa ppłk. Jana Słuszkiewicza

Fot. nr 1

Fot. nr 2

Fot. nr 3
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– szefa VII Dowódz-
twa Oddziału Korpusu 
w Poznaniu, którego 
osobiście znał z prac 
w Komisji cywilno
-wojskowej, która nie-
malże w tym samym 
czasie ustanowiła pol-
ski patronat pruskich 
fortyfikacji zewnętrz-
nego pierścienia Pozna-
nia. Był to złoty medal 
z okazji przypadają-
cych imienin Marszał-
ka Piłsudskiego tytu-
łem szerzenia kultury 
fizycznej w ramach po-
znańskiego Sokolstwa.
(Fot. 4)

W latach 1933-1937 
ppłk. Jan Słuszkiewicz 
był radnym miejskim 

i zajmował się sprawami dzielnicy Ławica (referował sprawę 
czyszczenie ulic i placów). Obywatele Ławicy skarżyli się m. 
in. na brak bezpieczeństwa, higieny, czy oświetlenia. Zabie-
rając głos podpułkownik, a zarazem radny miejski Jan Słusz-
kiewicz poprał postulaty mieszkańców poznańskiej dzielnicy. 
Działalność ta stała się podstawą do startowania w wyborach 
na stanowisko prezydenta Gniezna wraz z kapitanem Tade-
uszem Wiktorem Fenrychem w 1934 r., którego osobiście znał 
z prac Komisji cywilno-wojkowej, która już w 1930 r. zajęła 
się sprawami fortów w Poznaniu (polski patronat). 

Już pod Rafajłową podczas walk legionowych ówczesny 
porucznik Jan Słuszkiewicz traktowany miał być jako konser-
watysta i młody buntownik. Stąd myśl mocarstwowa miała 

być jego ideologicznym przeznaczeniem. Musimy zdać sobie 
sprawę z tego, że w dotychczasowych opracowaniach walk 
legionowych II, czy III Brygady, postać Jana Słuszkiewicza 
nie była eksponowana na pierwszym planie. Także wojskowa 
dokumentacja fotograficzna, choć doceniała jego ogromne za-
angażowanie, traktowała tę postać jedynie marginalnie. Stąd 
nie możemy się dziwić, że w okresie kultu Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, postać podpułkownika Jana Słuszkiewicza pozo-
stała praktycznie przez wielu niezauważona. Także jego dzia-
łalność sportowa w lokalnym poznańskim „Sokole” nie była 
opisywana na pierwszych stronach gazet mających szerszy za-
sięg, co najwyżej w lokalnych, choć i nazwisko Jana Słuszkie-
wicza było pisane sporadycznie z błędem per „Służkiewicz”.

W 1939 r. ppłk. Jan Słuszkiewicz miał być zmobilizowa-
ny w Puławach jako oficer saperów bez przydziału. Przyczy-
ną takiej sytuacji był jego wiek, jak i wojskowy stan spo-
czynku. Był to moment, w którym publikowano w prasie 
codziennej mapę mocarstwowej Polski. Mapa ta miała duże 
znaczenie w kontekście postaci ppłk. Jana Słuszkiewicza, 
który po 1945 r. powrócił do Poznania z internowania na zie-
mi węgierskiej w okresie niemieckiej okupacji, a w którym 
to mieście także w epoce socjalistycznej żywe były poglądy 
o polskości ziem nad Bałtykiem. Nikomu nie przychodziło 
do głowy utożsamiać historycznych poglądów związanych 
z polskością z jakąś tam zamierzchłą i do tego już dawno nie 
istniejącą organizacją sanacyjną, która głosiła, że Polska bę-
dzie jeszcze kiedyś mocarstwem. Zapewne ten drobiazg za-
pewnił emerytalny spokój sanacyjnemu oficerowi żyjącemu 
w epoce PRL-u, także w momencie, gdy wojska radzieckie 
przebywające w Poznaniu w latach 1945-1946 nie zwróciły 
jakąkowiek uwagę na przebieg służby wojskowej starszego 
wiekiem pana podpułkownika Jana Słuszkiewicza, który 
zamilkł na temat fortyfikacji miasta Poznania, czy przyspo-
sobienia wojskowo-patriotycznego w Poznaniu w okresie 
20-lecia międzywojennego XX wieku. 

Fot. nr 4

                   Tu jest nasze miejsce

Ziemio moja tak umiłowana
Wszak już odwiedziłem krain różnych wiele
Tyś taka przepiękna, udekorowana
Tutaj pięknym kwiatem byle jakie ziele

Tu kwitną jabłonie, chabry, tulipany
Tutaj polska mowa radośnie rozbrzmiewa
To mój kraj ojczysty tak umiłowany
To tutaj najładniej słowik w gąszczu śpiewa

Tu zapach bez pięknie woń swą w koło toczy
Gdy w rodzinnym domu siedzę na balkonie
Rozczulić się można łza zalewa oczy
Kiedy w nozdrza wciągam te przepiękne wonie

Tylko na tej ziemi rzeka Wisła płynie
Ona jest bocianów światową stolicą
Trudno się nie kochać w tak pięknej krainie
Każdego jej piękne walory zachwycą

KĄCIK POEZJI

Ziemio moja droga tak umiłowana
Ja ciebie nigdy nie zdradzę, z Polski nie wyjadę
Gdzieś za lepszym życiem w Anglii, Niemczech, Stanach
Tu żyli przodkowie moi... ojciec, dziadek

Tu na polach bitew ich kości bieleją
A orzeł dostojnie w przestworzach szybuje
Tu w biało-czerwoną flagę wiatry wieją
Ja naprawdę ziemię tę bardzo miłuję

Bo ta ziemia droga jest i sercu bliska
Tu przejść tylko można Orlich Gniazd tym szlakiem
Tu jest nasze miejsce, tu nasze siedliska
Dumny jestem z tego, że jestem Polakiem

                                                    Kazimierz Musiał

Wiersz z tomiku poezji „Tu jest nasze miejsce” 
 Bochnia 2017
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W pierwszej części moich tutaj publikowanych wspomnień 
przedstawiłem cel mojego wyjazdu do Wenezueli, którym 
były badania naukowe na zalewanej sawannie (lianos). Przed-
stawiłem tam teren badań i jedno z żyjących tam zwierząt 
użytkowych; kajmana. W tej części opisuję kapibary, które są 
podobne do znanych u nas nutrii.   

Kapibara (Hydrochoerus hydrochaeris) jest największym 
gryzoniem świata. Zamieszkuje obszar prawie całej Amery-
ki Południowej na wschód od masywu And, a na południu 
obecnie do Buenos Aires. Jest to zwierzę podobne do nutrii 
długości jednego metra i około półmetrowej wysokości, osią-
gające ciężar 50–60 kilogramów (rekord to 75,8 kilograma). 
Kapibary żyją w nizinnych rejonach dorzecza Orinoko i Ama-
zonki. Zamieszkują przede wszystkim llanos. Pod koniec pory 
deszczowej większość terenów zamieszkałych przez kapiba-
ry znajduje się pod wodą. Kapibary rozmnażają się w ciągu 
całego roku, ale głównie w  porze deszczowej. Zdolne są do 
rozmnażania w wieku 1,5–2 lat, samica po ciąży trwającej 
147 dni rodzi 1–7 młodych (przeciętnie 4), ważących śred-
nio 1,3 kilograma. Produkcja mięsa kapibar na jednostkę 
powierzchni tego samego typu pastwiska jest czterokrotnie 
większa niż produkcja mięsa bydła na tym samym terenie. 
Z życiem kapibar zapoznaliśmy się w południowo-zachodniej 
Wenezueli, w stanie Apure, głównym rejonie hodowli i eks-
ploatacji tego cennego zwierzęcia łownego, zabijanego głów-
nie dla mięsa. Mięso kapibar, podobnie jak mięso kajmanów 
i żółwi, uważane jest za postne i w sklepach pojawia się przed 
Wielkanocą, a przez ludność tubylczą na terenach zamieszka-
łych przez kapibary spożywane jest przez cały rok. Z tego po-
wodu zwierzęta te były w Wenezueli nadmiernie prześladowa-
ne, przez co ich liczebność oraz zamieszkały przez nie obszar 
stale malały. Pierwsze formy ograniczenia polowań na kapi-
bary wprowadzono w 1953 roku, jednak bez większych rezul-
tatów. Dlatego w 1962 roku, na pięć lat, zakazano całkowicie 
polowań na kapibary, importując jednocześnie mięso na okres 
postu z Kolumbii. Rozpoczęto też, kierowane przez dr Juha-
niego Ojastiego, szeroko zakrojone badania nad ekologią kapi-
bar i możliwością zwiększenia ich pogłowia. Po upływie pię-
ciu lat zakazu polowań na kapibary, wprowadzono odmienny 

niż dotychczas system wydawania zezwoleń na polowania. Po 
1953 roku, kiedy wprowadzono pierwsze ograniczenia w po-
lowaniach na kapibary, pobierano tylko opłatę za zezwolenie 
na odstrzał każdej sztuki. Ilość wydawanych zezwoleń była 
niezależna od liczebności populacji kapibar na danym terenie. 
Często też myśliwi nie byli właścicielami terenów, na których 
polowali i wybijali kapibary do ostatniej sztuki. Pierwsze li-
czenia kapibar w stanie Apure w 1967 roku wykazały, że li-
czebność ich pogłowia wyraźnie wzrasta na terenach dużych, 
dobrze zagospodarowanych ranczach, gdzie doceniana jest ich 
wartość ekonomiczna. Według nowych przepisów, obowiązu-
jących od 1968 roku, licencji na ubój przemysłowy kapibar 
udzielano wyłącznie właścicielom rancza o odpowiednio wy-
sokim poziomie liczebności pogłowia tych zwierząt. Zezwole-
nie odłowu poprzedza ocena liczebności pogłowia. Bardzo do-
brze zagospodarowane ranczo El Frio gospodarujące na 78200 
hektarach llanos, z których 48600 hektarów zamieszkują ka-
pibary, w latach 1968–1971 posiadało 40–50 tysięcy kapibar 
z rocznym ubojem 40–50 procent pogłowia. Nawet tak wysoki 
procent redukcji populacji nie powodował zmniejszenia się li-
czebności.Tubylcy polują na kapibary przez cały rok. Przemy-
słowy ubój kapibar celem sprzedaży mięsa do miast ma miej-
sce w porze suchej, od stycznia do kwietnia, kiedy zwierzęta 
koncentrują się wokół coraz rzadszych zbiorników wody. Ten 
czas polowań jest korzystny, gdyż jest to okres, kiedy najmniej 
zwierząt się rozmnaża, a także mają najmniej podskórnego 
tłuszczu o nieprzyjemnym zapachu. Okres polowań kończy 
się przed Wielkanocą, gdyż jednocześnie kończy się popyt na 
mięso kapibar. Poluje się zazwyczaj wczesnym rankiem lub 
przed wieczorem, kiedy zwierzęta pasą się z dala od wody na 
otwartej sawannie. Kilku myśliwych na koniach otacza stado 
kapibar i przepędza je na otwarte miejsce. Po 100–200 me-
trach biegu kapibary na skutek przegrzania (hipertermii) nie 
mogą dalej uciekać i stają zwartym stadem. Wówczas inni 
myśliwi otaczają stado na piechotę i uderzeniami pałek w po-
tylicę zabijają zwierzęta, omijając ciężarne i prowadzące mło-
de, oraz sztuki liczące mniej niż 35 kilogramów wagi. Taka 
metoda polowań możliwa jest tylko na otwartym terenie. Na 
obszarach zalesionych poluje się na kapibary ze strzelbą. Po 
ściągnięciu skóry i oddzieleniu kości mięso jest solone i su-
szone na słońcu przez tydzień lub dłużej. Średni ciężar zabija-
nej kapibary wynosi 44,2 kilograma, a ciężar świeżego mięsa 
– 17,3 kilograma (po wysuszeniu 7,5 kilograma). Oczywiście 
mięso można by wykorzystać w inny, bardziej racjonalny niż 
suszenie sposób, ale wymaga to nakładów na budowę chłodni. 
Poza przemysłowym odłowem kapibar w Wenezueli wydaje 
się około tysiąca zezwoleń indywidualnych na odstrzał jed-
nej kapibary przez jednego myśliwego. Obecnie roczny ubój 
przemysłowy kapibar w Wenezueli wynosi rocznie około 50 
tysięcy sztuk (3/4 tej liczby pochodzi z okręgów Muoz i Paez 
w stanie Apure). 

W Ameryce Południowej udomowiono niewiele ssaków. 
Inkowie udomowili lamy andyjskie (Lama glama), wikunie 
andyjskie (Vicugna vicugna) i kawie domowe (Cavia porcel-

Jan Krystyn Pinowski (Warszawa)

Wspomnienia przyrodnika z Wenezueli z lat 1978-1979 - cz. 2
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26 kwietnia 2019 r. w Muzeum Więzienia Pawiak odbył 
się wernisaż warszawskiej odsłony wystawy przygotowanej 
przez Stowarzyszenie Bochniaków 
i Miłośników Zemi Bocheńskiej pt. 
„Olga Leopoldyna Stawecka – siostra 
Maria Eligia (1896-1933) – Legionist-
ka i zakonnica. 

Wystawa wpisuje się w obchody 
100. rocznicy Odzyskania Niepodle-
głości. Prezentuje postać Leopoldy-
ny Staweckiej, bochnianki, która całe 
swoje życie podporządkowała idei 
walki o niepodległość Ojczyzny. Przed 
wojną była członkiem Związku Strze-
leckiego „Strzelec”. Była żołnierzem 
I Brygady Legionów Polskich, sanita-
riuszką. Walczyła w obronie Lwowa, 
Wilna i Warszawy jako legionistka 
Ochotniczej Legii Kobiet i dowódca 
Legii Wileńskiej a potem Warszaw-
skiej. W obronie Wilna została ranna. 
Za bohaterstwo w walce była awanso-
wana do stopnia porucznika i uhonoro-
wana Krzyżem Walecznych w 1922 r. 
Uczestniczyła również w III Powstaniu 
Śląskim.

Życie zakończyła jako zakonnica– siostra Eligia Maria 
w Zgromadzeniu Córek Matki Bożej Bolesnej w Oświęcimiu. 
Tam też została pochowana na cmentarzu parafialnym.

Wystawa powstała w oparciu o materiały z archiwum 
generalnego Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej – 

Sióstr Serafitek, zebranych i udostępnionych przez Stanisła-
wa Marię Jankowskiego, historyka, autora licznych publikacji 

poświęconych wydarzeniom histo-
rycznym XX w. O Oldze Staweckiej 
pisał obszernie w książce „Dziewczęta 
w Maciejówkach (Warszawa 2012). 
Wystawa została dofinansowana 
przez powiat bocheński. Jej pierwsza 
odsłona miała miejsce w Domu Boch-
niaków w dniu 6. listopada 2018 r.

Autorami scenariusza wystawy są: 
śp. Stanisław Kobiela i Janina Kęsek. 
Opracowanie graficzne: Stanisław 
Mróz. 

W Muzeum Więzienia Pawiak, pani 
kustosz - Joanna Gierczyńska powitała 
przybyłych gości oraz liczną delegację 
bochnian, a wśród nich: przedstawicieli 
władz Bochni i Powiatu Bocheńskiego, 
członków Stowarzyszenia Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz 
Stowarzyszenia Katolickiego Civitas 
Christiana, Związku Emerytów i Ren-
cistów, Stowarzyszenia Rekonstrukcji 
Historycznej „Najemnicy Bocheńscy”, 
uczniów z ZS nr 1 oraz harcerzy z 1. 

Środowiskowego Szczepu Drużyn Bocheńskich „Gniazdo”. 
Pan Stanisław Mróz, współautor wystawy i jej kurator,  

podczas prezentacji w Warszawie, przytoczył wywiad z jed-
nym z jej pomysłodawców - Panem Stanisławem Marią Jan-
kowskim, który opisał w nim drogę do powstania wystawy, ale 

Stanisław Mróz

„Olga Leopoldyna Stawecka - siostra Maria Eligia (1896-1933). 
Legionistka i zakonnica - wernisaż wystawy w Muzeum Więzienia Pawiak w Warszawie

sztuczne zbiorniki przez kopanie wystarczająco głębokich do-
łów. Kapibara nadaje się do hodowli na terenach bagiennych, 
porośniętych krzakami, lasami galeriowymi, które nie mogą 
być wykorzystane do hodowli bydła i tam wydatki ograniczają 
się do wpuszczenia stada podstawowego, o ile takie nie istnie-
je, zatrudnienia jednego pracownika na sto kilometrów kwa-
dratowych do ochrony zwierząt i pewnej liczby pracowników 
sezonowych, zatrudnionych w czasie uboju, sprzedaży mięsa 
i skór. W warunkach zalewanych llanos stanu Apure produk-
cja bydła wynosi 14 kilogramów na hektar rocznie, zaś kapi-
bar w tych samych warunkach 63 kilogramów na hektar i to 
przy znacznie mniejszych nakładach.

 
Przypisy:

Artykuł pochodzi z książki: Jan Krystyn Pinowski „ Z pta-
kami przez życie, Autobiografia ornitologa ekologa”. Wydana 
przez Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 610 str. 
Można nabyć w księgarni – Bochnia, Rynek 16.

lus), ostatnio Indianie Czibcza udomowili mulaka białoogo-
nowego (Odocoieus virginianus), a Indianie Piaroa kapibary. 
W wielu miejscach Ameryki Południowej (w Argentynie, Ko-
lumbii i Wenezueli) podejmuje się próby udomowienia kapi-
bar, nigdzie jeszcze jednak na szeroką skalę nie prowadzi się  
ich hodowli. Obecnie kapibary hodowane są w stanie półdzi-
kim wraz z hodowlą bydła, jako jej produkcja uboczna. Wielu 
hodowców uważa, że kapibary konkurują z bydłem o pokarm, 
co nie jest prawdą. Według wyników badań dr. Gonzaleza 
Jiménesa tylko dwa gatunki traw są równie chętnie jadane 
przez bydło, jak i przez kapibary. W stosunku do innych 15 
gatunków roślin wybiórczość pokarmowa jest przeciwstaw-
na. Zabiegi hodowlane odnośnie kapibar ograniczają się do 
introdukcji podstawowego stada i zapobiegania przegęszcze-
niu przez odpowiednią eksploatację. Należy także zapewnić 
właściwą ochronę przed kłusownikami i zdziczałymi psami. 
Na terenach pozbawionych naturalnych zbiorników wod-
nych, wysychających pod koniec pory suchej, należy budować 
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przede wszystkim skąd i w jaki sposób dotarł do materiałów, 
które złożyły się na obraz bohaterki wystawy.

Pani Janina Kęsek - współautorka wystawy, wspomniała 
pierwsze prace nad ekspozycją, prowadzone wspólnie ze śp. 
Stanisławem Kobielą. 

Głos zabrał też Pan Adam Korta, Starosta Bocheński, który 
nawiązał między innymi do losów bohaterki uroczyście otwar-
tej wystawy: 

Cieszę się, że razem z Państwem mogę uczestniczyć 
w otwarciu tej wystawy. Powinniśmy wspominać ludzi, którzy 
zasłużyli się dla Bochni, ale zasłużyli się też dla  naszego kra-
ju – powinniśmy wspominać bohaterów. Przecież całe krótkie 
życie Leopoldyny Staweckiej, poświęcone było faktycznie wal-
ce o to aby Polska była niepodległa, suwerenna. Cieszę się, 
że dzięki Stowarzyszeniu Bochniaków, Pani Kustosz, również 
dzięki panu dyrektorowi dr Tadeuszkowi Skoczkowi, możemy 
dzisiaj właśnie, w Muzeum Więzienia Pawiak, uczestniczyć 
w tej wystawie i rozsławiać nazwisko Leopoldyny Staweckiej. 

Cieszę się również, że wśród nas są młodzi ludzie, harce-
rze, uczniowie, bo uważam, że postać naszej bohaterki walki 
o Polskę niepodległą właśnie przez młodych ludzi powinna 
być zapamiętana, po to, aby Polska zawsze była niepodległa 
i suwerenna i aby nigdy naród nie musiał walczyć o to, żeby 
żyć w wolnym, suwerennym państwie.

Chcę podziękować w imieniu własnym, ale i również 
w imieniu Burmistrza Bochni p. Stefana Kolawińskiego, który 
nie mógł uczestniczyć w dzisiejszym wernisażu, ale pozdrawia 
Państwa serdecznie. Ma też swój udział w zorganizowaniu 

przyjazdu do Warszawy tak licznej reprezentacji Bochni, tego 
dzisiejszego przedsięwzięcia. Dziękuję wszystkim za pomoc 
w organizacji tej wystawy tutaj ale również i w Bochni.

Pan Bogdan Dźwigaj, radny miasta Bochni i jednocześnie 
członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia, podziękował dy-
rekcji Muzeum Niepodległości w Warszawie i kierownictwu 
Muzeum Więzienia Pawiak za możliwość zaprezentowania 
w swojej siedzibie kolejnej ekspozycji, przygowanej przez 
Stowarzyszenie i serdeczne przyjęcie licznej grupy gości 
z Bochni. W swojej wypowiedzi podkreślił, że ...nie wiem, czy 
jest drugie miasto powiatowe w Polsce, które już po raz trzeci 
prezentuje swoje wystawy tutaj w Warszawie. Tak się składa, 
że mieszkam w Bochni przy ul. Podedworze, przy której uro-
dziła się Olga Stawecka. Na pewno jest to dla nas bohaterka, 
postać do naśladowania.

W dalszej części wernisażu pani Joanna Gierczyńska za-
prosiła uczestników do zwiedzania wystawy, która będzie 
gościć w murach Muzeum Więzienia Pawiak do 15 wrze-
śnia 2019 r. 

Stowarzyszenie Bochniaków wydało na bocheńską od-
słonę wystawy, numer specjalny „Wiadomości Bocheńskich” 
poświęcony tematyce niepodległościowej, w tym szczególnie 
Oldze Leopoldynie Staweckiej.  

Fot. W. Salamon

Fot. W. Salamon Fot. W. Salamon

Fot. Muzeum Wiezienia Pawiak Fot. Muzeum Więzienia Pawiak



WB nr 2 (120)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE34 LATO 2019

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW STOWARZYSZENIA 
ODDZIAŁ KRAKOWSKI „KRAKUS”

16 stycznia 2019 r. – to pierwsze spotkanie po Nowym 
Roku członków naszego Stowarzyszenia, które odbyło się 
w Centrum Kultury „Podgórze” na koncercie z okazji karna-
wału. W koncercie występowała nasza członkini – solistka 
Blanka Dembosz i wykonała piosenki karnawałowe oraz arie 
operetkowe, przy akompaniamencie fortepianu. Na zakończe-
nie koncertu uczestniczyliśmy w poczęstunku.

12 lutego 2019 r. w Klubie VI Brygady Powietrznodesan-
towej w Krakowie, przy ul. Zyblikiewicza 1 – na zaproszenie 
naszej koleżanki Elżbiety Klimek, malarki i pasjonatki sztuki 
– uczestniczyliśmy w wystawie malarstwa jej autorstwa p.t. 
„Mój malarski kosmos”. Wernisaż uświetnili swoimi pracami 
również inni artyści.

Piątkowy wieczór, 8 marca 2019 r. „Dzień Kobiet” – ten 
jedyny dzień w roku, poświęcony kobietom, upłynął nam w mi-
łej atmosferze w krakowskiej winiarni, przy ul. Krupniczej 6 – 
gdzie przy akompaniamencie pianisty, śpiewała nasza koleżanka 
Blanka Dembosz – tematem koncertu były piosenki o miłości.

5 kwietnia 2019 r. – przy pięknej słonecznej pogodzie, 

Muzeum Niepodległości wydało katalog wystawy, któ-
ry ukaże się w czerwcu br.

Wernisaż wystawy o bohaterskiej bochniance jest również 
okazją do promocji piękna i turystycznych walorów Ziemi 
Bocheńskiej. Delegacja bocheńska zaprezentowała foldery 
i materiały promocyjne przygotowane przez wydziały promo-
cji Starostwa Bocheńskiego i Urzędu Miasta Bochni, przed-
stawiające bogatą ofertę atrakcji turystycznych Bochni i Zie-
mi Bocheńskiej. Tak wystawa jak i oferta promocyjna Bochni 

i powiatu bocheńskiego spotkały się z wielkim zainteresowa-
niem uczestników wernisażu jak również turystów, zwiedzają-
cych ekspozycję stałą Muzeum Więzienia Pawiak, będącego 
oddziałem Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Dumą napawa nas fakt, że tak Muzeum Niepodległości, 
jak i Muzeum Więzienia Pawiak z przyjemnością goszczą na-
sze wystawy. Obecnie jest to już trzecia wystawa przygoto-
wana przez Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi 
Bocheńskiej, prezentowana w murach tych placówek muzeal-
nych. Pierwszą z nich była wystawa pt. „Na legionowym szla-
ku...” (2015), kolejna to „Żyli wśród nas… Historia i zagłada 
Żydów bocheńskich” (2018). 

Nie tylko tematyka i walory artystyczne wystaw zyskały 
uznanie zwiedzających. Doceniamy zasługi w tej mierze Dy-
rektora Muzeum Niepodległości dr Tadeusza Skoczka Hono-
rowego Ambasadora Królewsko-Górniczego Miasta Bochni, 
który swoją misję wypełnia w sposób wzorowy.

Projekt okładki: Krzysztof Woźniak

Fot. W. Salamon
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cała nasza ekipa wybrała się do Muzeum Lotnictwa Polskiego 
– muzeum w Krakowie zlokalizowane na terenach dawnego 
lotniska Rakowice-Czyżyny. Zwiedziliśmy wystawę w Gma-
chu Głównym oraz na zewnątrz zgromadzone eksponaty zwią-
zane z historią rozwoju lotnictwa. Spotkanie zakończyliśmy 
spacerem w parku przy Muzeum.

17 kwietnia 2019 r. – odbyło się spotkanie Wielkanocne 
na jajeczku, naszego Stowarzyszenia KRAKUS odbyło się 
w Restauracji „Mód i Wino” w Krakowie – połączone z degu-
stacja potraw Wielkanocnych i wspomnieniami z dawnych lat. 

Redagują: Iredna Bieniek
 Justyna Kozicka

KRONIKA
STOWARZYSZENIE BOCHNIAKÓW I MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BOCHEŃSKIEJ

Pamięć i wspomnienie. Wspólne śpiewanie w Domu 
Bochniaków.

...Widzę ją kiedy oczy zamykam
Słyszę ją kiedy cisza gra
Bo to jest taka moja muzyka
Co im ciszej tym ładniej mi gra...
Ten wieczór 22 maja br. był dla pamięci przyjaciół, uczest-

ników naszego chóru i członków Stowarzyszenia. - Wspomi-
naliśmy tych, których zabrał czas. - Niegdyś obecni w naszym 
zespole, lubili przychodzić do Domu Bochniaków, wnosząc 
zapał, a często talent i pomysłowość. To dzięki nim, z naszej 
wspólnej pracy chór rozwinął się i nieprzerwanie śpiewa już 
18 lat. Niestety do dzisiaj odeszło na zawsze 12 koleżanek 
i kolegów. Ich obecność w chórze nie była przypadkowa. 
Chociaż różnych zawodów to sztuka, a szczególnie muzyka 
i śpiew, przeżycia artystyczne były dla nich czymś ważnym, 
interesującym, chociaż na ogół niespełnionym życiowo wybo-
rem. Przeważnie aktywni w strukturach Stowarzyszenia Boch-
niaków mieli wpływ na realizację jego założeń.

Pamięć i szacunek w krótkim przypomnieniu ich działal-
ności i zasług połączyliśmy 
z piosenkami ze zbioru 
tworzonego przez lata. 
Nasze wspomnienia upla-
styczniły fotografie wybra-
ne z bogactwa archiwal-
nych zdjęć. Wśród gości 
tego wieczoru byli również 
przedstawiciele rodzin.

Dorota Ciećkiewicz 
Była wyjątkowa i uta-

lentowana! Malowała. Po-
wtarzała chętnie tematy za 
mistrzami. Swoje obrazy 
wystawiała w bocheńskiej, 

publicznej bibliotece. Z oddaniem i miłością prowadziła miej-
ską ochronkę przy ulicy Sienkiewicza i niezapomniany do dzi-
siaj teatrzyk dziecięco-młodzieżowy.Sztuki: O dwóch takich 
co ukradli księżyc, Igraszki z diabłem oglądnęła cała Bochnia 
z okolicą! Miała talent do pozyskiwania sympatyków i dar-
czyńców. Wieloletni członek Zarządu Głównego i prezes od-
działu bocheńskiego Stowarzyszenia Bochniaków. Ożywiała 
działalność Stowarzyszenia. Sławne w mieście były bale kar-
nawałowe, andrzejkowe w Domu Bochniaków. Organizowali 
je z pomysłowością właśnie Dorota i Stasiu Dobranowski.

Wspominane są jej inspiracje i wykonanie piosenek np. 
Ballada o Maryli i Adamie, Blady Nico, Pieśń włóczęgów 
z brodwayowskiego musicalu, Lili Marlen...

Zbigniew Maliszewski i Maria Korody-Chrzan

Byli małżeństwem. Zbyszek, inżynier. Po opuszczeniu 
Śląska, będąc na emeryturze zamieszkali w Nowym Wiśniczu. 
Chętnie nas do siebie zapraszali. Z tarasu ich domu roztacza 
się piękny widok na wiśnicką perłę - zamczysko Kmitów i Lu-
bomirskich. W tym domu znajdowały przytulisko i pomoc 
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bezdomne koty i psy. Po odkarmieniu, odstresowaniu Mary-
sia znajdowała dla nich dobrych opiekunów. Pani Maria, po 
śmierci Zbigniewa, ponownie wyszła za mąż, przyjmując na-
zwisko Korody-Chrzan. Uzdolniona wokalnie, była przecież 
artystką Opery i Operetki Śląskiej. Będąc w naszym chórze, 
gdy zdarzyła się nieobecność p. Domańskiego lub p. Sylwii 
Klejdysz, zastępowała ich w funkcji kierownika chóru. Sama, 
przez wiele lat, prowadziła z energią chór seniora przy Domu 
Kultury w Bochni. Wzbogaciła nasz repertuar o wiele piose-
nek. Kochała folklor lwowski. Pochodziła ze Lwowa. Dla nich 
zaśpiewaliśmy wiązankę popularnych francuskich piosenek 
oraz Lwów jest jeden na świecie.

Ryszard Haber
Aktywny wieloletni 

członek Zarządu Głównego 
i Senior Stowarzyszenia. 
Kochał śpiewać! Uzdol-
niony wokalnie był współ-
założycielem w latach 50. 
bocheńskiej grupy wokal-
nej Rewelersi. Może ktoś 
mógłby nam o tym opowie-
dzieć? - W tamten smutny, 
powojenny czas wznieśli się 
na wyżyny nowoczesności. 
Byli trendy! Rysiu pogod-
ny z poczuciem humoru, 
z naszego repertuaru lubił 
śpiewać piosenkę Pamiętaj 
o tym wnuk. A śpiewał z takim zapałem, jakby sam był w tym 
Tobruku.

Stanisław Dobranowski
Tancerz Opery i Ope-

retki Krakowskiej, znawca 
Bochni, jej historii, topogra-
fii, angażujący się w dzia-
łalność Stowarzyszenia był 
krótko jego prezesem, a po-
tem przez wiele lat opie-
kunem Domu Bochniaków 
z tytułem – majordoma.

On upamiętnił tablicą 
teatralny debiut Heleny 
Modrzejewskiej. A to, zda-
rzyło się właśnie w naszym 
mieście! Tablica obecnie 
znajduje się na ścianie bu-
dynku Galerii Bocheńskiej. 
Balet był jego żywiołem! U Bochniaków organizował wysta-
wy malarstwa lokalnych twórców, wodzirej na balach. Trochę 
kapryśny, nieraz krytyczny, a przecież lubiany.

Janusz Wiewiórka
Geolog, znawca górnictwa solnego. Kochał śpiew, a śpie-

wał pięknie. Był związany z chórem ewangelickim w Kra-
kowie. Chętnie przyjeżdżał z Wieliczki, gdzie mieszkał, na 
czwartkowe wówczas spotkania naszego chóru. Mocny, przy-
stojny mężczyzna. - Liryczny w upodobaniach! Dla Janusza 

zabrzmiał jego ulubiony 
romans.

...Poeta dla nas pisze wiersz,
A drzewa stroi liść.
Kochana moja jeśli chcesz
Umówmy się na dziś.

Maria Jankowicz
Marysia krótko z nami 

śpiewała. Ale jak! Drugim 
głosem, altem. W czasie 
studiów na Akademii Rol-
niczej śpiewała ze Słowian-
kami. Jak wszyscy dzisiaj 
wspominani odeszła sta-
nowczo za wcześnie. 

Sławomir Ryncarz
Z zawodu budowlaniec, a utalentowany artysta - mistrz sak-
sofonu. Grał cudownie. Na co dzień nie był członkiem chóru, 
ale z chórem, a przede wszystkim ze Stanisławem Domańskim 
naszym wieloletnim akompaniatorem i kierownikiem chóru 
współpracował muzycznie i repertuarowo. Ich duety instrumen-
talne na naszych koncertach były nie lada przeżyciem. - Sławek 
„podpowiedział” nam wiele piosenek. Przypomnieliśmy więc 
lubianą przez nas     Góralko Halko cudny leśny mój kwiecie...

Józef Mączka
Pan mecenas, zasłużony 

w wieloletniej pracy w Za-
rządzie Głównym Stowa-
rzyszenia. Gdy odszedł od 
nas 3 lata temu, chór stra-
cił dobrego solistę. Trochę 
cichym, ale przyjemnym 
głosem śpiewał czysto bez 
cienia fałszu. - Dla jednej 
Pani! - Nie opuścił prawie 
żadnej próby, a przecież 
mieszkał daleko od rynku, 
bo przy ulicy Proszowskiej, 
skąd blisko do Raby.
Trzeba mieć to wyczucie, to minimum, ten takt
komu trzeba, komu można, komu nie, komu tak
Bowiem mądra kobieta do-
brze o tym wie
komu trzeba, komu można, 
komu tak, komu nie.

Komu niegdyś zadedy-
kowano ten śliczny wiersz? 
O kim mowa? Tak! Właśnie 
o pani Wandzi Liguziń-
skiej. Oddana Stowarzy-
szeniu wiele lat prowadziła 
sekretariat. Pisała w Wiado-
mościach Bocheńskich. Jej 
wywiady z wieloma boch-
niakami dziś już mają walor 
dokumentu. Kochała książ-
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ki, była mistrzynią kulturalnej rozmowy. Dla niej Sławek zawsze 
grał rockową Crazy.

Na wieczorze wspomnień zabrzmiały ich ulubione Niebie-
ska chusteczka i Na pierw-
szy znak.

Stanisław Kobiela
Odszedł od nas 7 czerw-

ca ubiegłego roku. Długo 
jeszcze Stowarzyszenie bę-
dzie odcinać przysłowiowe 
kupony od tego, co zainicjo-
wał i zdziałał, a co uczyniło 
Stowarzyszenie Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheń-
skiej „Bene Meritus”! - Or-
ganizacją z trwałym dorob-
kiem, ważną w środowisku 
naszego miasta i powiatu.

Nasze wspomnienie za-
kończyliśmy refleksyjną piosenką Agnieszki Osieckiej:

Niech żyje bal, bo to życie, to bal jest nad bale
Niech żyje bal, drugi raz nie zaproszą nas wcale
Orkiestra gra jeszcze tańczą i drzwi są otwarte
Dzień warty jest dnia, a to życie zachodu jest warte.

Na życzenie gości ostatnią piosenką wieczoru była Barka – 
ulubiona pieśń św. Jana Pawła II.  

                                                               Ewelina Mroczek

Fot. S. Mróz

30 maja br. Janina Kęsek wygłosiła wykład w Stowarzy-
szeniu Absolwentów UJ na temat archiwów rodzinnych. Wy-
kład ilustrowany był slajdami.

13 czerwca br. Janina Kęsek wygłosiła wykład w Muzeum 
im. S. Fischera w Bochni pt. „Interes i mieszkanie pod jednym 

Fot. J. Duda

dachem” w ramach cyklu Czwartkowych Spotkań Muzeal-
nych „Bocheńska Saga”. Na tę część sagi złożyły się opowie-
ści: Dzieje pewnej apteki, W solnym młynie, Dom z kluczem, 
Fryzjer i jego dzieci, „Dom pod ślimakiem” i sąsiedzi z na-
przeciwka oraz Trageddia pani restauratorowej.

11 czerwca,jak co miesiąc, odbyło się zebranie Zarządu 
Głównego naszego Stowarzyszenia. W programie zebrania był 
między innymi wybór prezesa zarządu Głównego Stowarzy-
szenia. Vice prezes inż. Jan Paluch, pełniący po śmierci Sta-
nisława Kobieli obowiązki prezesa, zrezygnował z funkcji, ze 
względu na stan zdrowia. 

Podano kandydaturę Zofii Sitko z uzasadnieniem: jest hi-
storykiem z doświadczeniem, z pracy w archiwum. Wykazała 
się inicjatywą i pomysłowością, zakładając przy naszym Stowa-
rzyszeniu Teatr Artystokracki. Ma dobry kontakt z młodzieżą, 
współpracuje z instytucjami o działalności kulturalnej (Dom 
Kultury, Muzeum w Bochni im. St. Fischera, Miejska Biblio-
teka Publiczna w Bochni, 
Wydział Promocji Urzędu 
Miasta). Propaguje wie-
dzę o Bochni podczas Dni 
Bochni i Weekendu z Zabyt-
kami, ma dorobek nauko-
wy, publikuje też artykuły 
na łamach „Wiadomości 
Bocheńskich”. Jest zaanga-
żowana w realizację zadań 
i potrzeb Stowarzyszenia.

Nowego prezesa Zarzą-
du Głównego Stowarzy-
szenia Bochniaków, Zofię 
Sitko przedstawimy w naj-
bliższym numerze „Wiado-
mości Bocheńskich”. Fot. J. Duda Fot. S. Mróz
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TEATR ARTYSTOKRACKI

„Kopciuszek” w Szpitalu Dziecięcym 
w Prokocimiu, 17 kwietnia 2019

W środę 17 kwietnia 2019, na zapro-
szenie Fundacji „Wyspy Szczęśliwe”, 

artyści Teatru Artystokrackiego pojechali do Szpitala Dziecię-
cego w Prokocimiu. Tam, na Oddziale Onkologii, wystawili 
„Kopciuszka”. Publiczność (dzieci, ich rodzice i personel me-
dyczny) entuzjastycznie przyjęli aktorów, nagradzając ich po 
występie gromkimi brawami. Na pamiątkę dzieci ofiarowały 
rysunek i podziękowania w formie dyplomu. Mali pacjenci 
pozowali do zdjęć. Prawdopodobnie jest to początek pięknej 
współpracy…

Wystąpili: Narrator – Piotr Widła, Kopciuszek – Justyna Sty-
czeń, Macocha – Martyna Strach, Kasieńka – Klaudia Trybuła, 
Haneczka – Wiktoria Gałka, Dobra wróżka/ sąsiadka – Joanna 
Gawor, Herold – Kamil de Lorme, Sklepikarz – Jakub Owcza-
rek, Lodziarz – Michał Turzyniecki, Ochmistrz – Maksymi-
lian Truś, Królewicz – Sebastian Szewczyk, Król – Dominik 
Radoń, Królowa – Klaudia Rojek, Dama dworu I – Angelika 
Adamczyk, Dama dworu II – Natalia Chojecka, Dworzanin – 
Maksymilian Pach, Reżyseria: Dorota Korta, Zofia Sitko

Koncert z okazji Dnia Bibliotekarza, 7 maja 2019, Po-
wiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni
Kamil de Lorme – Błędy językowe, Martyna Strach- Okularni-
cy, Aleksandra Fischer – Radość najpiękniejszych lat, Klaudia 
Trybuła  – Takiego chłopaka, Martyna Strach, Klaudia Rojek 
– Być kobietą, Angelika Adamczyk, Kamil de Lorme – Baju 

baj, Justyna Styczeń – Na pierwszy znak, Piotr Widła- Przed-
ostatni walc, Aleksandra Fischer- Jaka róża taki cierń, Ange-
lika Adamczyk, Piotr Widła – Dumka na dwa serca, Klaudia 
Rojek – Babę zesłał Bóg, Mateusz Sitko – Ai seu te i Se Eu Te 
Pego, Kamil de Lorme – Kobiety jak te kwiaty. 

Dziękujemy Szymonowi Frankowiczowi za akompania-
ment na fortepianie.

Fot. W. Salamon
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Na okładce: Kaplica „Pod Lipami” w Rozdzielu 
Dolnym. Fot. Jan Paruch 
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Artyści Teatru Artystokrackiego wraz z z małymi pacjentami w Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu, gdzie na Oddziale Onkologii wystawili 
„Kopciuszka”, w reżyserii Doroty Korty i Zofii Sitko (17.04.2019 r.) 

Uczestnicy „Wspólnego śpiewania w Domu Bochniaków”, poświęconego pamięci członków chóru i stowarzyszenia, których „zabrał czas” 
(22.05.2019 r.)  
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