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Stanisław Mróz

Solny pomnik św. Jana Pawła II w kaplicy św. Kingi
29 listopada 2018 r. w bocheńskiej kopalni soli odbyły się 

coroczne uroczystości Barbórkowe, które rozpoczęła msza święta 
w kaplicy św. Kingi, celebrowana przez ks.prała-
ta Ryszarda Podstołowicza. Podniosły charakter 
uroczystości nadawały poczty sztandarowe oraz 
Orkiestra Górnicza Kopalni Soli w Bochni.

Uroczystość stała się okazją do odsłonięcia 
naturalnej wielkości figury, przedstawiającej św. 
Jana Pawła II, wykonanej w soli przez znanego 
bocheńskiego artystę, górnika Mirosława Malacę. 
Odsłonięcia pomnika dokonali wspólnie: Wo-
jewoda Małopolski Piotr Ćwik, Piotr Nowacki, 
Doradca Prezydenta RP oraz prezes kopalni 
Zbigniew Rojek. Poświęcenia dokonał ks. prałat 
Ryszard Podstołowicz. Po akcie odsłonięcia do-
konano wpisów do księgi pamiątkowej kopalni. 
Dalszą część obchodów przeniesiono do Komory 
Ważyn, gdzie odbyła się uroczysta akademia, a po 
jej zakończeniu tradycyjna biesiada górnicza.

Pomnik św. Jana Pawła II jest hołdem z oka-
zji przypadającego w 2018r. 40-lecia wyboru 
Karola Wojtyły na papieża. Autorem pomysłu na uhonorowanie 
papieża Polaka i stworzenie pomnika Jana Pawła II był górnik 
Marek Smaga. Pomysł zyskał aprobatę ówczesnego prezesa ko-
palni Krzysztofa Zięby, jednak, aby go zrealizować, trzeba było 
pokonać wiele trudności. Podstawowym problemem była sama 
sól. W bocheńskiej kopalni trudno już znaleźć odpowiedniej 
wielkości kruchy solne bez przerostów anhydrytu i mułowca oraz 
bez pęknięć. Przydały się jednak wzajemne kontakty górników 
bocheńskich z górnikami kopalni soli w Kłodawie, tutaj szczególną 
rolę odegrał Erwin Łoboda. Dokonano zakupu dwóch 2,5-tono-
wych kruchów w tamtejszej kopalni soli, następnie po wstępnej 
obróbce przewieziono je do podziemi bocheńskiej kopalni. Po-
mysłodawca sugerował lokalizację pomnika we wnęce pomiędzy 
przystaniami A i B na poziomie VI Sienkiewicz. Lokalizacja 
wydawała się dobra. Co roku prawie połowa ze 180-tysięcznej 
rzeszy zwiedzających kopalnię turystów korzysta z podziemnej 
przeprawy łodziami. Dałoby to okazję do stworzenia kaplicy 

poświęconej Janowi Pawłowi II, wszak na tym poziomie nie ma 
żadnej kaplicy. Lokalizację dla pomnika jednak przeniesiono na 

poziom IV August do komory Ernest, położonej 
nieopodal kaplicy św. Kingi, od jej wschodniej 
strony. Bloki soli zostały przetransportowane 
do komory znajdującej się we wschodniej czę-
ści Poziomu IV August, prawie na samym jej 
końcu. Tam podciągnięto zasilanie elektryczne, 
uporządkowano komorę. 

Zanim Mirosław Malaca przystąpił do pra-
cy, należało bloki odpowiednio przygotować. 
Sklejono je w jeden monolit o wadze około 5 
ton i wysokości ponad 2 m. Podczas 1,5-rocznej 
pracy powstała postać stojąca naturalnej wiel-
kości, przedstawiająca Jana Pawła II w stroju 
liturgicznym, w albie z ornatem, paliuszem oraz 
mitrą na głowie. W lewej ręce postać trzyma fe-
rulę (laskę), tutaj wykonaną z drewna, porośniętą 
kryształami soli. Podczas procesu rzeźbienia 
blok soli „schudł” do ok. 2 ton. 

Docelowe miejsce, komora Ernest, gdzie ma 
stanąć pomnik, niestety nie było jeszcze gotowe. Przygotowanie tej 
komory wymaga dużego nakładu pracy i środków a nieubłaganie 
zbliżał się już koniec roku 40-lecia wyboru Karola Wojtyły na 
papieża. Postanowiono więc o tymczasowej lokalizacji pomnika 
w Kaplicy pw. Św. Kingi na głębokości 201 m. 

Pomnik znajduje się w południowo-wschodniej części 
kaplicy. Postać Jana Pawła II zwrócona jest w kierunku XIX 
wiecznego ołtarza głównego z obrazem Tadeusza Krasińskiego, 
przedstawiającego scenę z legendy o św. Kindze. Na ołtarzu 
znajdują się relikwie św. Kingi, przekazane kopalni soli w Bochni 
przez siostry klaryski ze Starego Sącza w 2016 r. Przed ołtarzem 
św. Kingi znajduje się stół ofiarny, przy którym Jan Paweł II 16 
czerwca 1999 roku w Starym Sączu odprawiał mszę świętą. 
Wtedy wyniósł na ołtarze Świętą Kingę. Podstawy ołtarza tzw. 
stipes pochodzą z bocheńskiej kopalni i po uroczystościach 
kanonizacyjnych zostały tu sprowadzone z powrotem. Ołtarz 
uznawany jest za relikwię III stopnia. 

Mirosław Malaca
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Rozpoczynamy XXXI rok wydawania „Wiadomości Bo-
cheńskich”. Pierwszy numer naszego pisma ukazał się w marcu 
1989 r. Było to bardzo skromne wydawnictwo, czarno-białe, 
powielane na lichym papierze. Miało 16 stron, co z dumą 
zaznaczono na stronie tytułowej i 1000 egzemplarzy nakładu.
Jak zaczęliśmy? Całkiem dobrze, od fragmentu wiersza Kazi-
mierza Przerwy - Tetmajera

Na Anioł Pański biją dzwony,
Niech będzie Maria pozdrowiona
Niech będzie Chrystus pozdrowiony,
Na Anioł Pański biją dzwony,
W niebiosach kędyś głos ich kona...

Wiersz ten wprowadzał czytelnika do artykułu o bocheńskich 
dzwonach, autorstwa ówczesnego proboszcza parafii św. 
Mikołaja ks. infułata Karola Dziubaczki. 
W numerze były również artykuły: 
Jana Flaszy, Teofila Woj-
ciechowskiego, Mie-
czysława Rośka, Doroty 
Ciećkiewicz, Stanisława 
Kobieli, Ireneusza Sobasa, 
Anny Stolarczyk, Wiesława 
Biernata, Stanisława Do-
mańskiego.

A poruszane tematy to: 
Bochniacy na legionowym 
szlaku, gen. Leopold Okulicki, 
Żupy Krakowskie, troska o na-
sze miasto, aby było ładniejsze, 
ukwiecone, a ulice i place - aby 
były księgą pamięci o naszych 
lokalnych bohaterach, o przeszłości 
miasta i dziejach bocheńskich Salin. 
Był też artykuł o zamku w Wiśni- czu i jego 
problemach, drukarstwie bocheńskim, a także o bocheńskich 
organizacjach i stowarzyszeniach. Poetyckie prezentacje, zapo-

czątkowane wówczas przez Annę Stolarczyk, kontynuowane 
były przez siedem lat, do 1995 r.  Imponująco przedstawia się 
Kronika kulturalna, będąca przeglądem wydarzeń kulturalnych 
w Muzeum im. St. Fischera, Szkole Muzycznej, Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej, PTTK, Towarzystwie Przyjaciół Książki 
i naszym Stowarzyszeniu.

Pierwszy zespół redakcyjny stanowili: Roman Chmiel, Sta-
nisław Domański, Krzysztof Kępa i Stanisław Kobiela.

Z czasem skład redakcji zmieniał się, doskonaliliśmy for-
mę poligraficzną pisma, choć, jak widać, profil „Wiadomości 
Bocheńskich” nie zmienił się. 

Obecnie nasz kwartalnik drukowany jest na dobrym papie-
rze, w nakładzie 700 egz. Ma kolorowe okładki i okazjonalnie 
kolorową wkładkę w środku. Średnio numer liczy 34 strony. Od 
2018 r. kwartalnik sponsoruje Krakowski Bank Spółdzielczy, za 
co w każdym numerze reklamujemy darczyńcę. 

Pismo rozchodzi się nie tylko wśród 
czytelników w Bochni, ale wysyłane jest 

do oddziałów Stowarzyszenia 
Bochniaków w Krakowie, 

Katowicach, Wrocławiu, War-
szawie i Gdyni oraz do Stowa-

rzyszenia Bocheńskich Żydów 
w Izraelu. „Wiadomości Bocheń-

skie” wysyłamy też do bibliotek 
w Polsce, posiadających przywilej 

egzemplarza obowiązkowego oraz do 
zaprzyjaźnionych instutucji i stowa-

rzyszeń: Stowarzyszenia Absolwentów 
UJ, Klubu Przyjaciół Wieliczki, Związ-

ku Zarzeczan, Muzeum Niepodległości 
w Warszawie, Towarzystwa Naukowego 

Płockiego i do indywidualnych czytelni-
ków w Polsce (w Krzeszowicach, Żywcu, 

Lublinie, Tarnobrzegu, Nowym Sączu) i za 
granicą (Anglia, Austria i USA), czekająch co kwartał 
na kolejny numer „Wiadomości Bocheńskich”.
                                                                          Redakcja

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE
Kwartalnik Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej
Redakcja: Janina Kęsek – red. naczelny, Dorota Korta, Ewelina Mroczek, Anna Londo, Felicja Wieczorek, Stanisław 
Mróz, Jan Paluch, Jarosław Przybyło, Marek Chmiel.
Adres redakcji: 32−700 Bochnia, Rynek 2, Dom Bochniaków, tel. 722-00-80-80, e−mail: w.bochenskie@wp.pl,
bochniacy.pl@gmail.com  Strona internetowa: www.bochniacy.pl, prowadzi Stanisław Mróz
DTP: Stanisław Mróz, druk: Brzeska Oficyna Wydawnicza, 32−800 Brzesko, ul. Czarnowiejska 1, 
tel. (0−14) 686−14−70, tel/fax: (0−14) 663−11−91, e−mail: biuro@drukarniabowa.pl 
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmian tytułów oraz zmian 
redakcyjnych w nadesłanych tekstach. Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie jest oficjalnym sponsorem kwartalnika. 

Szanowni Państwo!

Z początkiem Nowego Roku 2019 życzymy Czytelnikom wszelkiej pomyślności, 

zdrowia oraz miłej i ciekawej lektury naszego kwartalnika. 
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Jan Serafiński

Własne przeżycia z roku 1920
Jan Serafiński urodzony 9 marca 1904 r., syn Kamili i An-

toniego Serafińskiego, burmistrza Bochni, wcześnie osierocony 
został przez ojca. W wychowaniu czwórki ma-
łych dzieci pomagała owdowiałej Kamili jej 
matka oraz siostry zmarłego ojca, Stanisława 
i Helena Serafińskie, mieszkające w Wiśniczu. 
Jan z matką, rodzeństwem i babcią mieszkał 
w domu Zechenterów w Bochni przy ul. Foris. 
„Koryznówka” w Wiśniczu, gdzie Serafiń-
scy spędzali każdą wolną chwilę, była jego 
drugim domem. Wychowany w patriotycznej 
atmosferze, wrażliwy i subtelny, czuł się w mo-
ralnym obowiązku stanąć w 1920 r. w obronie 
Ojczyzny zagrożonej od wschodu i zachodu. 
Jako uczeń kl. VI gimnazjum w Bochni zgłosił 
się ochotniczo w komendzie WP w Krakowie.
Po wojnie, na konkurs międzyszkolny, spisał 
wspomnienia z wojny bolszewickiej. W tych 
wspomnieniach objawia się jego literacki, 
a nawet poetycki talent i wielka wrażliwość. 

Wspomnienia Jana Serafińskiego są nie-
zwykłym świadectwem zmagań młodego człowieka z własną 
słabością, lękiem przed śmiercią, a mimo to deklarującego 
wolę walki. Są też plastycznym obrazem wojny, jej całej grozy 
i zniszczeń, szczególnie na Kresach, na Wołyniu i Ukrainie. 
Pokazują, że w ekstremalnych warunkach i zagrożeniu życia, 
człowiek obnaża swoją zwierzęcą naturę, staje się bezwzględny 
i brutalny. Jan Serafiński zatytułował swoją pracę „Własne 
przeżycia z roku 1920”, bo nie jest to ani relacja, ani nawet 
wspomnienia, lecz spostrzeżenia, przeżycia i przemyślenia,  
wywołane doświadczeniem wojny. Tekst nie jest wolny od patosu, 
tak typowego dla tamtych lat. Pracę konkursową Serafińskiego 
poprzedza list pisany do organizatora konkursu.

Wkrótce, po maturze Jan Serafiński zmarł tragicznie 27 
września 1922 r.

Rękopis wspomnień Jana Serafińskiego „Własne przeżycia 
z roku 1920” przechowywany jest w zbiorach rodzinnych. Tekst 
z rękopisu przepisała i udostępniła do druku Maria Serafińska- 
Domańska, bratanica autora. Ze względów redakcyjnych, tekst 
został skrócony, pełną jego wersję podajemy na naszej stronie 
internetowej.

                                       ***

Łaskawy Panie!  
Powołując się na konkurs rozpisany przez łaskawego Pana 

– przesyłam załączoną pracę, podając następujące szczegóły. 
Urodzony dnia 9 marca 1904 r., już w 1905 osierocony, po-
zostawałem pod opieką matki, która posyłała mnie do szkoły. 
W chwili wstąpienia w szeregi ochotników skończyłem klasę 
VI –tą gimnazjum w Bochni, zawsze jako uczeń celujący. Od 
klasy II-giej należałem do oddziału harcerzy i zdałem dwa 
egzaminy. W lipcu 1920 r. zaciągnąłem się w szeregi ochotni-
cze, jednak po rozkazie zwalniającym rocznik 1904 ze służby 
frontowej, udałem się na Śląsk Górny celem prowadzenia akcji 

przedplebiscytowej. W miesiąc potem, wróciwszy do Krakowa 
zaciągnąłem się do 8-ego pułku ułanów, z prośbą, by przezna-

czono mnie do służby frontowej. W ostat-
nich dniach sierpnia wyruszyłem w pole. 
Po dwumiesięcznym pobycie – najpierw 
nad Bugiem, potem na Ukrainie zostałem 
dnia 1 listopada zwolniony. Powróciwszy 
do Bochni, uczęszczałem do szkoły do 
dnia 5 maja 1921 r., w którym to dniu, pod 
wpływem wieści o powstaniu na Górnym 
Śląsku, przekradłem się wraz z dwoma 
kolegami przez granicę i zgłosiłem się 
w szeregi powstańcze. Braliśmy czynny 
udział w operacjach grupy Północnej. Prze-
żyć z tych czasów nie opisuję, ponieważ 
wypadki 1921 r. nie są objęte zakresem 
pracy konkursowej. Nadmieniam jednak, 
że tutaj właśnie otrzymałem „Górnośląską  
wstęgę waleczności i zasługi” I klasy, jak 
może poświadczyć legitymacja nr 7084 
z dn. 5/VII 1921. Po zakończeniu powstania 

powróciłem do szkoły i jestem obecnie abiturientem gimnazjal-
nym w Bochni. 

Odnośnie samej pracy pozwolę sobie dodać, że pisałem ją 
szczerze, ilustrując myśli i uczucia swoimi wierszami, powsta-
łymi pod wpływem nastrojów, które przeżywałem. 
Oczekując wyników mojej pierwszej pracy kreślę się z głębo-
kim poważaniem.
                                                                  Jan Serafiński
Bochnia dnia 27 /IV 1922
                                              ***

Cichy wieczór lipcowy. Od sinych lasów spłynął zmierzch 
senny i w ciemne mgły spowił pola, ugory, zaciszne wioski. 
Ostatnie promyki słońca przezierają poprzez gałęzie widnieją-
cych na widnokręgu sosen i świerków cmentarza. Znad dolin, 
gdzie szmaragdowe drzemią stawy, podniosły się mgliste opary 
i stalowym pierścieniem osnuły nagie wzgórze, na którym roz-
siadło się odwieczne zamczysko Kmity. (...) Tu, do tej ciszy, 
do tych gruzów świetnej przeszłości spieszyłem często, by 
z książką w ręku wśród pustych krużganków dumać o tem, co 
było, co minęło bezpowrotnie. 

Tu wczytywałem się zapamiętale w dzieje bohaterów Sien-
kiewiczowskich, drążyłem ich losy, pokochałem ich całą duszą.  
Nie, to nie zmyślone postacie, oni żyli miłością swojej matki 
Ojczyzny. Odtąd rozjaśniło mi się w głowie i zrozumiałem, 
czym jest miłość ojczyzny. Jakiś dziwny zapał ściskał mnie za 
serce. I ja chciałbym się Jej przysłużyć, życie dla niej oddać. 
Wśród tych posępnych zwalisk dziwne obrazy roztaczały się 
przed mymi oczyma na skrzydłach wybujałej wyobraźni. Ma-
rzyły mi się krwawe potyczki, podjazdy, boje za wolność narodu.

Ktoś idzie! Odgłos kroków zbliżał się ku mnie. Po pustym 
zamku rozległ się głos gromki, wesoły. Ktoś mnie woła. Tak, to 
głos znajomy. Z rozjaśnioną twarzą i zapałem w oczach zbliżył 

Jan Serafiński -1920 r. 



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  5JESIEŃ-ZIMA 2018

WB nr 4 (118)

się ku mnie mój przyjaciel, kolega z ławy szkolnej i zawołał: 
„Idziemy na bolszewików i idziemy bronić Warszawy!”. Wczo-
raj pod wpływem odezwy gen. Hallera uchwaliły zebrane klasy 
VII i VIII gimnazjalne wstąpienie w szeregi armii ochotniczej. 
„A więc pakuj manatki – jutro wyjazd”(…) 

Bochnia - Miasto wre, kipi, jakieś rozgorączkowanie znać 
na twarzach przechodniów. Oddziały wojska maszerują z po-
śpiechem przez ożywione ulice. Ludzie gromadzą się w grupki, 
i żywo gestykulując rozprawiają o czymś niezwykłym i bardzo 
ciekawym. Niepokój, zdenerwowanie, jakaś dziwna, jakby 
przedświąteczna atmosfera – oto nastrój miasteczka, gdzie 
dzień za dniem płynął monotonnie, jednako, spokojnie. Dziś 
wszystko w podnieceniu. Nawet przekupki nie staczają  ze sobą, 
jak zwykle, zaciętych walk na ostre języki, natrętne wróble 
przycichły, ćwierkając na dachach półgłosem. W sklepach ruch 
niebywały. Tu matka kupuje dla jedynaka parę ciepłej bielizny, 
szalik, mydełko. Tam zaambarasowany ojciec dla swoich ło-
buzów kiełbasę: „żeby też chłopcy się pokrzepili, bo tak Panie 
dobrodzieju o głodzie to i siły opadną”. W kościele tłok jak we 
święto. W bocznej kaplicy stary ksiądz cichą mszę odprawia. 
Uczniowie stoją jak zwykle w szeregu. Szeleszczą słowa mo-
dlitwy kapłana – od czasu do czasu wyrwie się z piersi jakiejś 
matki westchnienie, czasem stłumione łkania przerwą posępną, 
grobową ciszę. Na drżący głos dzwonka pochyliły się głowy, 
ugięły kolana. Podniesienie – ponad szeregi głów wznoszą się 
wychudłe dłonie: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy 
świata”. Chwila poważna, wzniosła. Jak ongiś pancerne rycer-
stwo zapał i siłę do boju czerpało u stopni ołtarza, tak dziś my 

przed Tobą kajamy się Panie i Ty, który rzekłeś „Pokój ludziom 
dobrej woli”, widzisz, że idziemy walczyć w obronie Ojczyzny, 
wiary i kościołów „In nomine patris et filii…” jeszcze kilka 
westchnień, kilka spojrzeń, czas zbierać się do drogi. Powoli 
świątynia pustoszeje, cichnie, tylko dziady szepcą modlitwy 
w przedsionku.

Pożegnanie z domem 
Pożegnanie z domem, nie zdawałem sobie wówczas sprawy, 

czym jest ognisko domowe, czym te serca kochające, szczerze, 
jak będę tęsknił wśród stron dalekich, wśród obcych mi twarzy 
za rodzinną chatą. Wyrwawszy się wreszcie z tysiąca pocałun-
ków, błogosławieństw, rad, napomnień, obładowany plecakiem, 
w mundurze z orzełkiem na piersiach, pomaszerowałem na 
miejsce zboru pod gimnazjum. Oddział stoi już w ordynku. 
Chwila rozstania z gmachem, z murami szkolnemi. Imieniem 
grona żegna wychowanków stary profesor, znany pedagog 
i miłośnik młodzieży. Wiatr rozwiał mu siwe włosy, w oczach 
łzy zakwitły! „Idźcie na trudy, idźcie na boje, nieście swe młode 
życie, swe siły, swój zapał w ofierze zagrożonej Ojczyźnie. 
Zawsze i wszędzie, w boju czy utarczce, w spoczynku aż do 
mogiły, miejcie na ustach, na sercach miejcie wyryte hasło od 
dzieciństwa Wam wszczepiane: „Bóg, Ojczyzna, Cnota”!
I płynął potok słów płomiennych, trwożnych o losy serc młodzień-
czych i pochyliły się smutnie czoła. Ileż tu wspomnień zostanie!

Baczność! Naprzód marsz! Z wolna, miarowo posuwały się 
szeregi. Rynek zajęły rozentuzjazmowane tłumy. Znów mowy 
pożegnalne, okrzyki, deszcz kwiatów. Spośród gwaru i zamętu 

Fragment oryginalnego rękopisu autorstwa Jana Serafińskiego. Zb. Marii Serafińskiej-Domańskiej
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wybija się głos bębna. Muzyka zagrała marsza. Runęły naprzód 
ochotnicze szeregi, w kwiaty upstrzone, w tumany kurzu spo-
wite, ognie zapału błyszczą w oczach. Niejedną matkę coś za 
serce ściska, jakieś złe przeczucie. Markotno, niby kondukt 
pogrzebowy, posuwa się tłum rodziców, krewnych, znajomych, 
a muzyka jakby na złość coraz huczniej, coraz przeraźliwiej, 
brutalniej wali, huczy, wyje, aż serce rozdziera. 

Na stacji pociąg już czeka. Słońce praży niemiłosiernie. 
Przed wagonami uwijają się potem oblani młodzi wojacy, 
weseli, pełni werwy, humoru. Może nie zdają sobie sprawy 
z powagi obecnej chwili. Ten pociesza strapioną matkę, ów 
słucha ostatnich napomnień ojca, trzeci aż do ostatniej chwili 
flirtuje z panienkami, które z bukietami w ręku przyszły po-
żegnać bohaterów. Przeraźliwy gwizd lokomotywy. Odjazd! 
Jeszcze kilka pocałunków, uścisków, wsiadamy do wagonów. 
Jakoś markotno, ciężko zrobiło się na sercu. Zgrzytnęły łańcu-
chy, pociąg rusza powoli, miarowo. Matki wyciągają dłonie ku 
stłoczonym u okien. Z kilkudziesięciu młodych piersi popłynął 
śpiew rzewny: 

Jak szybko mijają chwile, jak potok płynie czas
Za dzień , za rok, za chwilę, razem nie będzie nas.
I moje młode lata... 

Płynie ton za tonem, coraz żałosniej, płaczliwiej. Z oddali wie-
wają chusteczki, jakieś okrzyki niedosłyszane, a pieśń płynie 
w rytmiczny takt uderzeń wagonów.(...)

W kasarni w Krakowie
Wypadki szybko następowały po sobie. Jedno wrażenie 

tłumiło drugie, jakby spośród mgły wyłaniają się obrazy, z trud-
nością przypominam sobie wypadki i wrażenia pierwszych dni 
w kasarni spędzonych. Ze stacji w Krakowie ze śpiewem na 
ustach pomaszerowaliśmy na Krowodrzę do kasarni 20 p.p., 
my to znaczy przeznaczeni do służby frontowej. Upał szalony, 
tumany kurzu osmaliły nam twarze. 

W kasarni przepełnienie. Miejsca dla nas nie było. Zaczęło 
się pełne niewygód i trudów życie żołnierskie. Bukiety kwia-
tów, niejeden może drżącą rączką zerwany, powiędłe walały 
się w prochu. Pierwsze dwie noce spędziliśmy pod gołym nie-
bem. Powietrze nocą przejmujące, chłodne. Resztki żywności 
z domu zabranej wyczerpały się. Zniecierpliwienie maluje się 
na twarzach wszystkich. Żeby już raz iść na ten front! Po kilku 
dniach wreszcie zajęto się nami. Dostaliśmy pomieszczenie, 
umundurowanie-„fasunek”. Odtąd monotonne dni płynęły- 
zawsze to samo, niezmiennie, jednako. Od wczesnego ranka 
do południa ćwiczenia, prawie bez przerwy, obiad, do którego 
trzeba było się powoli przyzwyczajać. Znów ćwiczenia, potem 
gremialne skrobanie kartofli, czasem nocna służba i wreszcie 
ta noc z jednej strony, po całodziennym uganianiu upragniona, 
z drugiej dzięki intensywnym natarciom czarnych stworzonek, 
przeklęta. Ach, te duszne, bezsenne, niezapomniane noce. Ileż 
myśli ponurych, ileż zwątpień wypełzało z cieni. Jakie uczucia 
rozrywały piersi! A jednak mimo trudów, niewygód wprost nie 
do zniesienia dla młodych, wychuchanych synalków, mimo 
zmęczenia i wyczerpania, mimo wcale nie kurtuazyjnego obcho-
dzenia się z nami oficerów, gdy po apelu wieczornym rozlegał 
się narodowy hymn Nie rzucim ziemi skąd nasz ród, płonęły 
zapałem młodzieńcze oblicza, huraganowa pieśń waliła potęż-
nym głosem o stropy niebios, zdawało się, że piersi rozedrze! 

I płynęła ponad dachy kamienic, ponad Kraków, kładła się u stóp 
Wawelu. Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg. Zagrzmiały surmy 
wojenne. Idziemy ławą! Na cóż czekamy ? I oto znikają nocne 
mary zwątpienia, nikt nie narzeka. Tak! I to trzeba znieść dla 
ojczyzny, trzeba jakiś czas przebyć w kasarni, wyćwiczyć się, 
żeby tem lepiej potem przysłużyć się ojczyźnie. Owszem, jeden 
drugiego podnieca, dodaje siły, ochoty: „już niedługo, jeszcze 
dni kilka”, a wówczas „orężny stanie hufiec nasz, duch będzie 
nam hetmanił”. Tętnią spiżowe słowa pieśni. Nie wolno więc 
wątpić, upadać na duchu, powtarzał niejeden w głębi serca. To 
grzech wobec ojczyzny, wobec ducha narodu, który zbudzony 
z wiekowej niewoli wiedzie zbrojne hufce na pole walki. Kajają 
się zwątpiałe serca, podnoszą się na duchu, jakaś otucha, jakieś 
ukojenie niosą słowa pieśni „Ślubujemy Ci, Duchu Narodu, 
posłuszeństwo, wiarę aż do ostatniej kropli z żył! Tak nam do-
pomóż Bóg!” Wicher porwał ostatnie słowa pieśni i uniósł ku 
polom i chatom, ku lasom rodzinnym.

Pociąg pędzi po ciemnych polach, snopami iskier sypie. 
Lokomotywa gwiżdże. Dojeżdżamy do Bochni. Wagon prawie 
pusty. Jakiś Żyd drzemie, kołysząc siwą brodą w takt uderzeń 
wagonu. W oddali błyszczą światła – to Bochnia. Znękana myśl 
ma błądzi w niedawnej przeszłości, jakiś wstyd, niepokój zaglą-
da do serca. Przed dniami dziesięciu rzucałem te strony żegnany 
ze łzami, jechałem pełen radości i werwy bojowej. A teraz 
wracam!!! Myśl ta nie dawała mi spokoju. Próżno przebiegałem 
myślą wypadki ostatnich dni, próżno tłumaczyłem się wobec 
własnego sumienia. Wszak nie było innego wyjścia! Dzień 
za dniem mijał na ćwiczeniach, o wymarszu na front nie było 
słychać. Krążyły wieści, że po miesięcznych ćwiczeniach poje-
dziemy może na front do rezerwy. Ochotnicy upadli na duchu. 

Czasem wyrwał się który do miasta, przyniósł gazetę. Coraz 
gorsze wiadomości. Bolszewicy zbliżają się pod Warszawę. 
A my mamy czekać?! W dodatku wyszło rozporządzenie, że 
wszyscy urodzeni w 1904 roku mają być przeniesieni do służby 
wartowniczej. Myślałem, że zwariuję, więc ja mam z założone-
mi rękami siedzieć w Krakowie i czekać, co losy zdarzą, gdy 
tam walczą, biją się? Nie, to niemożliwe! Choćby tydzień, choć 
dzień, choć godzinę muszę być na froncie, muszę raz śmierci 
spojrzeć w oczy. Wolę stracić ręce, nogi, wolę zginąć niż sie-
dzieć dłużej bezczynnie w tych przeklętych, beznadziejnych 
koszarach. I oto w chwili takiej rozterki, w chwili rozpaczy 
zjawia się zły duch i szepce mi do ucha pokusę, otwiera jedyne 
wyjście z sytuacji dotąd bez wyjścia. Był to mój dawny przyja-
ciel, przed rokiem przeniósł się do Poznania.

Oczy całego Poznańskiego zwrócone były na niebezpieczeń-
stwo, z drugiej strony grożące nam utratą Śląska. I sprężyście 
zorganizowane komitety wysyłają młodzież na agitację przed-
plebiscytową. Będąc w przejeździe w Bochni, dowiedziawszy 
się o moim wstąpieniu do wojska, odwiedził mnie w koszarach. 
Od lat dziecinnych odznaczał się bujną fantazją i skłonnością do 
koloryzowania. „Co ta za walka, powiada, na froncie w okopach 
z dzikimi tłumami bolszewików?! Na Śląsku, tam dopiero życie 
pełne niebezpieczeństw, walk na granaty ręczne, rewolwery: 
jedź Jasiek ze mną! Cóż za korzyść będzie miała z ciebie ojczy-
zna jako prostego żołnierza i to w Krakowie? A tam człowiek 
młody, z wykształceniem, więcej zdziałać może, niż tutaj cały 
batalion żołnierzy” Słowa płynęły mu jak potok, zacząłem się 
wahać, namyślać – jadę. Komenda zwolniła mnie bez trudności. 
I oto teraz dojeżdżam do Bochni i wstyd mi i żal mego kroku. 
Stało się, wysiadamy. Tylnymi ulicami poszedłem do domu.
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Zaledwie dnieć poczęło ruszyłem w drogę i na dworcu tak 
gwarnym przed kilkoma dniami – pusto i cicho. Tylko matka 
odprowadziła mnie i pożegnała.

Na Śląsk! 
Beufen [prawidłowo Beuthen - Bytom]! krzyknął konduktor 

i wreszcie przybyliśmy do celu. Kraków, gdzie połączyłem się 
z całą paczką Poznańczyków – Sosnowiec – granica, przez 
którą, nie mając paszportów, byliśmy zmuszeni szwarcować 
się – Huta Laury – Katowice, oto ważniejsze punkty podróży. 
Wychodzimy na dworzec. Potoki czerwonego światła leją 
elektryczne lampy – ruch, gwar wprost ogłuszający- wre, kipi 
życiem pośpiesznym, nerwowym.

Tymczasowo zainstalowaliśmy się w najbliższym hotelu. 
Pokrzepiwszy się, pospieszyliśmy do hotelu „ Lomnitz”, siedzi-
by głównego komisariatu, w kwestii naszej pracy i paszportów. 
Z trudem torujemy sobie drogę wśród ludzi zalegających główne 
ulice. Wystawy rzęsiście oświetlone, tramwaje, dorożki,samo-
chody, w kawiarniach gra muzyka, damy, wyfraczeni panowie, 
brzęk szklanek, porter się leje. Puls ziemi, ziemi górno – śląskiej, 
bije i życie w stolicy kipi aż po brzegi. W Lomnitzu również 
ruch gorączkowy, choć to późna godzina, we wszystkich biurach 
wre gorączkowa praca, stukają aparaty, dzwonki- skrzypią pióra  
-i tak całą noc. Bieda z paszportami – trzeba koniecznie wizy 
francuskiej i podpisów z konsulatu. Musimy więc poczekać 
kilka dni w Bytomiu. Dni upłynęły wesoło – żyliśmy życiem 
wielkiego miasta. Gdyśmy wreszcie dostali paszporty oraz pole-
cenia do poszczególnych komisariatów, zakupiwszy kilka apa-
ratów projekcyjnych, rozjechaliśmy się, każdy w swoją stronę. 

Mnie wyznaczono powiat rolniczy- pszczyński. Zaczęła się 
praca. Przybywszy na miejsce przeznaczenia, zgłosiliśmy się do 
tamtejszego komisariatu, który nam pomocy i rady udzielił. Od 
wioski do wioski – od sioła do sioła tułaliśmy się z aparatem 
w ręku. Wieczorem urządziliśmy „wieczornicę”. Karczma na-
bita ludem. Przeważnie kmiecie, kumoszki, dzieci – oto nasze 
audytorium. Ściemnia się, koledzy puszczają w ruch aparat. 
I oto przed oczyma spracowanych włościan wykwitają na 
białym  płótnie barwne obrazy: Wanda, co nie chciała Niemca 
rzuca się w zimne nurty Wisły – Kraków - Wawel- Dzwon 
Zygmunt – Grunwald – Hołd pruski- Warszawa. Z zacieka-
wieniem patrzą na jaśniejące blaskiem potęgi karty dziejów 
Polski, z przejęciem słuchają słów młodego studenta z uko-
chanego Krakowa, który objaśnia niektóre sceny. Ckliwo robi 
się w niektórych sercach, zbudza ona miłość ojczystego kraju 
wybucha żywiołowo w okrzykach:  „Niech żyje Kraków, Niech 
żyje Polska, Niech żyje lud Górnośląski! Nie będzie Niemiec 
pluł nam w twarz ni dzieci nam germanił!” Atmosfera coraz 
duszniejsza, podniecenie, coraz większe, zapał się wyogromnia. 
A ponad starą piastowską dzielnicą płynie z powiewem wichru 
z tysiąca polskich piersi potężny śpiew: „Polski my naród – 
polski lud, królewski szczep piastowy”. Sędziwi chłopi ściskają 
nam z wdzięcznością ręce, łzy mają w oczach. Pokochaliśmy ten 
polski ludek – serca prostego, w którym znicz miłości ojczyzny 
jasnym płomieniem płonie. „Jakżesz tam w Polsce? Podobno 
bolszewicy wzięli Warszawę?”

Gromadki młodych robotników otaczały nas kołem i sypały 
się pytania, dłonie kurczyły się w pięści. Jakby przejść przez 
granicę, żeby iść na pomoc Warszawie? Rumieniec wstydu 
oblewał mi czoło. To oni, setki lat oderwani od łona ojczyzny, 
na widok niebezpieczeństwa chcą rzucić domy, zostawić dzie-

ci, matki na pastwę Niemców, iść ratować ojczyznę - daleką, 
nieznaną. A ja?! Coraz gorsze wieści niepokoją umysły. Nie, 
tak dalej być nie może!... wpadam do pociągu, za parę godzin 
jestem w Bytomiu, zwalniam się, wracam do kraju. Pociąg 
pędzi wśród nocy, dookoła jakby piekło! Tysiące fabryk, hut, 
kominów, ognistych pieców – świst, huk, łomot - praca wre. 
Przeglądam dziennik w pośpiechu kupiony: Biuro Wolffa dono-
si: Lemberg ist schon genomen, [Lwów już zdobyty] Warschau 
gefallen [Warszawa padła] !!! Wszystko stracone!

Znowu w Krakowie
Z Mariackiej wieży ozwał się hejnał. Przez nocną ciszę 

przedzierają się drżące tony trąbki. Północ. Miasto pogrążone 
w głębokim śnie. W koszarach cicho. Blade światełko świecy 
rozprasza stajenne mroki. Od czasu do czasu grzebie jakiś koń 
niecierpliwie nogą, czuć głębokie oddechy końskie – ktoś idzie 
– „Służba nocna! Ozwał się głos silny, do rozkazów nawykły. 
Zbudzony z zadumy zrywam się, jak zimną wodą oblany 
i wyprężony recytuję: - „Ułan Serafiński melduje stan koni 
tyle a tyle” itd. Stary wachmistrz poklepał mnie po ramieniu. 
„Słuchaj mały, jutro jedziemy na front! Żeby wszystko było 
w porządku”. Jeszcze raz mignęły zawiesiste wąsy starego 
wiarusa, zakołysała się wyniosła postać - znikł w ciemnościach 
nocy, tylko wśród głuchej ciszy dźwięczą ostrogi coraz dalej, 
słabiej, ciszej… Nareszcie! Jadę na front! A więc spełnione 
moje marzenia. Jestem ułanem 8-mego pułku im ks. Józefa 
Poniatowskiego i jadę na front! Wiwat! 

Odetchnąłem. Bo też tych kilka ostatnich dni to była męka 
prawdziwa. Oszołomiony przygnębiającymi wiadomościami jak 
nieprzytomny przyjechałem do Krakowa w nocy. Bezskuteczne 
kołatanie od hotelu do hotelu –wszędzie przepełnienie. Zmęczo-
ny, niewyspany położyłem się się wreszcie na ziemi w głównej 
hali dworca kolejowego, obok jakichś żołnierzy. Zmęczenie 
i młodość zwyciężyły, spałem do 9-tej rano. Rozprostowawszy 
obolałe członki, powlokłem się do komendy. Atoli koledzy 
pojechali na front w kilka dni po moim wyjeździe na Śląsk. 
Kilku podobno padło, wielu rannych. Znów zawisło nade mną 
fatalne niebezpieczeństwo. Chciano mnie włączyć napowrót do 
20 p.p. do służby wartowniczej. Zaledwie to usłyszałem – już 
mnie nie ma! Uciekłem. Po drodze potrąciłem jakiegoś żołnie-
rza. Wdałem się z nim w rozmowę, z której dowiedziałem się, 
że na Rakowicach przyjmują do ułanów. Ledwo dowlokłem 
się do tych Rakowic - kilka kilometrów od miasta odległych. 
Po kilkugodzinnym czekaniu na komisję wreszcie zostałem 
przyjęty. Sytuacja moja zaczęła się poprawiać. Nie potrzebuję  
dodawać, że informacje biura Wolffa były fałszywe. „Bolsze-
wicy od Warszawy odparci cofają się na całej linii! Tymi sło-
wy, z uśmieszkiem pobłażania na ustach, sprostował jakiś pan 
jeszcze w drodze do Krakowa moje mylne wiadomości. Trzeba 
się więc spieszyć, żeby ich jeszcze dogonić, a tu jak na złość 
ćwiczenia i ćwiczenia. Już szósty dzień minął a o wymarszu ani 
mowy. Nawiasem mówiąc ciężkie to były dni. Od świtu do nocy 
przy koniach – ja, który nigdy przedtem konia nie dotknąłem, 
a widły widziałem tylko na obrazku. Do wszystkiego można się 
przyzwyczaić. Najgorzej było z jazdą, o której nie miałem po-
jęcia. „ Nogi ze strzemion! Kłusem… Galopem...!”. Chodziłem 
jak zmasakrowany. Niemniejsze katusze przechodziłem przy 
ćwiczeniach szablą. Sam nie wiem jak ja, mańkut, potrafiłem 
nieraz przez dwie, trzy godziny machać ciężkim dragońskim 
pałaszem, machać tak, żeby aż świszczał. Toteż prawa ręka 
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napuchła mi niemiłosiernie. Ale to wszystko nic. To już należy 
do przeszłości. Grunt, że jutro jedziemy na front. 

Nazajutrz dostaliśmy mundury polowe, wysokie buty 
z ostrogami, lance, przydzielono nam konie. Dzień był po-
chmurny. Po południu deszcz leje jak z cebra. Rozlega się 
komenda: „Szable w dłoń! Prezentuj broń!” Nadjeżdża siwy 
generał. Krótko, po wojskowemu przemówił do nas: „Bacz-
ność”! Muzyka zagrała hymn narodowy, potem marsza. „Stępem 
marsz!” Zwolna rozwijają się szeregi, formują czwórki, konie 
łby pospuszczały – deszcz dudni w rynnach - proporce obwisły 
zmęczone – bębny warczą złowrogo – flety żałobnie zawodzą, 
a my jedziemy stępem, powoli, ze szczękiem szabel, ze łzą 
w oczach, z dumą i smutkiem na twarzy, jedziemy, jedziemy… 
na front jedziemy!!.

Na front jedziemy!
Jechaliśmy dni siedem. Z wolna wlókł się pociąg od stacji 

do stacji dniem i nocą. Ach, te kilkugodzinne postoje, odcze-
piania – doczepiania wagonów, ten zgrzyt łańcuchów, ten gwizd 
lokomotywy, gwizdek maszynisty! Te długie, beznadziejne 
noce. Chłód przejmujący, rytmiczny stukot wagonów, konie 
niecierpliwie walą kopytami o ściany. Mijamy stacje, stacyjki, 
przeżynamy lasy, wleczemy się po polach, równinach – znużone 
oko się klei. Wśród nocy minęła cicha Bochnia, w promieniach 
południowego słońca zajaśniał Tarnów, w mgłach wieczornych 
pozostał za nami Rzeszów, Jarosław, Przemyśl. Pociąg wlecze 
się, sapie, dyszy, dymi. Już gwarny Lwów zostawiliśmy za sobą, 
coraz bardziej oddalamy się od stron rodzinnych, jedziemy 
z wolna, ociężale, coraz dalej… dalej. 

Żółkiew! Wysiadamy! Sędziwe miasteczko o historycznej 
przeszłości – gniazdo Żółkiewskich. Na tle staroświeckich, 
przysiadłych domków rysują się kontury potężnego zamczyska 
króla Jana III. Dziedziniec chwastem zarosły, bluszcz pnie się po 
omszałych murach. Na starym rynku snują się jakieś wychudłe 
postacie, spod podcieni, otaczających rynek dookoła, spoglą-
dają na nas trwożliwi Żydzi, tylko kilku śmielszych bachorów 
z wrzaskiem biegnie za końmi, jeszcze kilka białych twarzy, 
jeszcze dwoje czarnych oczu błysnęło za firankami okiennic. 
„Kłusem marsz”. Domy maleją, urwały się ulice, miasto zniknę-
ło nam sprzed oczu. Starą, sędziwymi lipami wysadzaną drogą  
pomknęły szeregi  z chrzęstem szabli, z furkotem lanc, hucznie, 
buńczucznie, rycersko. (...)

Jesteśmy wśród lasów nadbużańskich. Chociaż bolszewicy 
cofnęli się na całej linii, kilka zgłodniałych watah wałęsa się 
wśród lasów nadbużańskich, rabuje niszcząc wioski. Trzeba 
ich przepędzić, wygonić. To zadanie miał spełnić nasz szwa-
dron. Czekamy na rozkazy. Dziś w nocy pierwszy oddział 
ma jechać na „wypad”. Wokół ogniska zebrała się gromadka 
ułanów, humor z wolna się poprawia. Wprawdzie okolica 
pusta, zniszczona, wyjedzona – o kilka kartofli trzeba nieraz 
walki staczać – ale teraz, gdy po wieczerzy rozciągnęli się 
wygodnie w cieple ogniska wśród wesołej pogawędki- humor 
wraca- salwy rozlegają się wśród nocnej ciszy. Ej! Bo to były 
wiarusy! Wnet się wyczerpał zwykle niewyczerpany zapas 
żartów i anegdot. Za chwilę może nadejść rozkaz siadania na 
koń. Hajda na bolszewików! Znali oni już dobrze tych „psubra-
tów”. Wyprawa kijowska, odwrót, Warszawa. Popłynęły słowa 
żywe, barwne, ilustrowane namiętnymi gestami. Przed oczyma 
wąsatych słuchaczy wykwitły krwawe obrazy potyczki, szarże. 
W powietrzu da się czuć zapach ciepłej krwi, grzmią działa, 

grzechocą karabiny, jęki rannych, przekleństwa konających- 
huk, zamęt- Hura! Bij, morduj. Rozpaliły się oblicza, złe ognie 
zabłysły w oczach, ręka odruchowo szuka pałasza. To tylko 
wspomnienia. Ileż trupów mieli na sumieniu ci wąsacze wśród 
dymu i prochu ogorzali! Przypomniały mi się tytaniczne postaci 
i krwawe walki Skandynawów w „Pierścieniu Nibelunga”. 
Moi koledzy, co za ironia, moi, to znaczy szesnastoletniego 
gołowąsa, to byli weterani, z których niejeden przebył wszystkie 
niemal walki wojny światowej. Mordercze zapasy nad brzegami 
Marny, piekielne wprost mordy w huraganowym ogniu wśród 
szczytów alpejskich – oto co widzieli, co przeżyli. Nasz pułk 
to zbieranina najrozmaitszych ludzi. Jak z jednej strony śmie-
tanka społeczeństwa, arystokracja zasila - nawiasem mówiąc 
zwykle ostatnie- jego szeregi, że ósmy pułk słynie z samych 
błękitno-krwistych meteorów, tak z drugiej strony najdziksze, 
najniższe elementy społeczeństwa stanowiły główne jego pod-
łoże. Rozmowa przy ognisku znów na inne poszła tory. Włosy 
dębem stawały. Jeden z ułanów z twarzą ospą zeszpeconą, 
z miną bandyty, opowiada w słowach krótkich, dosadnych , jak 
doszedł do pieniędzy, które kilka dni potem przegrał w karty. 
Jakaś karczma w głębokim lesie, Żyd kołyszący się na sośnie, 
okrwawione pieniądze, pożar. Inny, dawniej robotnik, przypo-
mina sobie: tłumy górników nad otworem do szybu kopalni, 
wyjące o poprawę bytu. Prowadzą dyrektora, który nie chce 
się zgodzić na podpisanie żądań robotników. Tu chwyta go za 
siwe – tak dokładnie przypomina sobie - nagle osiwiałe włosy 
i ciągnie go nad otwór już, już…, wreszcie, podpisał „sukin-
syn”. Ze zgrozą a zarazem zaciekawieniem przysłuchiwałem 
się tej historii. Podobny wypadek zdarzył się ojcu mego kolegi 
przed laty. Spytałem potulnie o nazwisko. Tak, to ten sam. I oto 
siedzi przede mną ten bohater. Spod nasuniętej na czoło czapki 
błyszczą złowrogo czarne, zjadliwe oczy, usta z wyrazem okru-
cieństwa, bezlitości, palce kurczowo naprężone. Mój kolega! 
Zimne dreszcze przechodzą po kościach.

Na koń, na koń! W przeciągu kilku minut stajemy w ordyn-
ku. Otuleni nocy mrokiem, z powiewem wichru pomknęliśmy 
w dal nieznaną. Już trzeci dzień jedziemy bez przerwy przez 
gąszcze leśne, mijamy opustoszałe wioski. Księżyc płynie 
spokojnie po przestworzach, miliardy drżących gwiazd zasiały 
niebo. Konie smutno łby pospuszczały, w milczeniu posuwają 
się szeregi, co drugi ułan drzemie na kulbace. Czasami koń 
potknie się na korzeniu, śpiący ułan spadnie. Salwa śmiechu 
i znów jadą i znów drzemią. Psyt, psyt... Oddział stanął – ciche 
rozkazy obiegają oddział. W oddali płoną jakieś ognie i sponad 
zbitej masy drzew wystrzelają w górę kopuły cerkwi, potrójny 
krzyż waży się między chmurami. We wsi są prawdopodobnie 
bolszewicy. Kilku wysłano na patrol. Pojechałem z nimi. Zwol-
na, cicho ruszyliśmy naprzód. Wśród cieni lasów pobłyskują 
szable, wśród tajemniczej ciszy rozlega się trzask gniecionych 
kopytami koni suchych gałązek. Naładowane karabinki w re-
kach, wieś niedaleko. Konie zostawiwszy pod lasem, pełzamy 
ku najbliższym chatom. Trzeba zaciągnąć języka. W chałupach 
pusto, ciemno. W jednej, jakieś opuszczone dziecko śpi „snem 
sprawiedliwego” w kołysce ze stropu się zwieszającej. W innej 
na barłogu leży stary dziad, niemowa. Idziemy dalej. Drzwi 
zamknięte, walimy w okna. „Odkryń chatu!” [otwórz chatę!] 
woła jeden po rusku. W oknie mignęła jakaś postać, drzwi 
odchyliły się powoli podejrzliwie, skrzypiąc niemiłościwie. 
Stara wylękła kobieta wychyliła głowę. „Pomyłuj się mało-
docze serdenki wy maje! Hospohy Boże! Pomyłuj! Pomyłuj!” 
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[Zmiłuj się młodzieńcze, serduszko ty moje, Panie Boże zmiłuj 
się, zmiłuj]. Popłynęły potoki słów śpiewnych, żałosnych. Z in-
dagacji dowiedzieliśmy się, że bolszewicy są od rana we wsi. 
„Hadziajka! A skolko ich bude?” [Gospodyni, a ilu ich będzie], 
pyta dalej nasz patrolowy. „mnoho panocku”[dużo panie], 
wyjąkała kobieta. Otoczyli wieś, zrabowali po domach, co się 
dało, chłopów zebrali w kupę, porozwalali figury i krzyże i teraz 
wesoło biwakują przy ogniskach. Krzyki rozbestwionych band 
dolatywały do nas. Mamy więc wiadomości, trzeba dać znać 
komendantowi. Z rozkazu dowódcy patroli – pozostałem przy 
chacie. Miałem pilnować kobietę, aby nie dała znać bolszewi-
kom o naszym przybyciu. Reszta towarzyszów cofnęła się ku 
koniom, zadudniła ziemia od uderzeń kopyt, pognali cwałem, 
zniknęli w ciemnościach nocy. Tylko dęby żałośniej zaszumiały, 
wicher zaskowyczał. Wszedłem do chaty. Zaduch, brud, nędza, 
aż litość bierze. Większą część izby zajmuje olbrzymi piec 
z okapami, przypieckami, kominkiem. Na ławie koło pieca 
leżą łachmanami okryte wychudłe, brudne dzieci. Zbudzone 
alarmem patrzą spod bujnych, zatłuszczonych włosów podejrz-
liwie na „strasznego” wojaka. Dawne to czasy, kiedy ja takim 
dzieckiem byłem?! Gdybym tak odpasał szablę, zdjął sięgający 
po pięty płaszcz kawaleryjski, mundur, ostrogi, śmiało mógłbym 
z niemi zabawić się w żołnierzy, w wojsko papierowe. Ale nie 
czas myśleć o głupstwach! Bolszewicy na karku, za chwilę 
odbędę chrzest bojowy.  Przed wszystkiem jestem beznadziejnie 
głodny. „Kraśna baryśnia”[piękna gospodyni] wołam, kalecząc 
z ruska, do krzątającej się po izbie dziewczyny. „Daj czecho... 
kartoszków, mołoka”[daj czegoś, ziemniaków, mleka]. Zaledwie 
zacząłem żarłocznie połykać suche „kartoszki”, przegryzając 
spleśniałym, owsianym chlebem, rozległ się w oddali tętent 
galopujących jeźdźców – salwy wystrzałów – krzyki. Włosy sta-
nęły mi dębem. Jakieś nerwowe drgania wstrząsnęły mi ciałem, 
przez kości przebiegają dreszcze, jakby prąd elektryczny coś 
ściska za serce – gorączka bojowa spłomieniła mi rumieńcem 
lica. Błyskawicznie przypasałem szablę, naładowałem karabin. 
Na koń! Biedne, kochane zwierzę wesoło grzebie nóżką, prze-
gryzając stęchłe, z głębi spichrza wydobyte resztki owsa. Nie 
zapomniałem bowiem o mym wiernym towarzyszu. U ułanów 
najpierw koń, potem jeździec. Z trudem oderwałem go od 
dawna nie widzianego żłobu. Popręgi zaciśnięte – już na koniu, 
ostrogi w bok. Hura! Hura! We wiosce istne piekło. W świetle 
płonących chałup widać uwijające się postacie, niby szatani 
zagłady. Konie staja dęba, błysk szabel, grzechot karabinów, 
wycia walczących, lamenty kobiet, pisk dzieci – huk – wrzask- 
zamęt. A ponad zgiełkiem walczących, ponad polem śmierci 
oświetlonem krwawo pochodniami palących się domów, płynie 
poprzez gwiaździste niebiosa srebrzysty księżyc, uśmiechnięty, 
spokojny. W dali szumią tajemniczo lasy – tylko odgłos strzałów 
niesie się przez mgły wilgotne, ponad wioskę, ponad pola, lasy, 
hen daleko, daleko...

Ale to uczucie zgrozy, a zarazem podziwu, trwało tylko se-
kundę – pół sekundy. Zabłąkana kula gwizdnęła mi koło uszów.  
To pierwsza kula! Dech mi zaparło w piersiach, co za szalony 
pęd, co za siła, z jaką przedziera się przez warstwy powietrza! 
A ten świst, ten do szpiku kości przejmujący, złowieszczy 
zjadliwy świst! Mimowolnie pochylało się czoło, kark zginał 
odruchowo. Konia spiąłem ostrogami – pomknąłem jak strzała 
ku walczącym. Walka dążyła do największego punktu napięcia. 
Połowa wioski zdobyta. Bolszewicy bronią się zaciekle zza 
chałup po drugiej stronie szosy leżących. Brawurowa szarża 

w części się tylko powiodła. Początkowo bolszewicy, gdy 
niespodzianie spadły im na kark ciężkie szabliska, pierzchnęli 
w popłochu. Padło ich wówczas niemało. Dopiero za cerkwią 
opanowali się z panicznego przestrachu. Z okien, z zaułków 
posypały się strzały. Jeszcze raz hurra! Jeszcze raz atakują nasi. 
Nieprzyjaciel wyparty na drugą stronę szosy. Strzały są i po na-
szej stronie. Pozbawione jeźdźców konie biegają luzem miedzy 
domami, ranni wśród jęków czołgają się z obawy przed strato-
waniem, ku chatom pod płoty. Ogień nieprzyjacielski wzmaga 
się. Coraz więcej naszych pada. Gdy przybyłem na miejsce 
walki, oddział już spieszono – zza drzew, zza płotów, z chałup, 
ze strychów padają strzały. „Dzielnie trzymać się chłopcy!” - 
krzyczy ochrypłym głosem podchorąży. Jakaś wściekłość, jakiś 
szał ogarnął mnie i skulony w jakimś rowie walę na oślep przed 
siebie nabój za nabojem – palce kurczowo trzymają karabin, 
strzelam raz za razem – ładuję i znowu strzelam. Lufa gorąca, 
zamek się zacina. Naprzeciwko na kilkadziesiąt kroków przede 
mną mignęła jakaś twarz. Barania czapka zasunięta z fantazją na 
czoło – kosmyki włosów spadają na dzikie krwią zaszłe ślepia, 
usta kurczowo wykrzywione. Strzelać nie strzelać? Było nie 
było, palnę w łeb. A jednak to człowiek, może ma dzieci? Cóż 
on wreszcie winien? Kazano mu iść – poszedł, kazano strzelać 
- strzela. Tak w samą twarz, w oczy huknąć? Żeby choć tyłem 
się odwrócił. Wewnętrzna walka między uczuciem ludzkości 
a dzikim szałem walki i nienawiści. Nie!!! Już wówczas zdawa-
łem sobie sprawę, że mimo wszystko wojna to rzecz okropna, 
barbarzyńska, poniżająca godność człowieka. Na szczęście 
wewnętrzną walkę przerwał rozkaz cofania się. Bolszewików 
była przeważająca liczba – nas niewielu. Nie można narażać 
się na pewną zgubę. Wzmogliśmy ogień, żeby pod jego zasłoną 
pojedynczo wycofać się na tyły, do koni. Rannych i jeńców 
wsadzono na zarekwirowane wozy. Odjazd! Jeszcze kilka salw 
na pożegnanie. Galopem marsz…. Marsz! Jakiś czas gwizd 
kul towarzyszył nam po drodze, od wioski dochodzą okrzyki 
bolszewików, którzy pozostali przy placu.

Za siódmym borem, za siódmą rzeką, za siódmą górą...
Za siódmym borem, za siódmą rzeką, za siódmą górą... 

przypomniały mi się słowa jakiejś strasznej bajki słyszanej za 
czasów dzieciństwa. Zaledwie dowlekliśmy się w tumanach 
kurzu szeroką, prostą jak biczem strzelił szosą na szczyt jednego 
pagórka, przed znużonym okiem wystrzelał drugi - wyższy- 
trzeci- czwarty zda się w nieskończoność. Nie do zapomnienia 
były te marsze, straciłem rachubę czasu – dzień za dniem wlókł 
się żółwim krokiem – zdawało się, że jak Żyd Wieczny Tułacz 
idziemy powoli coraz dalej – a ta dal przed nami coraz bardziej 
się oddala. Pogoda od dnia wymarszu nadzwyczajna. Słońce 
praży niemiłosiernie. W kilka dni po owym dla mnie pierwszym 
spotkaniu z bolszewikami przyszedł rozkaz wymarszu. Mieli-
śmy połączyć się z pułkiem, który krok za krokiem posuwał się 
za cofającemi się bolszewikami. Wesoło, ochoczo, ze śpiewem 
na ustach jechaliśmy bitym traktem. W Nowogrodzie Wołyń-
skim z zaułków, zza nędznych, na pół porozwalanych domków 
lękliwie spoglądają na nas trwożni, wybiedzeni mieszkańcy. 
Łuck roi się od Żydów. Im bliżej frontu tem bardziej droga daje 
się we znaki. Wzdłuż szosy w odległości kilku kilometrów chaty 
doszczętnie wyniszczone. Ludzie głodem przymierają. O kilka 
ziemniaków musiałem prosić bezskutecznie, głód zmuszał do 
bezwzględności. Po daremnych prośbach – często groźbach - 
poszukiwania. Widziałem nieraz jak zgłodniały żołnierz, ostatni 
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niemal kęs chleba wyrywał wychudłym dzieciom od ust. Tysią-
ce- dziesiątki tysięcy- przemaszerowało w ostatnich czasach tą 
drogą. Wygłodzeni żołnierze zbaczali z drogi do najbliższych 
chałup i łupili z pożywienia doszczętnie, zabijali, co wpadło pod 
rękę, kury, świnie, - ba, nawet cielęta. Było fatalnie!

Od czwartej godziny do późnego wieczora na koniu. Gdy 
wreszcie zmęczeni, kurzem okryci, zgłodniali dowlekliśmy 
się do wioski – obiad. Często rosół z konnej kuchni kroplami 
wysączył się po drodze, czasem niezdara kucharz dopiero gdzieś 
na 11 lub 12 godzinę „wydudrał się” z obiadem. Niejeden oszu-
kawszy głód kawałkiem wyproszonego chleba, padał na barłóg 
i zasypiał, by nazajutrz ze świtem na głos trąbki kulbaczyć 
konia i o gorzkiej czarnej kawie jechać znów dalej. I tak dzień 
zza dniem, a do tego często gęsto służba nocna inspekcyjne-
go – łącznika. Ale to wszystko nic wobec nieszczęścia, jakie 
mnie spotkało. Oto mój kochany koń „Smętek” okulał. Podczas 
nocnego postoju we wiosce tuż za Łuckiem, jakiś złośliwy koń 
wierzgnął i nieszczęśliwie kopnął mojego w tylną nogę. Na 
drugi dzień noga napuchła, koń kuleje. Rotmistrz odesłał mnie 
z nim do taboru. Nigdy nie zapomnę tych kilku piekielnych dni 
marszu. Tumany kurzu zapierają dech w piersiach, parno, upał 
nie do wytrzymania. Na drodze ścisk. Oddziały piechoty wloką 
się, upadając wprost ze zmęczenia. Ciężkie baterie przewalają 
się, aż ziemia dudni. Z przeciwnej strony jedzie wóz za wozem 
– to transport rannych. Obok drogi bieleją czasem szkielety 
zdechłych koni. Nasz oddział znikł nam już dawno sprzed oczu. 
Tabor przesuwa się noga za nogą. Wozy naładowane amuni-
cją, żywnością, siodłami. Zarekwirowane chude konie ledwo 
się wloką „Pohaniaj stary!” Wołają na furmana ułani, którzy 
z tyłu za wozem idą, prowadząc na wodzach odparzone, chore, 
kulawe konie. Jakżeż dziękowałem Bogu, że zaciągnąłem się 
do ułanów! Jeszcze kilka dni a nie miałbym sił iść dalej. Nogi 
zbolałe, odparzone, pokrwawione, wargi popękane z pragnie-
nia. Na szczęście zmuszeni byliśmy zatrzymać się jeden dzień 
we wiosce – a to celem naprawienia wozów i zmienienia koni. 
Jakżeż upragniony odpoczynek! Człowiek mógł wyspać się, 
ściągnąwszy buty, zjeść spokojnie – umyć się po raz pierwszy 
od dni kilkunastu. Wieczorem wypoczęty, rześki przeszedłem 
się po wiosce. 

(…) Przy drżącym świetle łuczywa, od kilku miesięcy brak 
w tamtych stronach „karasiny” [nafty] – pisałem pierwszy list do 
domu. Niewesoły to był list, kroplami łez serdecznych zroszony. 
Setkami mil oddzielony od stron rodzinnych, przemęczony, 
wychudły, szykanowany przez kolegów! Czy oni myślą o mnie? 
Oni tak dla mnie dobrzy, tak troskliwi, tak kochający. Dlaczegóż 
nie umiałem ocenić ich miłości. Żeby choć na dzień, choć na 
godzinę, choć na chwilę znaleźć się w otoczeniu rodziny, usiąść 
wieczorem pod portretem dziadka i posłuchać tonu starego 
klawikordu, posłuchać mazurków Szopena. To były szczęśliwe 
rozkoszne chwile! (...) A teraz sam – sam jeden, młody, niedo-
świadczony, wokoło jakieś obce, bezduszne, dzikie twarze. Ha 
„ochotnik”, „panicz”, „akademik” – na cały szwadron jeden. 
„Oferma” konia okulawił, żeby nie iść na front. „Frajer, jak on 
nosa zadziera” – setki podobnych epitetów sypało się na moją 
głowę. Wówczas dopiero zrozumiałem, pojąłem to bezdno 
nienawiści tłumu ku elementom wyższym. Zrozumiałem istotę 
rewolucji. Nic już w tych przepalonych ogniem bitew piersiach 
nie pozostało świętego. Niczym Ojczyzna - Bóg – niczym 
opuszczone od kilku lat rodziny. Jedno tylko pozostało wyryte 
jeszcze batogiem Niemca czy Moskala, ślepe posłuszeństwo, 

choć i pod tym względem demoralizacja coraz bardziej zaczęła 
się szerzyć w szeregach. Cóż dziwnego, czemże dla nich, którzy 
śmierci tyle razy zaglądali w oczy, Bóg spokojnie z niebios 
spoglądający na krwawe mordy, strumienie krwi na polu walki, 
łez w osieroconych domach? Gdzie sprawiedliwość, gdzie miło-
sierdzie? Ojczyzna?!! Przemocą wyrwani z ojczystego zagonu, 
z łona rodziny pozbawionej ojca, syna, jedynych nieraz rąk do 
pracy - bici, sekowani przez despotycznych kaprali austriackich 
lub moskiewskich – w huraganowym ogniu nadstawiali piersi 
„Für Vaterland” [dla Ojczyzny]. Ledwie powstała Polska – już 
nowa wojna, pobór, żandarmi i bij się człowieku! Za co, po 
co? Rozkaz! Z tyłu szeregu jedzie oficer z rewolwerem w ręku 
– kto spróbuje uciekać, kula w łeb. Nie mogło się pomieścić 
w ich głowach, jak ci młodzi ochotnicy mogli dobrowolnie 
zaciągnąć się w przeklęte szeregi; na śmierć idą jak do tańca! 
Tak- to oni zrobili wojnę. Panom zachciało się Polski, wojny 
z bolszewikami. Nic dziwnego, że ze strony tak usposobionych 
kamratów znosiłem szykany. Nikt nie stanął w mojej obronie. 
Przeszedłem twardą szkołę życia. Tym gorętsze, tym żarliwsze 
słowa spływały mi na papier zanim zapieczętowany list wrzu-
ciłem do skrzynki polowej w Równem.

Ruch w mieście ogromny. Tysiące wojska maszerują we 
wszystkich kierunkach - szpitale przepełnione rannymi. Bol-
szewicy oparli się wzdłuż Słucza. Nasz pułk stoi pod Korcem. 
Połączywszy się z oddziałem, maszerujemy dalej. Koń mój już 
zupełnie wyzdrowiał.

Ukraina! Równiny jak okiem sięgnąć, strumyki, bagna 
rozlane, leniwo płynąc – szemrzą płacząco brzozy, rozłożyste 
buki szeleszczą pożółkłym liściem. Pod lasem, w dali wyrasta 
wioska – bieleje cerkiew. Przeprawiamy się przez Horyń. 
Zerwane, popalone mosty. W blaskach miesiąca płyniemy na 
tratwach po srebrnej toni, wiosła uderzają – wzburzona woda 
bije głucho w brzegi, miarowo…

        Srebrzysty miesiąc poprzez chmury………..
        Śle mdławe blaski na senne ugory
        Gdzie mgły się włóczą – cmentarne upiory – 
        Gdzie cicho szemrze Horyń srebrno-siny 
                    Wiatr gnie topole ponad wód głębiny
                    Słychać słowików nocne rozhowory
                    Skrzypią żurawie – smętne szumią bory
                    To pieśń wieczorna rzewnej Ukrainy.
          Przez ciche pola z chrzęstem mkną szwadrony
         Furkoczą lance – wiatr sztandar rozpina
         W bój krwawy jadą przez Horyń spieniony.
                    Znikli! Znów cisza – rzewnie łka dziewczyna
                   Łka szumny Horyń  - w cerkwi jęczą dzwony
                   To swych rycerzy żegna Ukraina…………..

W Korcu pusto. Cały nasz pułk wyjechał przed kilku dniami 
na wypad. Było to ostatnie już spotkanie z bolszewikami. W ci-
chej wiosce, o kilka wiorst od miasteczka odległej, stanęliśmy 
kwaterą. Trudno wytrzymać w miejscu, gdy inni się biją! Ale 
rozkazu nie było, musieliśmy czekać na powrót pułku. Dnie 
wlokły się wolno, nudno. Rano, popołudniu ćwiczenia. Po co? 
Na co? Podobno, żeby nie wyjść z wprawy!

Wreszcie wrócili ze śpiewem na ustach, wesoło, choć 
rannych było wielu – przeważnie ochotników. W innych szwa-
dronach ochotników była dość pokaźna liczba. Wesoło zrobiło 
się w wiosce. Wieczorami przy ognisku ożywione rozmowy. 
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Wypadki ostatnich dni, szczegóły walk były niewyczerpanym 
tematem wieczornych pogawędek. Bolszewicy cofnęli się 
pod Żytomierz. Wśród żołnierzy krążą jakieś wieści, pogłoski 
o bliskim rozejmie, o końcu wojny. Jeden posłyszał podobno, 
jak rozmawiali o tym oficerowie, inny znów wyczytał w gaze-
cie porwanej Żydowi w Równem. Jakiś dziwny nastrój – coś 
wisi w powietrzu. Pułk nasz otrzymał 2 tygodnie odpoczynku. 
Ćwiczenia jak zwykle, czyszczenie koni, siodeł, broni, od czasu 
do czasu służba. Na kraju wioski stawiano widety – ostrożność  
nie zawadzi. Jesień już w całej pełni. Z pożółkłych drzew liść 
z szumem opada. Czerwone jak krew słońce już wcześniej 
spuszcza się w chmur powodzi za lasy. Roboty w polu skoń-
czone. Na podwórzach przed chatami stare i młode kobiety, 
nawet podrosłe dzieciaki pracują wśród śpiewu koło konopi. 
Moczenie, międlenie, rozczesywanie, suszenie, zwijanie włó-
kien. Ileż to pracy! (...)

Życie zaczyna się budzić we wiosce. Jakaś dziewczyna 
mignęła wśród chat złotemi jak len włosy i żuraw skrzypi. „Ot 
doczka harosza!” [dobra córka!] dzielnie pomaga starszym 
rodzicom w gospodarstwie i już wody naniosła, zamiotła izbę, 
młodszego brata wyprawiła z bydłem na pastwisko. Obok są-
siedniego domu zebrali się poważni gospodarze, z siekierkami 
w spracowanych dłoniach. Będą stawiać nowy dom sąsiadowi, 
bo dawny spalili mu bolszewicy. Na głównej „ulicy” ruch 
niezwykły –żołnierze kręcą się od wczesnego ranka. Coś się 
ma dzisiaj zdarzyć! Nikt nie wie co. Oczekiwanie niespokoj-
ne, nerwowe. Jakiś ułan przegalopował przez wioskę, stanął 
przed domem popa, gdzie była kwatera komendy. Wszedł 
tam pospiesznie. Gromadka ciekawych ułanów skupiła się 
przed kwaterą. Wyszedł pułkownik, coś przemówił. Salwy 
radosnych okrzyków – wiwaty- salwy strzałów karabinowych 
– gdzieś w dali po trzykroć jęknęły działa. Ciemno zrobiło mi 
się w oczach. Nic nie pamiętam. Jedno wiem tylko, ze wśród 
ogólnej radości ja byłem smutny, płakałem. Smutno spłynęły 
na moją duszę drżące tony trąbki, zwiastującej rozejm – smutno 
szumiały bory, szeleścił liść pożółkły na opuszczonym cmenta-
rzysku – złowrogo, żałobnie krakały mi wrony, co z krwawymi 
dzioby wracają z pola walki. Dziwnem to może się wydawać, 
nienaturalnym, przesadzonym. A jednak uczucie to było praw-
dziwe. Dziś, gdy przypomnę sobie te chwile tam, na samotnym 
cmentarzu, tę boleść rozpaczy – uśmiecham się – ot, przewró-
cone miałem w głowie! Tak sądzę dziś ja, który w niecały rok 
potem zajrzałem wreszcie i to nie raz śmierci w oczy w walce 
z Niemcami na Górnym Śląsku. Jak straszną rzeczą jest wojna- 
ta ciągła niepewność życia, którego żal przecie. Wiem, czym 
jest śmiertelny strach, aż włosy dębem stają – w groźnej chwili 
niebezpieczeństwa, strach już nie przed postradaniem młodego 
życia - bo nie wesołe, krwawe to życie – ale strach przed czymś 
nieznanym, przed tą bezdenną głębią mroków śmierci. Co po-
tem? Może kłamią księgi święte, może mylą się filozofowie? 
Gdzież jest rękojmia, że gdy ciało robaki zjedzą, duch bytować 
będzie? Pustka w sercu! Straciłem wiarę i to przez wpływ wojska. 
Z czasem ta dysharmonia, ten dysonans złagodniał- myśl się 
uspokoiła. Ileż to pracy jeszcze nad sobą, ile wysiłków potrze-
ba, aby przytłumić złe pierwiastki w sercu, żeby naprawić, co 
popsutym zostało – nawiązać nici zerwane    /…/

Coraz czarniejsze myśli snują mi się po głowie. Brzozy 
szeleszczą płaczliwie, nad wioską szybuje kilka aeroplanów. 
Hałaśliwie warczą motory. Zbudziła się refleksja: czemu ja 
właściwie się smucę? Przecież zawarcie pokoju z bolszewikami 

powinno radością napełniać serce każdego prawego Polaka. 
Wojna to nieszczęście całego państwa i nawet z ogólniejszego 
punktu widzenia wojna, mordowanie się wzajemne ludzi, to 
moment cofnięcia się wstecz kultury ducha, to wsteczny krok 
ludzkości. Skończona wojna, skończone mordy, błogi spokój 
roztoczył swe błogosławione skrzydła, a ja się smucę! Czyż to 
nie jest skrajny egoizm, upadek ducha, brak uczuć wyższych, 
szlachetniejszych? Czemu się smucę? Ja, który tak szumnie 
rwałem się do szeregów, u którego miłość ojczyzny takim pło-
nęła ogniem? Może to była tylko blaga, okłamywanie samego 
siebie, blichtr?! Głębiej spojrzałem w samego siebie, w najgłęb-
sze tajnie serca – gdzie miłość ojczyzny, gdzie altruizm? Jedno 
uczucie, jedna myśl, w której skupiała się cała moja istota, to 
„Ja”. Nie z samej miłości ojczystego kraju poszedłem go bro-
nić, tam w głębi serca kiełkowało jeszcze małe, niewidoczne 
ziarnko miłości własnej...

Pociąg pędzi. Przydrożne drzewa, słupy telegraficzne, sta-
cyjki migały tylko. W wagonie duszno, napchane, ani szpilki 
nie włożyć. Jedziemy już trzeci dzień, koło mnie drzemie 
trzech kolegów, jak ja zwolnionych, wracamy do domu. Mimo 
wszystko uczucie radości napełnia serce. Tak dawno w domu 
nie byłem! A jednak żal tych stron, które porzucono, które 
pokochałem całą duszą. Myśl ma uleciała na smętną Ukra-
inę. Kilkanaście ostatnich dni przebytych w pułku wryło się 
głęboko w moją pamięć. Cofnęliśmy się na leże zimowe nad 
Horyń. Życie odtąd płynęło po koszarowemu. Ćwiczenia jezdne 
i piesze – czyszczenie koni i broni. Kilka dni po rozejmie przy-
szedł rozkaz zwolnienia urodzonych w 1904 r. W ostatni dzień 
mojego pobytu odbyła się uroczysta defilada. Na rozległych 
błoniach w promieniach jesiennego słońca, przy dźwiękach 
muzyki płynęły szwadrony. Szable błyszczą iskrami, furkocą 
proporce: „Galopem marsz!” „Defilada w prawo!” Dowódca 
pułku w gronie oficerów i świeżo udekorowanych żołnierzy, 
saluty. Wozem zaprzągniętym w wychudłe konie opuszczaliśmy 
ukraińskie pola. Żal serdeczny tych stron, tyle wspomnień wiąże 
się z niemi. Wrócę tu jeszcze po latach!

Pociąg pędzi dalej, coraz bardziej zbliżamy się ku stronom 
rodzinnym. Ani nie spodziałem się, kiedy „Kraków!” - krzyknął 
konduktor. W przeciągu kilku dni zostałem zupełnie zwol-
niony. Szybkim krokiem spieszę na stację. Pociąg do Bochni 
odchodzi dopiero za kilka godzin. Wychodzę na miasto. Z dala 
dochodzą mnie dźwięki muzyki. Tłumy ludzi poniosły mnie 
w stronę ulicy Zwierzynieckiej – to pogrzeb oficera kawalerii. 
Kondukt pogrzebowy otwiera szwadron ułanów na koniach. 
Szable w dłoniach, konie parskają wesoło – co za kontrast 
z posępnym nastrojem pogrzebu! Na prostym, kirem okrytym 
wozie spoczywa trumna biała, ubrana w kwiaty i wieńce. Na 
wieku połyskuje pałasz zmarłego i czapka. Za wozem pogrze-
bowym, otoczonym szpalerem ułanów, idzie zrozpaczona 
matka, oficerowie, koń zmarłego z kulbaką czarnym kirem 
okrytą. Muzyka gra marsza pogrzebowego Chopina. Idą szeregi 
wojska, ciągną tłumy, a ponad morzem głów, nad lasem szabel 
i karabinów, wśród posępnych tonów muzyki – płyną wolno 
rycerskie zwłoki na miejsce wiecznego odpoczywania. „Śpij 
kolego w ciemnym grobie….!” Z wolna, w posępnym nastroju 
powlokłem się na stację.  

Bochnia, powitanie wśród łez, kilka dni odpoczynku, szkoła...
                          
                            J.S. , uczeń VIII klasy gimnazjum w Bochni
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Utrata Matki we wczesnym dzieciństwie położyła się cie-
niem na całym życiu Karola Wojtyły. Po latach swą miłość, 
tęsknotę, a równocześnie wdzięczność oraz szacunek wyraził 
w poetyckim słowie: 

,, Nad Twoją białą mogiłą
kwitną białe życia kwiaty 
-o, ileż lat było bez Ciebie 
- przed iluż to laty?

Nad Twoją białą mogiłą,
O, Matko, zgasłe Kochanie - 
za całą synowską miłość modlitwa:
Daj wieczne odpoczywanie.” 

Osieroceni ojciec i syn byli sobie nawzajem potrzebni. 
,,Moje lata chłopięce i młodzieńcze łączą się przede wszystkim 
z postacią Ojca, którego życie duchowe po tragicznych przeży-
ciach bardzo się pogłębiło” -  pisze późniejszy Papież w ,,Auto-
biografii”. Od Ojca czerpał Karol siłę i przykład prawego życia. 
To z Ojcem wyruszył po raz pierwszy  jako pątnik do Kalwarii 
Zebrzydowskiej. ,,Kalwaria, Sanktuarium Matki Bożej i dróżki 
nawiedziłem wiele razy, począwszy od moich lat chłopięcych 
i młodzieńczych... wędrowałem po dróżkach i rozpamiętywa-
łem tajemnice...”- pisze dalej. Przychodził pieszo z Wadowic, 
przyjeżdżał z Krakowa, a następnie z Rzymu. Zasiane w dzie-
ciństwie ziarno poznawania świata – z czasem  zaowocowało.

Po otrzymaniu święceń Karol Wojtyła wyjechał do Wiecz-
nego Miasta. O tym fakcie tak pisze we wspomnianej ,, Au-
tobiografii”: ,,Pod koniec listopada 1946 roku nadszedł czas 
wyjazdu do Rzymu. W oznaczonym dniu wsiadłem do pocią-
gu z wielkim wzruszeniem. Ziemia przebiega w oknach, prze-
biegają drzewa i pola. I mieni się śnieg na gałęziach, a potem 
w słońcu opada. I znowu zieleń: młoda naprzód, potem doj-
rzała, wreszcie gasnąca jak świece. Ziemia polska przebiega 
w zieleniach, jesieniach i śniegach.” ,, Kiedy przybyłem na 
miejsce, starałem się odkryć to, co nosiłem w duszy... krąży-
łem po ulicach, wstępowałem do kościołów, ale nie mogłem 
odnaleźć owego obrazu wyrytego w moim sercu... dotarłem do 
katakumb i dopiero wtedy rozpoznałem Rzym... w 1946 roku 
nawet nie myślałem, że powrócę do niego jako Piotr i pozosta-
nę do ostatniego dnia życia jako biskup Rzymu.”

Z turysty młody Karol niebawem przeobraził się w wę-
drowca. Po obronie pracy  doktorskiej powrócił do Ojczyzny. 
Przez rok był wikariuszem w Niegowici, a następnie metropo-
lita krakowski kardynał Adam Sapieha skierował Go do para-
fii św. Floriana w Krakowie. Tam pogłębiał swoje kapłańskie 
i duszpasterskie doświadczenie. Tam dojrzała, w oparciu o do-
świadczenia innych, idea zorganizowanego i dostosowanego 
do potrzeb czasu duszpasterstwa akademickiego.

Co na ten temat mówi sam Wojtyła: ,,Rozpocząłem tam 
wygłaszanie co czwartek konferencji dla młodzieży akademic-
kiej, poruszając podstawowe zagadnienia dotyczące istnienia 
Boga i duchowości duszy ludzkiej - tematy potrzebne w kon-
tekście wojującego ateizmu i władz komunistycznych.” Po-
nadto początkujący kapłan zaczął uprawiać turystykę. Otaczali 
Go młodzi ludzie, którzy nie tylko chodzili po górach i pły-

wali na jeziorach mazurskich, ale też uczestniczyli we Mszy 
św. Obecność kapłana 
ułatwiała im te wędrówki. 
To był początek nowego 
stylu duszpasterstwa aka-
demickiego.

„Nie trzyma w ręku 
pastorału, ale wiosło. Pra-
cuje nim ciężko, kiedy 
trzeba płynąć pod prąd. 
Gdy z prądem, gdy rzeka 
sama niesie Jego kajak, 
albo powierzchnia jezio-
ra jest spokojna, kładzie 
wiosło w poprzek kajaka, 
wyjmuje brewiarz i modli 
się” - tak pisał o krakow-
skim katechecie w 1981 
roku ks. Jan Babecki na 
łamach „Tygodnika Po-
wszechnego”. Do grupy studenckiej dołączył Babecki dzię-
ki Jerzemu Ciesielskiemu. Ten powiedział, iż zna turystów, 
a wśród nich księdza nazywanego Wujkiem. „Rzeczywiście 
„Wujek”- wspomina Babecki – wraz z całą gromadą wędro-
wał na Szczebel, śpiewając wesoło tak jak wszyscy i w ogóle 
z miejsca przypadł mi do serca.” „Wielokilometrowe odcin-
ki bezludzia, pustka i cisza, wspaniała pogoda... Pojezierze 
Drawskie – wielki rezerwat przyrody... grążele, nenufary 
i mnóstwo innej roślinności” - czytamy dalej we wspomnie-
niach człowieka, który zaprzyjaźnił się z ks. Karolem. Do 
przyjemności należało nie tylko pokonywanie wodnych szla-
ków, ale także biwakowanie, ognisko, śpiewanie piosenek 
harcerskich, partyzanckich i wojskowych, przy dogasającym 
ognisku tradycyjny krąg oraz nastrojowa pieśń „Idzie noc.” 
Rano Msza św. odprawiana przez Wujka przy ołtarzu spo-
rządzonym z wioseł przymocowanych linką między dwoma 
drzewami, albo z odwróconych do góry dnem kajaków. Na 
każdym wodnym szlaku był kapłanem, duszpasterzem. Po 
latach, już jako Papież, tak ocenia ten okres: „Odnowiłem 
w sobie moje własne umiejętności turystyczne: nauczyłem się 
nocować pod namiotem, uczestniczyć w biwakach, a przy tej 
sposobności poznawać nieznane mi przedtem uroki polskiej 
ziemi, zarówno na południu, w obszarze górskim, jak też na 
północy, w rejonie pojezierzy. Nigdy bez was nie byłbym na-
wiedził tych miejsc... nie wchłonąłbym tego całego bogactwa 
w sposób bardzo prosty, a równocześnie w sposób bardzo au-
tentyczny. Do tego potrzebna była wasza młodość.” Z tego 
okresu pochodzą narty, buty, plecak i wiosło, które zdobią dziś 
jedną z sal Rodzinnego Domu Karola Wojtyły w Wadowicach.

W czasie jednej z wypraw ksiądz doktor Wojtyła otrzymał 
telegram wzywający Go do Krakowa, gdzie wręczono Mu 
mianowanie na biskupa diecezji krakowskiej. Pływał jeszcze 
do roku 1978, kiedy to, jak Sam powiedział: „Przesiadł się 
z kajaka na Łódź Piotrową.”

Michalina Pięchowa

Turysta, Wędrowiec, Pielgrzym
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W kilka dni po wyborze, w Sali Błogosławieństw Pałacu 
Watykańskiego, miała miejsce pierwsza audiencja dla dzien-
nikarzy. Ich sprawozdania poszły w świat, tworząc wizerunek 
nowego Papieża. Podkreślano w nim, że jest to nie tylko głę-
bokiej wiary duchowny wszechstronnie wykształcony, wła-
dający wieloma językami, intelektualista, ale jest to również 
sprawny fizycznie człowiek z „ziemskimi” upodobaniami.

Już jako Papież jeździł nadal na nartach, upajając się 
pięknem gór. Papież – Turysta dotarł do najwyższego szczy-
tu Europy – Mont Blanc [4810 m n.p.m.] Pierwsze spotka-
nie z nim  miało miejsce latem 1986 roku. Drugie w trzy lata 
później wspomina ks. Alberto Maria Careggio w publikacji pt. 
„Rozmyślać, modlić się, odpoczywać”: W ciągu 10 dni Papież 
udowadnia, że jest wspaniałym Góralem. Kiedy byłem mło-
dym księdzem, zwierzał się, mówiono, że mam długi krok, ale 
teraz.... Dwa razy z rzędu ten krok zaniósł Go jednak wyżej 
niż przewidziano.” W scenerii ośnieżonych szczytów wygłosił 
Ojciec Święty „Apel do mieszkańców Europy.” „ ... od zarania 
wieków góry stanowią dla ludzkości uprzywilejowane miejsce 
spotkania z Bogiem i Jego nieskończoną Wielkością. Byt czło-
wieka jest przemijający i zmienny – góry istnieją w sposób 
pewny i trwały, są wymownym obrazem niezmiennej wiecz-
ności Boga.” Odezwę tę zakończył modlitwą: „Oby Bóg przez 
wstawiennictwo Maryi sprawił, że miłość zwycięży nad nie-
nawiścią, a w stosunkach międzyludzkich zapanują wreszcie 
braterstwo i pokój.”

Jan Paweł II był także Pielgrzymem. W Swej Autobiografii 
pisze: „Wszystkie te podróże [...] miały na celu służbę spra-
wie pokoju [...] oczywiście służyły one całkowicie celom re-
ligijnym, pasterskim, ekumenicznym, ale prowadząc Papieża 
w różne punkty globu, stworzyły zarazem okazję do spotkań 
ze społeczeństwami, z rzeczywistościami, z bardzo zróżnico-
wanymi systemami politycznymi.” Idąc śladami Chrystusa, 
Który przemierzył Ziemię Świętą wzdłuż i wszerz, Jan Paweł 
II wyruszył do różnych zakątków świata. Potwierdzeniem 
Jego posłannictwa były słowa ulubionej „Arki”: 

„O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię,
Swoją barkę pozostawiam na brzegu, 
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.”

„Ta oazowa pieśń wyprowadziła mnie z Ojczyzny [...] 
Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawe, z nią 
nie rozstawałem się przez wszystkie lata [...] była ukrytym 
tchnieniem Ojczyzny, była też przewodniczką na różnych dro-
gach Kościoła... i ona przyprowadziła mnie wielokrotnie na 
Krakowskie Błonia” - powie po latach nasz Ojciec Święty.

Łów dusz rozpoczął, gdy dnia 25 stycznia 1979 roku wy-
lądował w San Domingo. Po wyjściu z samolotu, ucałował 
ziemię. Od tej pory pielgrzymował do różnych sanktuariów 
i różnych krajów świata. Z Dominikany udał się do stolicy 
Meksyku. Swój pontyfikat rozpoczął od pielgrzymki do Mek-
syku i po latach zakończył w tym kraju. Do Matki Bożej z  
Gwadelupy tak się zwracał : 

,, Matko Miłosierdzia , 
Nadziejo nasza, spójrz na nas z litością ,
Naucz nas nieustannie iść do Jezusa, a jeśli upadniemy,
Pomóż nam podźwignąć się i wrócić do Niego.”

W efekcie Papież odbył 104 pielgrzymki. Słusznie obda-
rzono Go mianem Maximus Pontifex – arcykapłan – dosłow-
nie najwyższy most, pomost, łączący w tym wypadku ludzi. 

Papież - Polak nie zapomniał o Swoim kraju. Odwiedzał go 
osiem razy, zawsze odnosił się do napotkanych wiernych 
z wielką serdecznością i bezpośredniością, zawsze  przeży-
wał bardzo mocno pobyt i pożegnanie. Ostatnie słowa Jego 
Świątobliwości na lotnisku w Balicach brzmiały: „Żal od-
jeżdżać! „ „Żalu mierzonego ilością wypłakanych łez nikt 
nie zmierzył. Ich także nie było w scenariuszu ostatniej 
pielgrzymki Jana Pawła II Wielkiego do dalekiego, a jed-
nocześnie najbliższego kraju” - tymi słowami kończy swą 
niewielką książeczkę „Jan Paweł II poza protokołem” - Ma-
rek Latasiewicz. 

Załoga boeinga 737, którym Papież miał wtedy odlecieć 
do Rzymu, wczuła się w sytuację, i by zrobić Ojcu Świę-
temu przyjemność, skierowała samolot w stronę Podhala, 
następnie nad Wawel, a w końcu nad Wadowice. W ten spo-
sób Syn narodu polskiego mógł pożegnać swe ukochane za-
kątki. Był to rok 2001. W cztery lata później świat zastygł 
w przerażeniu. Ojciec Święty Jan Paweł II odchodził. Wier-
ni na całym globie modlili się, a ci, którzy byli obecni na 
Placu Św. Piotra, czuwali, zanosili modły do Najwyższego 
i wpatrywali się w okno Pałacu Papieskiego. Dnia 2 kwietnia 
2005 roku o godz. 21.37 rozległo się wołanie: „Santo subi-
to.” Zaledwie upłynęło 6 lat, gdy w tym samym miejscu 1 
maja 2011 roku Papież  Benedykt XVI zaliczył Jana Pawła II 
w poczet błogosławionych. Półtora miliona wiernych trwało 
dzień i noc na modlitwie, wypełniało nie tylko wspomniany 
plac, ale i liczne ulice Rzymu, a nawet dachy najbliższych 
budynków. Łopotały flagi biało – czerwone, wszędzie było 
słychać polską mowę. Papież w ornacie swego Poprzednika 
odprawił Mszę Św., wygłosił homilię i pierwszy pokłonił się 
relikwiom Beatyfikowanego. W tej doniosłej uroczystości 
uczestniczyli przedstawiciele 90 krajów, 16 prezydentów, 7 
szefów rządu, rodzina królewska z Wielkiej Brytanii oraz 
członkowie 5 rodzin panujących. Wszystkich pielgrzymów 
było półtora miliona, zaś przed telewizorami śledziło beaty-
fikację 2 miliardy widzów. Kiedy na tle bazyliki odsłonięto 
portret uśmiechniętego Jana Pawła II, zapanował ogromny 
entuzjazm i radość. Upłynęło 2025 dni od Jego odejścia, tak 
wiele, a jednak tak mało, gdy idzie o beatyfikację. Polska 
szczególnie przeżywała wyniesienie swego Rodaka na ołta-
rze. Miasta, wsie, osiedla, każde na swój sposób. W stolicy 
uroczystość miała miejsce na Placu Piłsudskiego, tam gdzie 
w czasie I pielgrzymki padły z ust Papieża znamienne słowa: 
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, 
„a także w Świątyni Opatrzności, w Krakowie przy oknie na 
ulicy Franciszkańskiej 3, w Wadowicach na Rynku. Wszę-
dzie tam, gdzie gromadzili się wierni, zjednoczeni w modli-
twie, tam był z nimi Błogosławiony Jan Paweł II, Którego 
pontyfikat trwał ponad 9ooo dni, czyli 26 lat, 5 miesięcy i 17 
dni. W tym czasie w podróży przebywał 543 dni, Kościołowi 
dał 482 świętych, beatyfikował w Polsce 108 męczenników – 
ofiar II wojny światowej [Tomasz Królak „1001 rzeczy, które 
warto wiedzieć o Janie Pawle II”].

I tak można by w nieskończoność podawać liczby zwią-
zane z Papieżem, wymieniać czyny i zasługi, którymi usła-
na była Jego droga wiodąca do świętości. Wszyscy, którzy 
przeżyli tę wielką chwilę związaną z Osobą Ojca Świętego 
i z dniem 1 maja 2011 roku, ufali, iż niewiele upłynie czasu, 
a Błogosławiony Jan Paweł II zostanie zaliczony w poczet 
świętych. I został.
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Kazimierz Taczanowski (Poznań)

Podpułkownik Jan Słuszkiewicz  (1886-1957)
Jan Słuszkiewicz urodził się 29 maja 1876 r w Dubiecku w pow. 

przemyskim. O jego młodości i latach studenckich nie mamy 
żadnych wiadomości. Studia 
techniczne być może ukończył 
we Lwowie, uzyskując tytuł 
inżyniera. Do Bochni przybył 
z Buczacza w 1909 r. i praco-
wał tu w latach 1909-1914 jako 
asystent techniczny w Wydziale 
Powiatowym.1 Mówiąc dzisiej-
szym językiem, był geodetą oraz 
kierował obroną cywilną. Anga-
żował się też społecznie w Towa-
rzystwie Gimnastyczno-Strzelec-
kim „Sokół”i przez jakiś czas był 
jego prezesem. Wśród członków 
„Sokoła”  prowadził szkolenie 
wojskowe, w którym również 
chętnie uczestniczyła  młodzież 
gimnazjalna.

W dniu 25 sierpnia 1914 r. inż. Jan Słuszkiewicz, na czele 
bocheńskich „Sokołów” (53 ochotników) wyruszył do Krakowa 
do powstających Legionów Polskich. Służył, jako porucznik w 3 
p.p., a od wiosny 1915 r. w 4 p. p.

W Legionach wykorzystano jego zdolności i umiejętno-
ści inżynierskie. Jesienią 1914 z Karpatach wschodnich inż. 
Słuszkiewicz zaprojektował i potem wraz z ppor. Grzywińskim 
i Józefem Wimmerem z Niepołomic kierował budową tzw. „Drogi 
Legionów” przez przełęcz Pantyrską. Dla tego celu utworzono 
specjalną samodzielną jednostkę saperską. „Drogę wyłożono 
czterometrowymi drewnianymi balami, wybudowano 28 mostów 
i mostków nad przepaściami. Rozpiętość ich sięgała nawet do 
50 m. Trasa nazwana „Drogą Legionów” wiodła cały czas pod 
górę do Heleszlaghaus (Na Pesece) dalej w kierunku wschodnim 
na przełecz Rogozie Wielkie, a potem z przełęczy droga biegła 
w dół serpentynami i stanowiła ważne przejście z Galicji na Ruś 
Zakarpacką. Budowę ukończono w rekordowym czasie 53 godzin, 
czyli w ciągu niecałych trzech dni. W dniach 19-22 październi-
ka 1914 r. przeprawiły się przez przełęcz dwa pułki, artyleria 
i kawaleria, sztab legionowy, a 28października przeszedł ostatni 
oddział legionowy. Na przełęczy ustawiono duży drewniany krzyż 
legionistów, a pod nim tablicę z wierszem Adama Szani:

Młodzieży polska, patrz na ten krzyż
Legiony Polskie dźwignęły go wzwyż
przechodząc góry, lasy i wały
dla Ciebie Polsko i dla Twej chwały”2

Por. Słuszkiewicz zaprojektował też i nadzorował budowę 
drogi z Rafajłowej do Tatarowa na Rusi Zakarpackiej. Będąc 
od marca 1915 r. w 4 p.p. zaprojektował w Optowej „Rojowe 
Osiedle” oraz kaplicę w stylu góralskim. W 1916 r. wg jego 
projektu wybudowano szpital wojskowy w Kamieńsku, łaźnię 
parową i dezynfekator mundurów w Kołkach. Być może miał też 

swój udział w budowie „Reduty Piłsudskiego” na Polskiej Górze.

Przypisy:
1 Archiwum Narodowe w Krakowie-Oddział w Bochni, księga 
Przynależności do m. Bochni,  sygn. ZMB 499 s. 796
2 St. Kobiela, Na legionowym szlaku..., Bochnia – Warszawa 
2015 s. 28-29
                                         Wstęp przygotowała: Janina Kęsek

                                               ***
Wśród mieszkańców Poznania znana była postać podpuł-

kownika inż. saperów Jana Słuszkiewicza, który pochodzić miał 
z Bochni. Jako wojskowy był zasłużonym oficerem legionowym 
i piłsudczykiem. W swojej karierze wojskowej miał przebywać 
m. in. w Wilnie i Krakowie.

W niniejszym artykule pragnę poruszyć poznański wątek 
z życia Jana Słuszkiewicza.

Dnia 24 grudnia 1930 r. rozkazem generała dywizji Ka-
zimierza Dzierżanowskiego 
powstała w Poznaniu Komisja 
cywilno-wojskowa, która usta-
nowiła polski patronat pruskich 
fortyfikacji zewnętrznego pier-
ścienia Poznania. W jej skład 
wszedł m. in. podpułkownik 
w stanie spoczynku Jan Słusz-
kiewicz. Owa Komisja zakoń-
czyła swoje prace w marcu 
1931 r., a więc w momencie, 
gdy Jan Słuszkiewicz uważany 
był w Poznaniu za emerytowa-
nego oficera, mającego w tym 
momencie 45 lat. W podobnej 
sytuacji byli także pozostali 
członkowie wspomnianej przez 

nas Komisji: kapitan Tadeusz Wiktor Fenrych, podpułkownik 
Teodor Tobik, a także major lotnictwa Aleksander Łaguna, który 
w 1934 r. zmarł w wieku 40 lat. Sprawa uszła uwadze mieszkań-
ców Poznania, choć została zarchiwizowana przez prof. Andrzeja 
Wojtkowskiego, dyrektora Biblioteki Raczyńskich, w Dziale 
Zbiorów Specjanych w teczce „Dokumentacja prywatna”, 
w podteczce „Przemianowanie fortów poznańskich”, z brakiem 
szerszego opracowania naukowego problematyki lokalnych for-
tyfikacji. Jan Słuszkiewicz uważał, że we wszystkich twierdzach 
znajdujących się ówcześnie w granicach odrodzonej Polski 
istniał polski patronat (zabrakło go w 1930 r. tylko w Poznaniu).

Podpułkownik Jan Słuszkiewicz jako członek sanacyjnego 
BBWR był regimentarzem Legii Mocarstwowej na wojewódz-
two poznańskie w okresie dwudziestolecia międzywojennego 
XX wieku.

W latach 1934-1937 podpułkownik Jan Słuszkiewicz był 
radnym miejskim w Poznaniu z okręgu VII obejmującym 
część Łazarza, Grunwaldu, jak i Ławicę. Sprawa wiązała się 
z tym, że w omawianym okresie zamieszkiwał na poznańskiej 

por. inż. Jan Słuszkiewicz - zdj. 
z okresu legionowego

ppłk inż. Jan Słuszkiewicz
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dzielnicy willowej nazwanej „Abisynią” (położona niedaleko 
ul. Grunwaldzkiej).

Następnie w kwietniu 1934 r. spotykamy podpułkownika 
Jana Słuszkiewicza podczas wyborów na stanowisko prezydenta 
Gniezna. Wśród licznych 17 kandydatur znalazł się także ka-
pitan Tadeusz Wiktor Fenrych, współpracownik z Komisji cy-
wilno-wojskowej z Poznania ustalającej polski patronat fortów 
zewnętrznego pierścienia. Niestety obydwaj kandydaci szybko 
odpadli i nie zostali zauważeni w szerszym gronie mieszkańców 
Gniezna. Co ciekawe: na przełomie listopada i grudnia 1938 r. 
powstała w Poznaniu „Rada dowódców powstania wielkopol-
skiego”, w składzie której znalazł się już tylko kapitan Tadeusz 
Wiktor Fenrych. Do owej „Rady dowódców” nikt się nie chciał 
przyznać, a sprawa szybko ucichła medialnie, zapisana jedynie 
w poznańskim czasopiśmie „Powstaniec Wielkopolski”.

Wśród wielu historyków istnieje przekonanie, że dalsze losy 
podpułkownika Jana Słuszkiewicza od 1939 r. są nieznane, co 
można uznać za pewną niedokładność.

W 1939 r. podpułkownik Jan Słuszkiewicz był zmobili-
zowany, choć w 1944 r. spotykamy go w obozie jenieckim 
znajdującym się w Budapeszczcie (Węgry), a więc podczas 
niemieckiej okupacji.

Podpułkownik Jan Słuszkiewicz zmarł w Poznaniu w 1957 r. 
i został pochowany na Cmentarzu Komunalnym Junikowo. Był 
ożeniony ze Stefanią Mieczkowską, z którą miał córkę zmarłą 
w Poznaniu Zofię Słuszkiewicz (1911-1935) – studentkę na Uni-
wersytecie Poznańskim, jak również zmarłego w Poznaniu syna 
Zbigniewa Słuszkiewicza (1909-1997). Zbigniew urodzony był 
w Buczaczu. W 1933 r. Jan Słuszkiewicz na krótko przyjechał 
do Bochni, w którym to mieście niegdyś pracował i mieszkał 
i gdzie urodziła się jego córka Zofia.

Kazimierz Taczanowski - historyk zajmujacy sie genealogią, 
historią wojskowości, historią religii. Autor publikuje w „Rocz-
niku Przemyskim”, „Roczniku Kaliskim”, czasopiśmie gene-
alogiczno-heraldycznym „Gens”, czasopismach regionalnych.

Jadąc przez Puszczę Niepołomicką, drogą z Ispiny do 
Chobotu, w lesie, po prawej stronie, widoczna jest pamiątkowa 
mogiła z krzyżem i tablicą, zawierającą nazwiska trzynastu osób.

Ogrodzona siatką drucianą, wkomponowana jest w scenerię 
lasu, w którym, w środę 2 czerwca 1943 roku oddziały policji 
i żandarmerii niemieckiej, po przeprowadzonej wczesnym 
świtem (już po godz. 4-tej) obławie i łapance we wsi Ispina 
bestialsko, po uprzednim skatowaniu rozstrzelały mieszkańców 
Ispiny i okolic.

Ciała rozstrzelanych zakopano w dole ziemnym wykopanym 
przez same ofiary i przykryto ziemią i gałęziami.

Jak doszło do tej zbrodni i jakie były jej przyczyny?
Trudno dziś po 75 latach dać na to jednoznaczną odpowiedź. 
Również było to niemożliwe w czasie śledztwa prowadzone-
go przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich 
w Krakowie w latach 1969-1973, w sprawie pacyfikacji wsi 
Ispina. Okupant nie pozostawił żadnych dokumentów a sprawcy 
tej zbrodni uciekli wraz z wycofującymi się Niemcami w 1945 
roku i prawdopodobnie do dziś już nie żyją.
W toku śledztwa ustalono, że kierownikiem grupy wypado-
wej – Führer eines Stosstrupss – do pacyfikacji wsi Ispina był 
Johan Krewer ur. 17.09.1897 roku – Meister der Genadameire 
– komendant posterunku żandarmerii niemieckiej w Wieliczce, 
którą tę funkcję pełnił do końca wojny.
Rozumiał i mówił po polsku. W aktach śledztwa prowadzone-
go przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich 
w Krakowie znajduje się wniosek o odznaczenie Johana Kre-
wera, z którego wynika, że akcja pacyfikacyjna została zorga-
nizowana przez Einzatzstab Schemera a kierował nią właśnie 
Krewer, który, dowodząc oddziałem żandarmerii, zniszczył 
4 „Banditen” i ujął 19-tu. Za te „zasługi ludobójcze”Krewer 
został odznaczony we wrześniu 1943 roku Krzyżem Zasługi 
II klasy bez mieczy.

W 1973 roku zawieszono śledztwo przeciw Krewerowi 

Józef Podsiadło

Pacyfikacja wsi Ispina przez Niemców 02.06.1943 r.
z uwagi na to, że podejrzany stale przebywał na terenie NRF 
i nie można go było przesłuchać.

Obok Krewera w pacyfikacji Ispiny brał udział inny funkcjo-
nariusz posterunku żandarmerii  w Wieliczce Wilhelm Wagner. 
Przeciwko obu żandarmom toczyło się oddzielne śledztwo 
w sprawie zbrodni przeciwko Żydom w Wieliczce.

Na podstawie ustnych informacji od świadków tych zdarzeń 
i zapisu w Kronice Szkoły Podstawowej w Grobli, jednym 
z powodów pacyfikacji było pojawienie się w kwietniu 1943 
roku w okolicznych wsiach bandy rabunkowej, która podszy-
wała się pod partyzanckie ugrupowanie AK i BCh. Dwie osoby 
pochodziły z Grobli. 

W noc poprzedzającą pacyfikację wsi Ispina dokonano kra-
dzieży u leśniczego Recha w Chobocie, króry prawdopodobnie 
zgłaszał o tym fakcie Niemcom.

Inną przyczyną mogła być likwidacja ugrupowań partyzanc-
kich, które mogły przenikać do Puszczy Niepołomickiej zza 
Wisły, z miechowskiego i kieleckiego. Bowiem w północnej 
części powiatu bocheńskiego, akurat w rejonie Ispiny, ruch 
partyzancki był słabo zorganizowany.

W Kronice Szkoły Podstawowej w Grobli zapisano, iż 
nieznani rzekomo miejscowi mieszkańcy złożyli fałszywy 
donos władzom niemieckim, że w tutejszym lesie ukrywają 
się oddziały AK.

Zapis tych zdarzeń znajduje się w Kronice Parafii Rzymsko-
Katolickiej, w Grobli. Ówczesny Proboszcz ks. Józef Bukowiec 
zapisał, iż 2 – go czerwca 1943 roku, w Wigilię Wniebowstą-
pienia Pańskiego, bardzo wczesnym rankiem ze wszystkich 
stron otoczono Ispinę i z domów, łóżek i obejść gospodarskich 
ściągnięto mężczyzn i gromadzono ich przed budynkiem Nad-
leśnictwa w Ispinie.

Oddział żandarmerii i policji, biorący udział w pacyfikacji, 
liczył podobno około 200 osób. Przypuszcza się, że część sa-
mochodów z Niemcami przyjechała od strony Grobli a część od 
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strony Niepołomic. Niemcy, otoczywszy wieś, wdzierali się do 
domów, wyprowadzając mężczyzn, twierdząc, że są bandytami, 
mówiąc: „tyś bandyta, bo nie ogolony”, „tyś bandyta, bo masz 
5-ro dzieci, żonę i mało pola”. Jeden z żandarmów wywlókł 
mężczyznę z łóżka zaprowadził przed dowódcę i powiedział: 
„tego bandytę chwyciłem z bronią w ręku” itp.

Ujętych w czasie łapanki mężczyzn przepędzono pod 
siedzibę Nadleśnictwa w Ispinie i tam, na drodze, na wprost 
zabudowań miejscowego gospodarza Adama Nosalskiego, 
nakazano im siedzieć w dwóch rzędach z podwiniętymi pod 
siebie nogami i z rękami założonymi na szyję. Na podwórzu 
zabudowań ustawiono stół i kilka stołków wyniesionych z jego 
mieszkania. Następnie po kolei każdego ze schwytanych, a było 
ich prawdopodobnie około 40-tu, wzywano do stołu, gdzie 
siedzieli starsi rangą funkcjonariusze niemieccy.

Każdego pytano, gdzie pracuje, jakie ma gospodarstwo, ile 
dzieci ma na utrzymaniu i z czego czerpie środki na utrzymanie 
rodziny. Pytający funkcjonariusz dość dobrze mówił po polsku. 
W czasie przesłuchania Niemcy segregowali schwytanych na 
dwie grupy, innych od razu zwolnili do domu.

Po zakończeniu przesłuchań 9 osób, pomimo próśb inspek-
tora lasów nazwiskiem Czudek i innych urzędników Nadleśnic-
twa (nadleśniczym w Ispinie był wówczas Bolesław Lisowski 
a leśniczym Józef Strug), że zatrzymani są niewinnymi ludźmi 
pracującymi w lesie, załadowano do samochodu i powieziono 
do lasu zwanego „Mokre”, w kierunku Chobotu. Za nimi poje-
chały pozostałe samochody ciężarowe i osobowy z wyższymi 
funkcjonariuszami. Pozostałym mężczyznom nakazano udać się 
do domów i przez kilka godzin z nich  nie wychodzić.

Zabranym 9- ciu mężczyznom na miejscu, w lesie, przed 
rozstrzelaniem, dano do rąk karabiny bez naboi i fotografo-
wano ich jako bandytów. W książce Stanisława Czerpaka i T. 
Wrońskiego pt. „Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa 
w Krakowie i woj. krakowskim 1939-1945”, zapisano, iż hi-
tlerowcy użyli tych ludzi jako statystów przy nakręcaniu filmu 
propagandowego, przedstawiającego likwidację bandy.

Przed egzekucją, kazano im wykopać mogiłę a następnie 
bito ich i katowano w okrutny sposób, o czym świadczyły 
połamane ręce, żebra, rozbite czaszki, posiniaczone ciała. Na 
miejscu zbrodni odnaleziono potem, przekazane przez rodziny 
zawiniątka z pożywieniem, chusteczki i inne części odzieży.

Oprócz 9-ciu straconych w lesie „Mokre”, w tym samym 
dniu, w czasie obławy rozstrzelano w innym miejscu wcześniej, 
przed południem, 4 osoby. Razem więc, zginęło 13 osób. Byli to:

Józef WILKOSZ – lat 44, starszy sierżant WP, żołnierz za-
wodowy, przed wojną mieszkał we Lwowie, a w czasie wojny 
przebywał u siostry Wiktorii Podsiadło w Ispinie. Rozpoznał go 
żandarm niemiecki Nowak, gdyż razem byli w wojsku polskim 
przed wojną. Był członkiem AK.

Franciszek NOREK lat 34, nauczyciel Szkoły Podstawowej 
w Ispinie, wcześniej w Woli Drwińskiej. Złapany został w czasie 
ucieczki z domu Wojciecha Matusika w kierunku domu Paga-
czów. F. Norek był żonaty z Heleną Matusik, nauczycielką SP 
w Ispinie, pochodził ze wsi Krzyszkowice, powiat Myślenice. 
Był członkiem AK.

Tomasz PODSIADŁO – lat 56, rolnik z Ispiny, zabrany 
w czasie pracy w stajni, pozostawił żonę i 5-ro dzieci. Był 
członkiem BCh.

Józef ŻMUDZKI – lat 21, syn Leona, rolnik z Ispiny, dzień 
wcześniej wrócił z „Baudienst-u” po odbyciu służby.

Piotr SZCZYGIEŁ – lat 28, rolnik z Ispiny, mąż Zofii zd. 
Żmudzka, potem Bożek. Wraz z J. Żmudzkim ukryci w zbożu, 
zostali jednak schwytani i rozstrzelani pod lasem w Ispinie 
obok domu F. Pichóra.

Jan SIWEK – lat 18, rolnik z Ispiny, s. Anieli i Jana Siwek. 
Zabrano go z łóżka, chorego. Przez dwa lata pracował w Niem-
czech i z powodu choroby został zwolniony i mimo posiadanych 
na to dokumentów, nie uratował się.

Stanisław MATUSIK – lat 32, rolnik z Ispiny, mąż Anieli 
Matusik – wybrał się w tym dniu do Proszowic na jarmark 
w celu zakupu konia, schwytano go na drodze w Ispinie. Był 
członkiem BCh.

Franciszek PICHÓR – lat 73, rolnik z Ispiny.
Maria KLIMA – lat 63, osoba chora, niedołężna, wyszła 

z domu z garnkiem w ręku, została posądzona, że niesie żywność 
do lasu, dla partyzantów. Wraz z  F. Pichórem została zastrzelo-
na przed swoim domkiem, pod lasem, gdzie razem mieszkali.

Franciszek NOWAK – lat 40, rolnik z Drwini, którego 
Niemcy zatrzymali, kiedy szedł po zakupione cielę do siostry 
w Grobli. W rejonie cmentarza, przywiązali go sznurem do 
samochodu i bestialsko wlekli do Ispiny ok. 3-4 km.

Jan TOKARSKI – lat 23.
Andrzej SENDOR – lat 24, obaj z J. Tokarskim pochodzili 

z Wyciąża (obecnie Nowa Huta) i jako rybacy łowili ryby 
w Wiśle. Zabrano ich z mieszkania Jana Kuchty w Ispinie, 
gdzie nocowali.

Jan NOSEK – lat 55, kupiec z Brzegów k/Wieliczki, którego 
Niemcy zatrzymali idącego wałem wiślanym na targ do Proszowic.

Informacje o przynależności Józefa Wilkosza i Franciszka 
Noska do AK oraz Tomasza Podsiadło i Stanisława Matusika do 
BCh uzyskałem z Zarządzie Powiatowym ZBOWiD w Bochni.

Po tej tragedii, we wsi nastąpiło powszechne zatrwoże-
nie. Mimo odgłosu strzałów, w godzinach popołudniowych, 
mieszkańcy byli przekonani, że ofiary wywieziono do obozu. 
Wszyszcy obawiali się wyjść poza wieś i dowiedzieć się, co się 
z nimi stało. Mogiłę w lesie odnalazła prawdopodobnie Wiktoria 
Podsiadło ż. Aleksandra, która miała sen, że zebranych ze wsi, 
a w tym jej brata, J. Wilkosza zastrzelono w lesie i leżą w mo-
gile ziemnej. Podejrzenia Wiktorii Podsiadło potwierdziły się.

Pogrzeb rozstrzelanych kilka godzin wcześniej, tj.: J. Żmudz-
kiego, P. Szczygła, M. Klimy i F. Pichóra, odbył się na cmentarzu 
parafialnym w Grobli w piątek 4-go czerwca 1943 roku.

W dniu 6-go czerwca 1943 roku, tj. w niedzielę, odbył się 
pogrzeb: J. Wilkosza, T. Podsiadło, J. Siwka i St. Matusika. Nim 
to nastąpiło, sterroryzowani mieszkańcy postanowili wysłać 
delegację do Bochni, aby władze niemieckie wyraziły zgodę na 
pogrzeb. W składzie delegacji byli: ks. Józef Bukowiec - pro-
boszcz parafii Grobla, Józef Zięba i Leon Żmudzki z Ispiny. Byli 
w komisariacie policji niemieckiej i rozmawiali w tej sprawie 
z funkcjonariuszem o nazwisku Otto Liebman. Według zapisu 
w monografii „Bochnia dzieje miasta i regionu” – funkcjona-
riuszami bocheńskiej policji kryminalnej i żandarmerii byli 
przeważnie Niemcy, pochodzący z Górnego Śląska, Śląska 
Cieszyńskiego i Pomorza. Szczególną obawę w społeczeństwie 
bocheńskim wywoływały postaci Roberta Boguscha, Otto Lie-
bmana, Rudolfa Becka, Alfreda Pocieja i Alfreda Welschera.

W Bochni, przy ul. Orackiej 4, był Komisariat Policji 
Kryminalnej (Kripo). W latach 1941-1943 jej komendantem 
był Wilhelm Schömburg. Ispina należała do gminy wiejskiej/
Landgemeiden/Uście Solne, gdzie wójtem był Andrzej Samo-
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lej z Niedar a sołectwo było wspólne z Groblą. W tym czasie 
sołtysem był Jan Lany z Grobli.

Pogrzeb nauczyciela F. Norka odbył się dopiero 16-go 
czerwca 1943 roku na cmentarzu parafialnym w Grobli, ponie-
waż jego ciało znaleziono w tzw. Grubym Lesie za „Sowionka”, 
po kilku dniach w stanie zupełnego rozkładu. Znalazły go ko-
biety z Ispiny: Rozalia i Zuzanna Zięba, zbierając trawę w lesie. 
Powiadomiły o tym swojego ojca Józefa Ziębę, mieszkającego 
w Ispinie pod Lasem, a on zawiadomił rodzinę Matusika.
Można domniemywać, iż Franciszek Norek był ostatnim żyją-
cym spośród ofiar, być może zasypywał mogiłę. Niemcy kazali 
mu uciekać i wówczas został zastrzelony i dobity na miejscu, 
gdzie znaleziono go rannego. Prawdopodobną jest również 
wersja, że Franciszkowi Norkowi udało się zbiec w czasie 
rozstrzeliwania pozostałych osób, lecz w czasie ucieczki został 
postrzelony i zmarł wskutek upływu krwi, o czym świadczyła 
zakrwawiona ziemia w miejscu jego znalezienia i dokumenty 
położone obok, na pniaku.

Zabity Franciszek Nowak z Drwini został pochowany na 
cmentarzu parafialnym w Mikluszowicach, Jan Nosek w Gra-
biu, a zwłoki zabitych: Andrzeja Sendora i Jana Tokarskiego 
zabrał Jan Sendor – brat Andrzeja. Pochwano ich na cmentarzu 
parafialnym w Ruszczy.

W pogrzebach pomordowanych, mimo strachu przed oku-
pantem, wzięło udział wiele osób. Kierownik Szkoły Podstawo-
wej w Grobli – Franciszek Błąkała, w prowadzonej przez siebie 
kronice odnotował, że w pogrzebie ofiar w Grobli w dniu 6-tego 
czerwca 1943 roku wzięło udział parę tysięcy osób.

W takim oto, przybliżonym zarysie, mała wioseczka Ispi-
na, licząca kilkadziesiąt domów, przeżyła straszną gehennę. 
W Ispinie nie przeprowadzono sądu, nie badano, kto winien, 
wybrano ofiary według kryteriów znanych tylko prowadzącym 
pacyfiakcję Niemcom, zastosowano powszechną zasadę zbio-
rowej odpowiedzialności. Nie ogłoszono obwieszczeniami listy 
rozstrzelanych, jak to praktykowano w innych miejscowościach. 
Wg okupanta, po prostu zlikwidowano polskich „banditen” 
i zakopano w dole leśnym.

Wstrząsającym jest fakt, że wśród policjantów i żandarmów 
niemieckich znalazło się kilku volksdeutschów, jak: Robert 
Bogusch, pochodzący z Bielska Białej, Nowak, Beck i Frank. 
Rozpoznali ich wśród funkcjonariuszy niemieckich Alojzy 
Chlebik i Stafan Pająk z Ispiny, zeznający w latach siedem-
dziesiątych przed prokuratorem z Okręgowej Komisji Badania 
Zbrodni Hitlerowskich w Krakowie. Pełna lista przestępców wo-
jennych volksdeutschów z powiatu znajduje się w materiałach 
opracowanych przez Komisję Historyczną ZBOWiD w Bochni.

Rozstrzelani w dniu 2-go czerwca 1943 roku nie byli 
jednymi z Ispiny ofiarami czasu wojny. W czasie okupacji 
zginęli w innych okolicznościach, w Niemczech, Anna Pająk, 
ur. w 1916 r. i Adam Jewiarz, ur. w 1910 r. z Ispiny. Czerwiec 
był również tragicznym miesiącem w 1945 roku, czyli już po 
wyzwoleniu. Bowiem w dniu 10 czerwca 1945 roku wskutek 
nieostrożności ze znalezioną miną, obok mostu nad Wisłą 
w Ispinie, zginęło 6-ciu chłopców z Ispiny:

Franciszek WIDŁA – lat 11,
Andrzej PODSIADŁO – lat 15
Piotr GEBKA – lat 9
Franciszek STYCZEŃ – lat 13
Józef ĆMAK – lat 12
Tadeusz KUCHTA – lat 13

wszyscy byli uczniami Szkoły Podstawowej w Ispinie.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej, dzięki pomocy 

materialnej miejscowego leśnictwa i zaangażowaniu ówczesne-
go leśniczego Tadeusza Dajczera, w lesie, w miejscu rozstrze-
lania została urządzona mogiła pamiątkowa, otoczona najpierw 
płotkiem drewnianym i posadowionym krzyżem. Później 
wykonano betonowe obramowanie, ogrodzono siatką drucianą 
i obsadzono żywopłotem. Młodzież zs Szkoły Podstawowej 
z Ispiny opiekowała się tym miejscem pamięci narodowej wraz 
z nadleśnictwem.

Pierwsze poświęcenie krzyża i mogiły odbyło się prawdo-
podobnie w czerwcu 1945 roku a pierwsza msza św. odbyła się 
przypuszczalne w 1953 lub  1954 roku, zaś następna w 1980 roku.

W kolejne rocznice pacyfikacji Ispiny na mogile pamiąt-
kowej od zawsze składane są kwiaty, zapalane znicze przez 
delegacje gminy, kombatantów, rodziny pomordowanych oraz 
młodzież szkolną i harcerzy.

Znaczące obchody odbywały się w jubileuszowe rocznice 
i mają charakter uroczystości religijno – patriotycznych.
Należy tu przypomnieć obchody 50-tej rocznicy pacyfikacji 
Ispiny, w dniu 6 czerwca 1993 roku przy mogile pamiątkowej.

W uroczystości zorganizowanej z inicjatywy ówczesnego 
proboszcza parafii Grobla ks. Władysława Buczka, wziął udział 
biskup tarnowski ks. dr Jan Styrna, który odprawił mszę św. 
i wygłosił kazanie. Podczas tej uroczystości, licznie zebranym 
mieszkańcom Ispiny i parafii oraz gminy Drwinia, przedsta-
wiłem moje opracowanie na temat przebiegu i okoliczności 
pacyfikacji wsi. Przy tej okazji również, częściowo odnowiono 
pamiątkową mogiłę.

Podobna uroczystość jubileuszowa odbyła się w 60-tą 
rocznicę, również z inicjatywy  w/w proboszcza, ks. Władysła-
wa Buczka – proboszcza parafii w Grobli. Mszę św. wówczas 
odprawił ks. Jacek Szczygieł, rodak z Ispiny.

Uroczyście obchodzono 70-tą rocznice pacyfikacji, w dniu 
9 czerwca 2013 r. Zebrani wysłuchali mszy św., odbył się apel 
poległych i wspomnienia tragicznych wydarzeń przygotowane 
przez uczniów szkoły z Grobli.

Okazałą uroczystością była przygotowana w dniu 17 czerw-
ca 2018 roku 75-ta rocznica pacyfikacji, przygotowana przez 
Urząd Gminy Drwinia, sołectwo Ispiny oraz jej mieszkańców.

Po raz pierwszy uroczystość rozpoczęła się marszem uczest-
ników uroczystości spod zabudowań Edwarda Nosalskiego 
w Ispinie pod mogiłę pamiątkową w lesie – ok. 1,5 km. 
Miejsce rozpoczęcia marszu wybrano nieprzypadkowo. To tam, 
na podwórzu zabudowań ówczesnego gospodarza – Adama 
Nosalskiego, Niemcy przesłuchiwali zatrzymanych w obławie 
mężczyzn i stamtąd wywieziono 9 osób ciężarówką do lasu 
„Mokre”, gdzie ich zamordowano.

Dla upamiętnienia tego wydarzenia, z inicjatywy rodziny 
Edwarda Nosalskiego, na postumencie znajdującej się obok ich 
zabudowań kapliczki stylizowanej na kamienną grotę z figurą 
Matki Bożej Różańcowej, w 1999 roku umieszczono napis:

„Na pamiątkę sądzenia Polaków przez hitlerowców w dniu    
                       2.06.1943 r.        Ispina 1999 r.
                            Mieszkańcy wsi Ispina”

W marszu wzięła udział liczna grupa osób, a wśród nich 
władze samorządowe gminy Drwinia, rodziny pomordowanych, 
członkowie OSP i uczniowie szkół i harcerze niosący flagę pań-
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stwową oraz 13 białych róż symbolizujących 13 pomordowanych.
Motto uroczystości stanowił cytat wiersza Wisławy Szym-

borskiej umieszczony obok mogiły: „Umarłych wieczność 
zawsze trwa, dokąd pamięcią im się płaci”.

Uroczystość tę rozpoczęto podniesieniem flagi państwowej 
na maszt oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Prowadził 
ją dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Drwini 
z. s. w Grobli Radosław Brydniak, witając zebranych gości.
Odprawiona została polowa msza św. przez proboszcza parafii 
w Grobli ks. Antoniego Zołcia. Następnie omówiłem przebieg 
pacyfiakcji na podstawie zebranych od 1993 r. dokumentów 
i relacji świadków oraz rodzin pomordowanych. Podczas 
wystąpienia poinformowałem, że na mój wniosek Oddziałowa 
Komisja Ścigania Zrodni przeciko Narodowi Polskiemu IPN 
w Krakowie, w październiku 2017 roku wystąpiła z wnioskiem 
do Centrali Ścigania Zdrodni Narodowosocjalistycznych w Lu-
dwigsburgu o przekazanie dokumentów z prowadzonego przez 
Niemców śledztwa w sprawie zbrodni w Ispinie. Młodzież 
i harcerze ze Szkoły Podstawowej w Grobli pod kierunkiem 
nauczycielki historii Magdaleny Piekło przeprowadziła apel 
poległych, a uczennica kl VI Julia Siudak wykonała wzruszającą 
pieśń patriotyczną „Orlątko” autorstwa Artura Oppmana, poety 
Młodej Polski, napisaną w listopadzie 1918 r. w okresie walk 
w obronie Lwowa. 

Pieśń kończy się słowami: 
„Tylko Mi Ciebie Mamo,
  Tylko mi Polski Żal.”

Następnie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty na pa-
miątkowej mogile.

Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk, podziękował organizatorom 
za doniosłą, godnie i sprawnie przeprowadzoną uroczystość.

Jak zawsze dotąd, oprawę uroczystości zapewniła orkiestra 
OSP Grobla pod dyrekcją Jerzego Ciażki.
Szczególne podziękowania przekazano obecnym władzon 
Nadleśnictwa Niepołomice za sfinansowanie uporządkowania  
mogiły i jej otoczenia. W ramach tych prac usypano trwały 
kopiec ziemny z żywą darnią, na którym posadowiono ory-
ginalny pień drzewa, przydatny do urządzenia ołtarza. Przy 
ścieżce prowadzącej do mogiły ustawiono odnowioną tablicę 
informacyjną z tekstem mojego opracowania o przebiegu pa-
cyfikacji wsi. Pomysł i wykonanie zawdzięczamy sołtysowi 
Tadeuszowi Ślebodzie.

Pacyfikacja Ispiny została upamiętniona w Michniowie gm. 
Suchedniów w woj. świętokrzyskim, gdzie mieści się Mauzo-
leum Martyrologii Wsi Polskiej. W czasie pobytu delegacji 
rodzin pomordowanych w Ispinie na uroczystość 60 rocznicy 
pacyfikacji Michniowa, w dniu 12.07.2003 r. na tzw. Wzgórzu 
Golgota ustawiono Krzyż oraz tabliczkę z napisem o Ispinie.
Wieś Michniów 12 i 13 lipca 1943 roku przeżyła straszliwą 
tragedię. Okupanci niemieccy dokonali zbrodni ludobójstwa na 
mieszkańcach wsi. Spalono doszczętnie wieś, rozstrzeleli i spalili 
zywcem 203 osoby. Najmłodszą ofiarą był Stefanek Dabrowa. 
Miał 9 dni, gdy rodzice i chrzestni nieśli go do chrztu. Niemcy ich 
zatrzymali, rozstrzelali a ciała wrzucili do płonacego budynku.

Męczeństwo i postawa wsi polskiej została jednak doceniona 
przez władze powiatowe. W grudniu 2017 r. Sejm i Senat RP 
jednogłośnie przyjęli ustawę ustanawiajacą dzień 12 lipca jako 
„Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej”. Z zadowoleniem  
należy podkreślić fakt, że rocznice tych wydarzeń z lat oku-
pacji nie są zapomniane przez współczesne pokolenia. Warto 
przytoczyć tutaj urywek wiersza:

„Wszystko na świecie przemija powoli
i pamięć o szczęściu i o tym co boli
Wszystko przemija, tak chce przeznaczenie
Jedno tylko zostaje – wspomnienie.”

                                                                      Józef Podsiadło
                                  Syn rozstrzelanego Tomasza Podsiadło

Ispina - kapliczka obok zabudowań rodziny E. Nosalskiego s. Adama, 
na których podwórku Niemcy przesłuchiwali zatrzymanych mężczyzn 
przed rozstrzelaniem w dniu 02.06.1943 r. Na kapliczce umieszczono 
pamiątkowy napis -fot. Edward Nosalski

Ispina - pamiątkowa mogiła w lasku „Mokre”, gdzie 2.06.1943 roku 
rozstrzelano 9 mieszkańców wsi. fot. Krzysztof Szwiec

Michniów - krzyż upamietniający pacyfikację Ispiny. Na zdjęciu od 
lewej: J. Gucwa, J. Podsiadło, F. Podsiadło, S. Wydra- fot. J. Podsiadło
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Władysław Kupiszewski (Warszawa)

Z ptakami przez życie. Autobiografia ornitologa-ekologa
Książka, którą warto przeczytać

Staraniem Autora i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii 
Nauk wyszła ciekawa, wartościowa i ważna dla nauki praca 
Profesora Jana Krystyna Pinowskiego pt. Z ptakami przez ży-
cie. Autobiografia ornitologa-ekologa.1 Praca ta – jak wynika 
z tytułu - obejmuje bogato uwzględnioną ornitologię, czyli 
naukę o ptakach i ekologię, która ukazuje wzajemne zależno-
ści organizmów, ich zespołów i środowisk. Problematyce tej 
towarzyszą rozdziały bardziej osobiste składające się na au-
tobiografię Autora, będącą tłem wkomponowanym w całość 
książki i dobrze współgrającą z częścią naukową. Tak więc 
warto też na nią spojrzeć nieco szczegółowiej. 

Praca zawiera 16 rozdziałów (części właściwej), wyko-
rzystaną bibliografię, skorowidze 
nazw zwierząt i roślin w języku 
polskim i łacińskim.

Pierwsze trzy rozdziały mają 
charakter bardziej osobisty uka-
zują bowiem historię rodów 
przodków Autora ze strony ojca, 
matki, ojczyma, a także historię 
jego własnej rodziny. Wiado-
mości dotyczące tej treści są nie 
tylko prywatną historią rodową, 
ale tworzą one tradycję, włączają 
się w ogólny nurt powstawania 
kultury obyczajowej. Fakty z tej 
dziedziny warunkowały charakter 
najbliższego środowiska Boch-
ni, Brzeska, Skawiny, stwarzały 
ogólny klimat, atmosferę, w któ-
rej żył, wzrastał, wychowywał się 
i wykształcał swoje zainteresowa-
nia przyrodnicze. 

Dalsze rozdziały, czwarty 
i piąty dotyczą studiów Profeso-
ra na Uniwersytetach: Jagielloń-
skim (I. stopnia), Uniwersytecie Wrocławskim (początek II. 
stopnia) i Uniwersytecie Warszawskim (zakończenie II. stop-
nia i uzyskanie tytułu magistra). W Warszawie uzyskał także 
tytuł doktora, tu się habilitował, tu uzyskiwał dalsze stopnie 
w karierze naukowej, w roku 1989 uzyskał tytuł profesora 
zwyczajnego.

Pozostałe rozdziały (sześć – szesnaście) to już historia cza-
sów samodzielności życiowej, zawodowej i naukowej, cza-
sów od ukończenia studiów po emeryturę, ale nie wdając się 
w szczegóły można powiedzieć, że są to lata intensywnej pra-
cy Profesora Jana Pinowskiego. Pracy organizacyjnej, nauko-
wej i dydaktycznej w Instytutach PAN w zakresie ornitologii 
i ekologii i wreszcie, to okres znaczącej i owocnej i jakże waż-
nej współpracy naukowej z różnymi instytucjami społecznej 
użyteczności w Polsce i różnymi ośrodkami naukowymi na 
całym świecie. O niektórych dokonaniach Profesora, Uczo-

nego wielkiej klasy, pięknie napisali na stronie reklamowej 
okładki Wydawcy tej książki, ich słowa pozwolę sobie we 
fragmencie przytoczyć: „w ramach Międzynarodowego Pro-
gramu Biologicznego był Profesor Pinowski inicjatorem 
i koordynatorem badań nad rolą ptaków ziarnojadów prowa-
dzonych w 25 krajach świata, których owocem była synteza 
opublikowana w Cambridge Univesity Press. W ramach tej 
problematyki organizował trzynaście międzynarodowych 
sympozjów naukowych, w tym cztery w Polsce. Jego zain-
teresowania naukowe koncentrowały się na ekologii ptaków, 
w szczególności roli ptaków w krajobrazie rolniczym oraz 
na epidemiologicznej roli ptaków dziko-żyjących. Prowadził 

również badania nad ekologicz-
nymi konsekwencjami dla środo-
wiska i człowieka transformacji 
terenów rolnych w tereny zabu-
dowy podmiejskiej”.2 

W tym bardzo krótkim omó-
wieniu tak dużej książki (liczą-
cej 610 stron) wyeksponowałem 
tylko niektóre fakty (zrobiłem to 
wybiórczo i świadomie), chcia-
łem bowiem pewne treści tylko 
zasygnalizować i przez to zachę-
cić czytelnika do przeczytania ca-
łości, do wejścia w leśne gąszcze 
wiadomości drobnych choć nie 
zawsze specjalistycznych, ale za-
wsze ciekawych. 

Podstawą książki są między in-
nymi bardzo szczegółowe notatki, 
poczynione przez Autora w trak-
cie i po każdym sympozjum, 
kongresie, konferencji, po każdej 
wycieczce naukowej, o każdej po-
dróży krajowej i zagranicznej itp.

Autor zapisywał w swoim notatniku nie tylko rzeczy fa-
chowe specjalistyczne (jak gatunki wszystkich napotkanych 
ptaków), pisał o wszystkim nawet nie należącym do Jego 
dziedziny naukowej, a zdaniem Jego stanowiło ciekawy ele-
ment rzeczywistości. 

Jest więc ta książka – po prostu – kopalnią wiedzy nauko-
wej i nie tylko o ptakach, ich życiu i środowisku, ale także 
to książka o ludziach, krajach, ich kulturze itp., choć te wia-
domości nie dominują, ale są i one zaciekawiają czytelnika, 
ubogacają jego wyobraźnię, uczą. Jest to książka (jak czytamy 
wyżej w tytule), którą warto przeczytać.   

Książkę można nabyć w księgarni: Bochnia, Rynek 16.
Przypisy:
1  Muzeum i Instytut Zoologii, Warszawa 2018, str. 610
2  Cytat ostatniej strony reklamowej okładki
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Jan Krystyn Pinowski (Warszawa)

Wspomnienia przyrodnika z Wenezueli z lat 1978-1979 - cz. 1
W Wenezueli pracowałem od 15 stycznia 1978 do 30 maja 

1979 roku. Był to okres ekonomicznego rozwoju tego kraju, 
który zapewniały dochody z licznych szybów naftowych i dla-
tego rząd rozpoczął kilka programów pod hasłem: Siejemy 
ropę. Programy te miały na celu zwiększenie produkcji żyw-
ności i jeden z nich miał doprowadzić do zwiększenia produk-
cji bydła oraz uregulowania stosunków wodnych. Podjęto de-
cyzję o przeprowadzeniu gigantycznego planu melioracji lla-
nos w stanie Apure, a w dalszym planie w stanie Barinas i Por-
tuguesa. Stan Apure, jeden z biedniejszych rejonów Wenezu-
eli, zajmuje obszar 76500 kilometrów kwadratowych i jest 
zamknięty od północy rzeką Apure, od południa granicą pań-
stwową z Kolumbią, a od wschodu rzeką Orinoko. Produkcja 
brutto na jednego mieszkańca jeszcze w roku 1968 była o 46,4 
procent mniejsza od średniej produkcji na jednego mieszkańca 
w całej Wenezueli. Ten ogromny obszar był słabo zaludniony. 
Średnie zagęszczenie w 1971 roku wynosiło 2,5 mieszkańca 
na 1 kilometr kwadratowy. Większość powierzchni stanu Apu-
re zajmują zalewane llanos, czyli sawanna wykorzystywana do 
ekstensywnej hodowli bydła. Stan ten od 150 lat dostarczał 20 
procent, a następnie 15 procent (w 1978 roku) krajowej pro-
dukcji bydła rzeźnego Wenezueli. Klimat stanu Apure to kli-
mat tropikalny o średniej rocznej 27,4 stopni Celsjusza i bar-
dzo małych wahaniach (dane dla Mantecal szerokość 7°20’N, 
długość 69°15’), o dwóch skrajnie odmiennych porach roku: 
porze suchej trwającej od końca listopada do kwietnia i desz-
czowej od kwietnia do listopada. Opady wynoszą dla Mantecal 
średnio rocznie 1742 milimetrów, przy czym brak ich prawie 
zupełnie w porze suchej. Pod koniec pory deszczowej dwie 
trzecie llanos zalane jest warstwą wody o średniej głębokości 

około 30 centymetrów. Pod koniec pory suchej brakuje wody 
i bydło ginie z powodu braku paszy. Powtarzające się co rok 
wysokie stany wód wyrządzały wiele szkód i nierzadko zagra-
żały stolicy stanu – San Fernando de Apure).

Wenezuelczyk polskiego pochodzenia Jan Kijewski 
(w 1935 roku ukończył SGGW), badając topografię i gleby 
stanu Apure stwierdził, że naturalne llanos dzieli się na trzy 
odrębne środowiska: 1) bancos – tereny położone powyżej 1–2 

metry ponad otaczający teren, ciągnące się wzdłuż rzek, piasz-
czyste i nigdy nie zalewane w porze deszczowej, porośnięte la-
sami galeriowymi, pokrywające około 30 procent terenu llanos; 
2) bajios – równina pokryta roślinnością trawiastą znoszącą za-
lewanie przez wodę w porze deszczowej na wysokość około 30 
centymetrów (strefa ta zajmuje około 50 procent powierzchni 
llanos); 3) esteros – tereny położone najniżej, zagłębienia tere-
nu, starorzecza posiadające wodę nieraz przez cały rok, pokry-
wają one około 20 procent powierzchni llanos. Ideą Kijewskie-
go była produkcja sztucznych esteros przez łączenie szeregów 
bancos ze sztucznymi tamami, żeby zamienić większość bajios 
w esteros w celu magazynowania wody w porze deszczowej. 
Inny pomysł miał Carlos Eloy Pérez; polegał on na budowaniu 
tam prostopadle do spadku terenu llanos z zachodu na wschód, 
aby zatrzymać odpływ wód deszczowych. Z połączenia tych 
dwóch propozycji powstał projekt melioracji llanos znany dzi-
siaj jako Módulo de Apure. Meliorowany teren to ogromna 
równina o spadku z zachodu na wschód. Melioracja polegała 
na budowaniu modułu, to jest otoczeniu 4000–5000 hektarów 
powierzchni llanos ziemnymi wałami, w których gromadziła 
się woda w porze deszczowej. Przez otwieranie lub zamykanie 
śluz w wałach człowiek może regulować poziom wody w mo-
dule. W czasie pory suchej nawet przy zamkniętych śluzach 
ubywa wody w module z powodu jej parowania, jednak w naj-
niższej, wschodniej stronie modułu pozostaje jej wystarczająca 
ilość, nawet pod koniec pory suchej. Wraz z opadaniem lustra 
wody w porze suchej przesuwa się zielone pasmo bujnej we-
getacji roślinnej, gdzie bydło znajduje obfite źródło pokarmu. 
W ten sposób można było zwiększyć kilkakrotnie produkcję 
bydła. Jeżeli na terenach nie meliorowanych dla wypasu jednej 
krowy potrzeba było 6–8 hektarów llanos, to na terenach zme-
liorowanych wystarczają 1–2 hektary. Dla wszechstronnych 
badań zbudowano moduł eksperymentalny koło miejscowości 
Mantecal. Melioracja llanos miała różnorodne konsekwencje 
tak dla rozwoju stanu Apure, począwszy od zmian środowiska 
naturalnego, jak na przykład zmiany produkcji pierwotnej, aż 
po zmiany socjalno-ekonomiczne rejonu .

Badania prowadzone przez ekologów koncentrowały się na 
dwóch głównych problemach. Pierwszym były konsekwencje 
zmian produkcji pierwotnej, czyli pokrywy roślinnej, zmian 
obiegu pierwiastków i tempa rozkładu materii organicznej 
wskutek melioracji zarówno na terenach zalanych (esteros), 
jak i pozbawionych wody (głównie bancos). Drugim proble-
mem była rola i funkcja producentów wtórnych, to znaczy 
zwierząt: dynamika ich liczebności, sukcesja na zmeliorowa-
nych terenach, udział w krążeniu energii i materii oraz możli-
wość ich gospodarczego wykorzystania (ryby, kajmany, ptaki).

Kajmany i kapibary to ważne dla człowieka gatunki za-
mieszkujące llianos, które jest ich naturalnym środowiskiem 
(Ryc.2). Jednym z ubocznych skutków nawadniania llanos, 
a przez to podniesienia lustra wody i utworzenia wielu zbior-
ników wodnych, jest zwiększenie liczebności kajmanów. Są 
one cennym obiektem dla przemysłu skórzanego, dlatego 
na innych terenach zostały już mocno przetrzebione przez 

Pod koniec pory suchej bydło ginie z powodu braku paszy
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człowieka. Kajmany występują w północnej części Amery-
ki Południowej i w Ameryce Środkowej. W Wenezueli poza 
kajmanem z llanos (Caiman crocodillus crocodillus z rodzi-
ny Alligatoridae) żyją jeszcze dwa rzadkie gatunki krokody-
li właściwych (Crocodylidae): krokodyl znad rzeki Orinoko 
(Crocodylus intermedius) oraz na wybrzeżach morskich ko-
smopolityczny krokodyl amerykański (Crocodylus acutus). 

Samica kajmana rozmnaża się po raz pierwszy w wie-
ku około czterech lat, kiedy długość jej ciała osiąga ponad 
125 centymetrów. Buduje ona gniazdo w porze deszczowej 
w sierpniu, z materiału zebranego w najbliższym otoczeniu. 
Jeżeli gniazdo znajduje się pod krzakami, to samica buduje je 
z liści i gałęzi, a jeżeli na otwartym terenie, to z trawy (najczę-
ściej z Paspalum spp.). Samica składa do gniazda przeciętnie 
29 jaj. Jaja są różnego kształtu od eliptycznych do prawie kuli-
stych o przeciętnych wymiarach 64x41 milimetrów i ciężarze 
60 gramów. Nie stwierdzono zależności między wielkością 
samicy a wielkością jaj. Temperatura wewnątrz gniazda waha 
się w ciągu dnia od 20 do 32 stopni Celsjusza dzięki inso-
lacji oraz dzięki ciepłu wydzielanemu przez rozkładającą się 
ściółkę gniazda. Wysoka wilgotność gniazda chroni je przed 
przegrzaniem. Rozwój jaj trwa około 70 dni i w tym okresie 
gniazdo jest chronione przez rodziców. Tym niemniej małe 
kajmany wykluwają się tylko z około 15 procent jaj. Ogrom-
ną liczbę jaj niszczą pospolite tu wszędzie metrowej długości 

jaszczurki – teju brazylijskie (Tupinambis teguixin). Młode 
kajmany wykluwają się głównie w nocy i klucie stymulowane 
jest obecnością matki. Tuż po wykluciu kajmany mają śred-
nio 21,5 centymetra długości, a ich ciężar wynosi średnio 41,5 
grama . Młode kajmany opuszczają gniazdo wkrótce po wy-
kluciu. Rodzice opiekują się młodymi jeszcze długo. Kiedy do 
młodych zbliża się człowiek, samica unosi się na powierzchni 
wody i rozpryskuje wodę głową. Podpływa pod wodą nawet 
na odległość jednego metra od człowieka, jednak nigdy nie 
atakuje, nawet gdy chwyta się malutkie kajmany. Te ostatnie 
przy zbliżeniu się człowieka wyginają się w kabłąk, tak, że 
z wody tylko widać koniec ogona i głowę, przy czym wydają 
krótkie kacze dźwięki i nurkują. Rodzice w tym czasie niespo-
kojnie pływają obok. Kiedy na brzegu spoczywa kilkanaście 
kajmanów, to przy zbliżeniu się człowieka leniwie schodzą do 
wody. Podstawowym pokarmem młodych kajmanów są larwy 
i imago chrząszczy oraz larwy ważek. Poza owadami najważ-
niejszym składnikiem ich pokarmu są ryby. Płazy, ptaki, ssaki 
stanowią ich pokarm z rzadka, pewnie znajdowany już mar-
twy. Dość często natomiast odżywiają się ślimakam. Kwitnie 
też kanibalizm, zwłaszcza młode kajmany niepilnowane przez 
matki są chętnie zjadane przez inne kajmany.

Co rok wiosną pracownicy Instytutu Zoologii Tropikalnej 
odławiają kajmany, ważą je, znakują metalową klamrą z nu-
merem, którą przypinają im do ogona. Odłów kajmanów jest 
podobny do odłowu ryb: ludzie ciągną sieć o dużych oczkach 
po obu stronach zbiornika aż do brzegu. Zaplątanemu w sieć 
kajmanowi przyciska się pysk nogą obutą w wysoki but, 
a druga osoba wiąże mu nogi i zawiązuje pysk. Po zmierzeniu, 
zważeniu i oznakowaniu przetrzymuje się zwierzęta chwilę na 
brzegu. W międzyczasie siatką o gęstszych oczkach odławia 
się ryby. Zwykle w takim zbiorniku poza innymi gatunkami 
ryb jest także kilkadziesiąt kilogramów piranii (Pygocentrus 
piraya).  Po wyłowieniu ryb zwalnia się kajmany z pęt, a one 
uciekają wtedy żwawo do wody. 
Przypisy:
Artykuł pochodzi z książki: Jan Krystyn Pinowski „Z ptakami 
przez życie, Autobiografia ornitologa ekologa” Wydane przez  
Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa,610 str., Można 
nabyć w księgarni-Bochnia, Rynek 16.

Kajman (Caiman crocodillus crocodillus)

Michalina Pięchowa

Nasi znajomi
Są wśród nas ludzie, którzy zasługują na szczególną uwagę, 

na pozór zwyczajni, a jednak inni. Czym się wyróżniają? Potrafią 
dzielić się z drugimi cząstką swego czasu, cząstką samego siebie, 
innymi słowy pozostawiają po sobie niezatarty, trwały ślad. 

„Jego bezinteresowność i skromność zasługują na szacu-
nek, a nieprzerwana pasja w działalności na rzecz młodzieży, 
na najwyższe uznanie.” Takie słowa padły w dniu 11 listopada 
2017 roku. Do kogo były zaadresowane? Skierowane zostały 
do p. Mariana Biernata. Z jakiej okazji? Te i inne, podobne 
pytania cisną się na usta.

P. Marian Biernat. Spotykamy Go na co dzień. Wiemy, że  
jest pedagogiem, część Swego życia poświęcił pracy w szko-

le. Już jako uczeń interesował się sportem, mało tego, sport 
stał się Jego pasją. W związku z powyższym, by zrealizować 
swoje marzenia wybrał studia na AWF w Krakowie. Już wtedy 
miał pewne osiągnięcia: jako uczeń szkoły średniej zdobył mi-
strzostwo w piłce ręcznej w skali województwa. Po studiach 
i uzyskaniu dyplomu magisterskiego podjął pracę w  Szkole 
Podstawowej nr 1, następnie w Technikum Ekonomicznym, 
a w końcu w Technikum Mechanicznym, udzielając się rów-
nocześnie społecznie. Pełnił też funkcję przewodniczącego Po-
wiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w Bochni. 
Rozpoczął ponadto sędziowanie w piłce nożnej i awansując, 
doszedł do I ligi jako jedyny sędzia tak wysokiego szczebla 



WB nr 4 (118)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE22 JESIEŃ-ZIMA 2018

w woj. tarnowskim. Przez 10 lat sprawował funkcję sędziego 
w takich klubach, jak: Legia Warszawa, Gór-
nik Zabrze, Lech Poznań, Pogoń Szczecin iin. 
Za długoletnie sędziowanie zawodów szcze-
bla centralnego 1 i 2 ligi Marian Biernat został 
uhonorowany w 1978 roku Złotą Odznaką Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie oraz 
proporczykiem.

Kiedy zaczął  się okres wytężonej pracy dy-
daktycznej i wychowawczej, równocześnie dało 
się zauważyć wielkie zaangażowanie P. Maria-
na w pracy społecznej. Niejednokrotnie kosz-
tem własnego czasu, kosztem rodziny i wypo-
czynku łączył dwie funkcje: był zawodnikiem 
klubu „Rzezawianka” oraz trenerem trampka-
rzy i juniorów. Równocześnie zdobywał coraz 
wyższe stopnie jako sędzia piłkarski, w wyniku czego przez 
kilka lat sędziował mecze I- ligi, poza tym dzięki swym do-
świadczeniom Marian Biernat został na 15 lat sędzią obserwa-
torem - kwalifikatorem, oceniającym grę młodszych kolegów. 
W prasie krakowskiej ukazał się w 1970 roku artykuł „Naj-
szybszy sędzia”, w którym czytamy:”Ostatnio zorganizowano 
konkurs dla 49 kandydatów z całej Polski, ubiegających się 
o prowadzenie meczów I i II ligi. Zaszczytny awans uzyska-
ło dwóch z okręgu krakowskiego: mgr Marian Biernat i M. 
Wójcik z Krakowa. Biernat godnie podtrzymuje tradycje sę-
dziów bocheńskich.” Warto wiedzieć, że na egzaminie kon-
kursowym osiągnął bardzo dobre wyniki, okazało się, że jest 
najszybszym sędzią [w biegach]. Nasz Znajomy nie poprzestał 
na sukcesach, działalności i osiągnięciach, gdyż nadal organi-
zował wakacyjne obozy piłkarskie i turnieje, wpływając w ten 
sposób na rozwój młodych talentów oraz aktywne spędzanie 
wolnego czasu przez młodych pasjonatów.

P. Marian, przeszedłszy na emeryturę, nie zamierzał od-
poczywać w fotelu. O tym, czym wypełniał i wypełnia czas 
informuje nas kronika. Przeglądam „Kronikę młodzieżowego 
klubu sportowego PAWEŁKI przy parafii św. Pawła Aposto-
ła w Bochni.”

Drużyna ta założona przez ks. Jana Nowakowskiego ist-
nieje i działa od 2006 roku. Zaraz na wstępie kroniki czytamy: 
„Zajęcia społecznie prowadzi znany trener i sędzia pierwszoli-
gowy - Marian Biernat. Potrafił on zgromadzić wielu młodych 
ludzi z bocheńskich podwórek i osiedli. Jak sam mówi, jedyne 
warunki, jakie trzeba spełnić, by znaleźć się w drużynie to... 
nie używać wulgarnych słów i nie palić papierosów.”

Odtąd rozpoczął się czas mozolnej pracy, ciągłych tre-
ningów, meczów, sukcesów. Nie obeszło się 
i bez porażek. Wertując kronikę, zauważamy 
taki wpis:„W finale ogólnopolskiego turnieju 
piłkarskiego INTERSOCCER w Warszawie 
spotkało się [2008r.] 7 drużyn mistrzowskich 
z eliminacji poszczególnych miast plus jedna 
dolosowana z drugiego miejsca [Inter Kraków].
Parafialna drużyna „Pawełki” rozegrała trzy 
mecze w swojej grupie i w starciu ze szkółka-
mi mistrzostwa sportowego wypadła nie najgo-
rzej.” Jednym z sukcesów był udział chłopców 
w turnieju, w którym uczestniczyły 103 druży-
ny z trzech województw. W finale „Pawełki” 
pokonały Wisłę Kraków. Do zwycięzców nale-
żeli: Marcin Biernat [wnuk Trenera], Dominik 

Juszczak, Iwo Stopczyński i Kacper Seweryn. Nie tylko wy-
walczyli pierwsze miejsce na turnieju w Krakowie 19 kwietnia 
2008 roku, ale zdobyli piąte miejsce w Polsce na Ogólnopol-
skim Turnieju Młodzieży w Warszawie. Warto również do-
dać, że kilkunastoletni wnuk Trenera, Marcin Biernat, zdobył 
w 2000 roku dyplom Najlepszego Strzelca Halowego Turnieju 
Piłki Nożnej. I tak można rok po roku wymieniać udział „Pa-
wełków” w różnego rodzaju turniejach, rozgrywkach, a tym 
samym mówić o osiągnięciach, które by nie istniały, gdyby 
nie poświęcenie i bezinteresowna praca p. Mariana. Biorąc 
pod uwagę Jego zaangażowanie, rodzice oraz władze wielo-
krotnie składali Mu podziękowania, wypowiadali słowa uzna-
nia, obdarzali dyplomami. Należy podkreślić, że aby połączyć 
pasje sportowe młodych z innego rodzaju przyjemnościami, 
opiekunowie organizują dla nich pikniki, rajdy rowerowe 
do Puszczy Niepołomickiej oraz różnego rodzaju wycieczki 
krajoznawcze. U boku młodych zawsze jest ich Trener - Ma-
rian Biernat, który czuwa nad organizacją, atmosferą spotkań 
i zachowaniem się podopiecznych. Nie można jednak pomi-
nąć kilku nazwisk ludzi, którzy wspierają finansowo młodych 
zapaleńców, należą do nich: Stanisław Broszkiewicz, Halina 
Marchewczyk, Kazimierz Kozłowski, Beata Drużkowska i Jan 
Kasprzycki kierownik drużyny.

Duszą i sercem tej grupy młodzieży jest jednak  p. Ma-
rian Biernat. Za wieloletnią pracę społeczną, za zaangażowa-
nie się w życie miasta, nieprzerwaną pasję w działalności na 
rzecz dzieci i młodzieży szczególnie z biednych rodzin, często 
niepełnosprawnej, trudnej - otrzymał 11 listopada 2017 roku 
Srebrny Krzyż Zasługi oraz list gratulacyjny od Burmistrza 

2017 r. X-lecie Klubu „Pawełki” - zdj. GK 11.11.2017 r. - Marian Biernat odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi  - zdj. UMB 
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Miasta, Stefana Kolawińskiego, w którym czytamy:„Przy tak 
wielu dowodach silnego charakteru i niezłomnej woli szcze-
gólnie cieszy wrażliwość i bezinteresowna pomoc, jakiej 
udziela Pan od lat kolejnym pokoleniom wychowanków.”

W jednym z wywiadów na zapytanie dziennikarki: „Skąd  
Pan czerpie tyle sił? Odpowiedział: „... to właśnie ci młodzi 
ludzie dają mi siły. Cieszy mnie, gdy osiągają sukcesy, ład-
nie grają, strzelają bramki. To wystarczające i najlepsze po-
dziękowanie, jakie można sobie wyobrazić.” Ta niespotykana 
skromność, przy równoczesnym poświęceniu zaskakują w dzi-
siejszym zmaterializowanym świecie. Stąd rodzi się pytanie: 
czy tylko wychowanie wpływa na takie i inne skłonności oraz 
zachowania, czy również pewne predyspozycje odziedziczone 
po przodkach. W tym wypadku należałoby sięgnąć do korze-
ni. Na temat rodziny Biernatów wywodzących się z Borku, 
w 2014 i 2015 roku  ukazały się dwa artykuły w Wiadomo-
ściach Bocheńskich [nr 2 i nr 4], „ Z Borku do Ameryki” 
i „Tułaczym szlakiem do Afryki.” Dotyczą one gehenny wo-
jennej rodziny naszego Sportowca. W szczegóły tej historii nie 
będziemy zatem wnikać. Dziadkowie Mariana Biernata mieli 
siedmioro dzieci. Kiedy dorosły, z uwagi na trudne warunki 
ówczesnego życia, udały się na tzw. Saksy. W 1912 roku je-
den z synów, Piotr, wyjechał do Ameryki. Tam poznał trud 

pracy zarobkowej i gorycz emigracji. Nadszedł rok 1918, 
Piotr niewiele się zastanawiał, uważał, że jego obowiązkiem 
jest walczyć o wolność swej Ojczyzny. Opuścił Stany Zjed-
noczone i znalazł się w Błękitnej Armii gen. Hallera. Wal-
czył na froncie. „Parliśmy na wschód aż pod Kijów. Duże 
przestrzenie, rozciągnięty front, braki w zaopatrzeniu po-
wodowały wielkie straty” - tak wspomina te tragiczne chwi-
le ojciec Mariana  Biernata – Piotr. Wtedy właśnie został 
ranny, kula kozacka ugodziła go w pierś i łopatkę. Fakt ten 
uratował mu jednak życie, gdyż wielu żołnierzy, współtowa-
rzyszy niedoli, zginęło.

Po pobycie w szpitalu i długotrwałym okresie leczenia 
otrzymał za bohaterką postawę Krzyż Walecznych i dwa dy-
plomy. Po raz drugi zdał egzamin z patriotyzmu, kiedy do-
stał bilet powrotny do USA oraz zapewnienie, że po powrocie 
otrzyma 100 dolarów na zagospodarowanie się, na począ-
tek. Piotr zrozumiał trudną sytuacje w odrodzonej Ojczyźnie 
i uznał, że tu jest jego miejsce, że wraz z innymi powinien 
budować jej przyszłość. Pozostał, zrezygnował z perspektyw 
lepszego życia, założył rodzinę i całkowicie poświęcił się pra-
cy. Stał się wzorcem dla swych dzieci, które od niego uczyły 
się patriotyzmu, pracowitości, systematyczności oraz wytrwa-
łości w dążeniu do celu.

KORESPONDENCJA I WSPÓŁPRACA Z CZYTELNIKAMI 
Adam Wójcik - Łużycki  (Tarnobrzeg)

List do redakcji
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem artykuły 

zamieszczone w Wydaniu Specjalnym – nr 3 „Wiadomo-
ści Bocheńskich”, w większości związane z wydarzeniami 
sprzed stu lat, które przyniosły naszej Ojczyźnie wymarzoną 
przez kilka pokoleń Polaków niepodległość. Szczególnie in-
teresujący jest materiał poświęcony niezwykłej postaci Olgi 
Leopoldyny Staweckiej. W trakcie moich różnych badań 
i dociekań, a także wielu lektur napotykałem na wydarzenia 
czy postaci, które zdecydowanie wyróżniały się pochodze-
niem, osobowością, niezwykłymi zainteresowaniami i doko-
naniami, ale nie spotkałem nigdy tak nietuzinkowej osoby 
jak wspomniana Olga Leopoldyna Stawecka. Już samo ze-
stawienie jej tytułów „porucznik – zakonnica” budzi zainte-
resowanie tą osobą, potem – jak w scenariuszu doskonałego 
filmu – napięcie jest stopniowane od zupełnego zaskocze-
nia aż do wręcz oniemienia, bo przecież taka kobieta nawet 
w tak skomplikowanej historii jaką ma Polska, jest kimś zu-
pełnie niezwykłym. 

Serdecznie gratuluję Autorowi z racji wydobycia tej 
postaci z zupełnego zapomnienia, bo przecież – mimo 
wielu niezwykłych bojowników o Niepodległą – ta jest na-
prawdę wyjątkowa. 

Gratuluję również Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośni-
ków Ziemi Bocheńskiej wystawy poświęconej „porucznikowi 

– zakonnicy”. Wystawy jeszcze nie widziałem, ale w świetle 
artykułu, chętnie wybiorę się do Bochni, by ją zobaczyć.

Interesujący jest też artykuł o „Bocheńskim Dniu Nie-
podległości”. Czytając go odnoszę wrażenie, że przełom 
października i listopada 1918 roku miał podobny przebieg 
we wszystkich miastach i miasteczkach Galicji; być może 
dotyczy to także innych miejscowości w pozostałych zabo-
rach. Dowodzi to jednak, że sto lat temu nasi pradziadowie, 
wyczuwając zmiany jakie następowały w Europie, potrafili 
wykorzystać je dla nadrzędnego celu, jakim była niepodle-
głość Polski. 

Dziękuję też za relację z Sesji Matejkowskiej, jaka odbyła 
się na zamku w Wiśniczu dzięki niestrudzonej propogatorce 
wiedzy o Janie Matejce, Pani Marii Domańskiej – Serafiń-
skiej. Mimo zaproszenia na tę Sesję, nie mogłem wtedy przy-
być do Wiśnicza z powodu ciężkiej choroby. Tym bardziej je-
stem wdzięczny za relację z tego jakże ważnego wydarzenia.     

Gratulując raz jeszcze Autorom – serdecznie pozdrawiam !
   
Dr Adam Wójcik – Łużycki jest wieloletnim kustoszem Mu-

zeum Polskiego Przemysłu Siarkowego. Autor wielu opraco-
wań historycznych o zabytkach Ziemi Tarnobrzeskiej. Założy-
ciel i Redaktor Naczelny społeczno-kulturalnego kwartalnika 
„Dzikovia”.
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W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania niepod-
ległości przez Polskę, 
6 listopada 2018 roku 
w Domu Bochniaków 
w Bochni odbył się wer-
nisaż wystawy „Olga 
Leopoldyna Stawecka, 
porucznik - zakonnica 
z Bochni”, zorganizowa-
ny przez Stowarzyszenie 
Bochniaków i Miłośni-
ków Ziemi Bocheńskiej.

Uroczystość rozpo-
częła się odśpiewaniem 
hymnu i powitaniem za-
proszonych gości: władz 

powiatowych, miasta i gminy Bochni, dyrektorów bocheńskich 
zakładów, szkół oraz przedstawicieli stowarzyszeń a wśród nich 
Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pięknie prezentująca się, wspaniale przygotowana i zdolna  
młodzież SP nr 5 w Bochni wykonała program artystyczny: 
„Nieskończenie Niepodległa”. Dowiedzieliśmy się jak burz-
liwe były dzieje naszej Ojczyzny, w tekstach i pieśniach pa-
triotycznych, przy akompaniamencie pianina przewijały się 
powstania, nadzieja, wiara i I wojna, niepodległość, spełnianie 
marzeń, Piłsudski, Oleandry – i Olga Stawecka.

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

    Kantata Bochniaków
Wspólnie zaśpiewana na stojąco Kantata Bochniaków otwo-

rzyła drugą część uroczystości poświęconą wystawie i jej autorom.
Wystawa przygotowana została na podstawie materiałów 

pochodzących w dużej mierze z Archiwum Sióstr Serafitek 
w Oświęcimiu i udostępnionych przez Stanisława Marię Jan-
kowskiego, gościa honorowego wernisażu, absolwenta UJ, 
historyka, literata. O Oldze Staweckiej pisał w swej książce 
„Dziewczęta w maciejówkach” w obszernym rozdziale „Se-
rafitka z Krzyżem Walecznych”; na podstawie tej publikacji 
opracowano scenariusz wystawy i komentarze do materiałów 
archiwalnych prezentowanych w ekspozycji.

Opracowania wystawy dokonali: zmarły 7 czerwca 2018 roku 
prezes Stowarzyszenia Bochniaków Stanisław Kobiela (którego 
pamięć uczciliśmy minutą ciszy) i redaktorzy: Janina Kęsek i Sta-
nisław Mróz, a korektę tekstu wykonała red. Felicja Wieczorek.

Wystawa zawiera 30 plansz, w tym 12 zostało przygo-
towanych przez Stanisława Kobielę. Janina Kęsek wspólnie 
ze Stanisławem Kobielą odwiedzili wiele miejsc w poszuki-
waniu i zdobywaniu materiałów archiwalnych, źródłowych. 
Stanisław Mróz opracował graficzną stronę plansz w oparciu 
o zdjęcia i dokumenty archiwalne. Wzbogacił również mate-

riał o fotogramy odznak i odznaczeń wojskowych por. Olgi 
Staweckiej, a wśród nich najważniejsze: Krzyż Walecznych.

Wystawa jest dobrze opisana, pokazuje chronologicznie 
dzieje Olgi Staweckiej, są spisane wspomnienia o niej, zeszy-
ty z fragmentami pamiętnika, wiersze, fotografie, pamiątki po 
Oldze Staweckiej.

Eksponaty zgromadzone są w trzech salach, na ścianach 
i gablotach. Można też oglądnąć prezentację multimedialną 
przygotowaną staraniem Sióstr Serafitek z Oświęcimia.

Na wernisażu prezes Oddziału bocheńskiego Stowarzy-
szenia Bochniaków Dorota Korta wręczyła Stanisławowi Jan-
kowskiemu honorową odznakę Stowarzyszenia oraz książkę 
Stanisława Kobieli „Ucieczka Rotmistrza Witolda Pileckiego 
z Auschwitz do Bochni i Wiśnicza” z podziękowaniem za 
współpracę przy nie pierwszej już wystawie. Publiczność na-
grodziła go oklaskami.

Władze Bochni gorąco podziękowały Janinie Kęsek 
i wszystkim organizatorom wystawy za to wydarzenie kultu-
ralne związane z tematyką niepodległościową.

Przy kawie i ciastku rozmawialiśmuy o starannie przygo-
towanej wystawie, bardzo ciekawie przedstawionej niezwy-
kle bogatej biografii Olgi Staweckiej zołnierza – zakonnicy 
z Bochni, o pielęgnowaniu pamięci o ludziach ziemi bocheń-
skiej, w których był żywy duch patriotyzmu, którzy walczyli 
o zachowanie polskości.

Dom Bochniaków jest miejscem ciepłym, przyjaznym, za-
chęcającym do powtórnego odwiedzenia go, a to wynika z at-
mosfery jaka stwarzają ludzie, serdecznie witający wszystkich, 
ludzie Stowarzyszenia Bochniaków.

Ich zaangażowanie w sprawę niepodległości Polski, 
o czym świadczy wystawa, to świadectwo ich postawy patrio-
tycznej i to jest piękne, to należy podtrzymywać.

Za zaproszenie na wernisaż i uczestnictwo w tym wyda-
rzeniu kulturalnym, za spotkanie z autorami wystawy a także 
za piękny program artystyczny młodzieży, podziękowały i po-
gratulowały Janinie Kęsek i wszystkim organizatorom człon-
kowie Stowarzyszenia Absolwentów UJ Maria Szwagrzyk 
i Barbara Rosławiecka, kronikarz SAUJ.

Barbara Rosławiecka (Kraków)

„Olga Leopoldyna Stawecka (1896-1933), 
porucznik - zakonnica z Bochni” - wernisaż wystawy

Fot. S. Mróz
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Od wczesnośredniowiecznego Kupały 
do wędrownej galerii o Zarzeczu
Święto Kupały w Osadzie Białogród w Strumieniu

Dnia 30 czerwca 2018 r. w Osadzie Warownej Białogród 
w Strumieniu odbyły się obchody Święta Kupały. Wydarzenie 
zostało objęte dofinansowaniem z programu „Działaj Lokalnie” 
w edycji 2018 roku, w ramach wspólnego projektu pt.: „Od 
wczesnośredniowiecznego Kupały do wędrownej galerii o Za-
rzeczu”. Towarzystwo Miłośników Zarzecza pozyskało na ten 
cel dofinansowanie. W ramach tego projektu została wykonana 
wystawa w postaci galerii na 10 tablicach wraz ze sztalugami 
o Zarzeczu. Dzięki nawiązanej współpracy z Osadą Warowną 
BIAŁOGRÓD w Strumieniu objęto dofinansowaniem również 
obchody Święta Kupały. Koordynatorem i wnioskodawcą pro-
jektu w imieniu Zarządu TMZ jest Prezes Grażyna Uchyła-Go-
dziek, która opracowała cały projekt i złożyła wniosek. Wnio-
sek przeszedł ocenę formalną oraz merytoryczną i 19 czerwca 
2018 r. stowarzyszenie otrzymało z rąk Pani Sławomiry Godek- 
Prezesa Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej 
w Cieszynie grant i umowę na realizację projektu.

Osobą odpowiedzialną za realizację projektu realizowanego 
wspólnie z naszym TMZ w Osadzie Białogród, w Strumieniu 
była Katarzyna Czylok, którą wszyscy nazywają w Osadzie 
KATLA, która razem z Panem Sylwesterem Zalewskim na co 
dzień zajmują się utrzymaniem osady, hodowlą zwierząt: dzi-
kich świń, kóz, gęsi, kur, budową domków z bali drewnianych 
i budowli. Ich zadaniem było przygotowanie Święta Kupały 
w dniu 30 czerwca. Wspólnie z wolontariuszami włożyli dużo 
pracy w przygotowanie Osady na przyjęcie gości, którzy przy-
jechali niemalże z całej Polski południowej, a nawet z okolic 
Warszawy, byli to sympatycy wiernego odtwarzania życia lu-
dzi w X. wieku, w okresie wczesnego średniowiecza. W ramach 
projektu dokonali zakupu artykułów żywnościowych, drewna na 
rozpalenie ogniska wieczornego, pochodni, nazbierali kwiatów 
oraz gałązek brzóz, z których dziewczęta plotły wianki, szukając 
kwiatów paproci, które potem zakładały na głowy. Konieczna 
była kąpiel w stawie. 
Trzeba było przygo-
tować odpowiednie 
stroje na czas święto-
wania. Kupała obcho-
dzony jest w najkrót-
szą noc w roku zwaną 
też „sobótką” na wzór 
obecnych walenty-
nek – to święto mi-
łości i urodzaju, pier-
wotnych żywiołów: 
wody i ognia, słońca 
i księżyca. Zgroma-
dzeni wokół bogini 
Mokosza i rozpalo-
nego ogniska czę-
stowali się kołaczem 
i okadzali się ziołami 

oraz solą. To święto oczyszczenia, które zdejmuje z każdego złe 
moce, święto miłości, ale tej najbardziej pierwotnej wypływają-
cej z rytmu ziemi, z serca i umysłu. Wydarzeniom towarzyszyły 
walki wojów, wybór najpiękniejszej Kupalinki i Kupały, można 
było posmakować podpłomyków pieczonych na blasze na ogniu 
robionych z mąki i wody, było wiele atrakcji towarzyszących 
obrzędom jak stoiska z pamiątkami ze skóry, wełny.

Również w ramach tego projektu w dniach od 3 do 4 sierp-
nia br. w Osadzie zorganizowano I Międzynarodowy Festiwal 
Wielkomorawski. Wszyscy byli ubrani w średniowieczne stro-
je, były walki wojów, stragany, warsztaty ceramiczne i kuli-
narne, a posmakować można było różnych smakołyków takich 
jak: kasza gryczana z omastą, gulasz kozi czy gęsie jaja.

Galeria wędrowna o Zarzeczu
Pod koniec sierpnia i we wrześniu rozpoczęliśmy przygoto-

wywanie materiałów do umieszczenia na tablicach do wędrow-
nej galerii o Zarzeczu. Przeglądaliśmy wszystkie Kroniki TMZ, 
stare zdjęcia z albumu i wszystkie zebrane i przechowywane ma-
teriały, a także „Gazetki Zarzeckie” od początku ich wydawania. 
Szukaliśmy tam najważniejszych i istotnych materiałów i zdjęć, 
starych fotografii, które rozmieściliśmy na 10 tablicach, zatytuło-
wanych następująco: 1. SZKOŁY W ZARZECZU, NAUCZYCIE-
LE I UCZNIOWIE, 2. PARAFIA W ZARZECZU, 3. ZARZECKIE 
WESELA, 4. WYSIEDLENIE ZARZECZA, BUDOWA ZAPORY 
GOCZAŁKOWICKIEJ, 5. ZARZECZE I ZARZECZANIE NA STA-
RYCH FOTOGRAFIACH, 6. ZAŁOŻYCIELE I PREZESI TMZ, 
7. ZJAZDY I SPOTKANIA ZARZECZAN I CZŁONKÓW TMZ, 
8. ZARZECKA IZBA REGIONALNA, 9. URODZENI W ZARZE-
CZU I ZARZECKIE STRAŻE POŻARNE, 10. ZARZECZANIE NA 
FRONTACH I, II WOJNY ŚWIATOWEJ. 

Gotowa galeria dotrze do wielu okolicznych miejscowości, 
o możliwości jej oglądania będziemy informować.

                Zarząd Towarzystwa Miłośników Zarzecza



WB nr 4 (118)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE26 JESIEŃ-ZIMA 2018

Krystyna Dziurdzia

Polonia z Białorusi w hołdzie dla Niepodległej
„Daleko, daleko
za Bugiem, daleko
przepiękna kraina
kraj rodzinny matki mej…”

Tę piosenkę poznałam podczas pierwszego spotkania 
z chórem polonijnym „Czerwone Maki”, z Mińska na Bia-
łorusi w 1996r. w Połczynie. To spotkanie zaowocowało za-
proszeniem chóru na ziemię bocheńską w następnym roku. 
W  1997r. gościliśmy już na bocheńszczyźnie naszych roda-
ków ze Wschodu. Przy wsparciu finansowym wielu sponso-
rów, Wspólnoty Polskiej w Krakowie oraz determinacji ś.p. 
Emilii Leo, ówczesnej dyrektorki Zespołu Szkół Gminnych 
w Siedlcu, udało się zorganizować pierwszy przyjazd chóru 
do Bochni. Nasi rodacy zwiedzili wtedy Kraków, koncertowali 
w Kościele Mariackim oraz przy pomniku Adama Mickiewi-
cza na Rynku Głównym. Dla niektórych członków chóru był 
to pierwszy i ostatni przyjazd do Krakowa. 

Po trzynastu latach, w 2010r. znów zawitali do Bochni, 
Nowego Wiśnicza, Niepołomic i  Siedlca. Wszędzie czarowali 
swoimi pięknymi głosami oraz wzruszającym serca repertuarem. 

Mimo upływu 8 lat od ostatniego spotkania, nie zapomnieli-
śmy o naszych rodakach z  Mińska. A ponieważ ich marzeniem 
było uczczenie rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości 
w Polsce, dołożyliśmy wszelkich starań, aby mogli uczestni-
czyć w tych wyjątkowych wydarzeniach. Nie było to łatwe 
przedsięwzięcie, gdyż trzeba było w całości sfinansować prze-
jazd i pobyt chóru w Polsce. Organizacji przyjazdu podjęło się 
Stowarzyszenie Artystyczna Dolina Raby w Siedlcu. W sfinan-
sowaniu szczytnego projektu pomogło wiele instytucji: Staro-
stwo Powiatowe w Bochni, Urząd Miasta w Bochni, Związek 
Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników 
Ziemi Bocheńskiej oraz wiele osób prywatnych i sponsorów. 

9 listopada chór „Czerwone Maki” wystąpił w Domu Boch-
niaków. Publiczność dopisała. Wśród zaproszonych gości był ks. 
dr Leszek Rojowski - proboszcz Parafii św. Pawła w Bochni oraz 
przedstawiciele bocheńskich instytucji samorządowych. Nie za-
brakło również sympatyków Stowarzyszenia Bochniaków. 

Koncert rozpoczął się pięknym wykonaniem „Bogurodzi-
cy” do słów Juliusza Słowackiego, a po chwili usłyszeliśmy 

pieśń „ Czerwone Maki na Monte Cassino”, która stanowi mu-
zyczne logo chóru. Nazwa zespołu pochodzi od daty pierwsze-
go występu chóru, który miał miejsce 18 maja – w rocznicę 
sławnej bitwy na wzgórzu Monte Cassino, które wtedy okryte 
było czerwonymi makami. 

Później było powitanie chlebem z Białorusi, a następnie 
zabrzmiały prawdziwe kresowe piosenki. Jedną z nich „ Da-
leko, daleko, za Bugiem daleko” wykonała 13-letnia Agelina, 
solistka i recytatorka chóru. Wiele emocji wśród publiczności 
wywołała pieśń „Kresowe dzieci”: 

Życie Polaków - z miast i osiedli 
na Ziemiach Wschodnich rozsianych,
Z łąk nad Wilejką, z borów Podola, 
z Wołynia pól buraczanych,
Cierniem, nie różą, było usłane w upływającym stuleciu.
Los w czasie wojny - Drugiej Światowej 
nie szczędził Kresowych Dzieci.
Piotrka z Nieświeża, Józka ze Lwowa,
Z Wilna Tereski i Ziutka, z Grodna Grażynki,
Antosia z Brześcia, Maniusia spod Nowogródka.

W trakcie koncertu dyrygentka chóru pani Regina Parchej-
czuk snuła przepiękne opowieści o  historii zespołu, życiu na  
Białorusi, tęsknocie za ojczyzną, a także o problemach, które 
im towarzyszą z tego powodu, że są Polakami. Wspominała 
także o tym, że chór nie posiada lokalu na prowadzenie prób, 
napotyka na trudności związane ze zorganizowaniem koncer-
tów, dlatego często muszą wyjeżdżać kilkadziesiąt kilometrów 
od Mińska, do miejsc gdzie mieszkają jeszcze Polacy.  

Kolejnym punktem programu było zaprezentowanie przez 
dyrygentkę wiersza o Katyniu, napisanego przez nieżyjącego 
już członka chóru, którego ojciec tam właśnie zginął. Później 
rozbrzmiała pieśń w rytmie elegijnego poloneza z akompa-
niamentem fortepianu „Tacy sami, jak my-Katyń 1940”. Chór 
zaprezentował także wiązankę piosenek patriotycznych: „Pie-
chota”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „O mój rozmarynie 
rozwijaj się” itp.

Koncert zakończyła piękna piosenka zaśpiewana przez so-
listów„Księżyc nad Krakowem”, która pozwoliła im przypo-
mnieć sobie pierwszy pobyt w stolicy Małopolski. Na prośbę 

Fot. S. Mróz Fot. S. Mróz
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publiczności chór zaśpiewał dwie pieśni w języku białoru-
skim: „Modlę się za Ciebie, Białoruś” oraz „ Nie zostawiaj nas 
Matko Boża”.

Owacje po występie trwały bardzo 
długo. Dla publiczności była to wyjątko-
wa lekcja patriotyzmu, która niejednemu 
wycisnęła łzy z oczu. 

Po krótkiej biesiadzie w Domu Boch-
niaków chórzyści udali się na nocleg do 
Bursy Szkolnej, aby w pełni sił realizo-
wać kolejne etapy artystyczno-patriotycz-
nego tournée.

Kolejny dzień rodacy spędzili w Pa-
rafii Skrzydlna u księdza proboszcza dr 
Marka Krupy. Mieszkańcy parafii przyjęli 
ich bardzo gościnnie i z wielką życzli-
wością. Chórzyści śpiewali podczas i po 
Mszy Świętej. Po zakończonym koncercie 
kapela Skrzydlanie oraz chór parafialny 
zaprosili rodaków na wspólną biesiadę. 
Regionalne śpiewy przeplatały się z bia-
łoruskimi czastuszkami a nawet tańcami. 

Niedziela 11 listopada była dla chó-
rzystów bardzo pracowita. Dzięki uprzej-
mości ks. Krzysztofa Cwenara proboszcza 
Parafii Łężkowice oraz ks. Ryszarda Podstołowicza probosz-
cza Bazyliki św. Mikołaja w Bochni chórzyści mogli zapre-
zentować swój religijny i  patriotyczny repertuar. Koncerty 
w tych parafiach stały się wydarzeniami, które na długo wpi-
szą się w pamięć i serca parafian.

Finałowy koncert w Domu Kultury w Siedlcu połączony 
był ze wspólnym śpiewaniem pieśni żołnierskich i patriotycz-

nych przez mieszkańców Siedlca, Parafii 
Chełm, chór „Złotą Jesień„ oraz Zespół 
Folklorystyczny z Biskupianie. Odbyła 
się również promocja nowo wydanej pły-
ty: Na siedlecką nutę. Ludowe melodie 
z Artystycznej Doliny. Do uczestników 
wspólnego śpiewania dołączyło kilkoro 
członków Stowarzyszenia Bochniaków, 
którzy chcieli jeszcze raz przeżyć z „Czer-
wonymi Makami” wspaniałą chwilę. Po 
koncercie i wspólnym śpiewaniu wszyscy 
zostali poczęstowani tradycyjną żołnierską 
grochówką przygotowaną przez panie ze 
Stowarzyszenia Artystyczna Dolina Raby. 
A  później była zabawa i tańce przy akom-
paniamencie kapeli pod kierownictwem 
Marcina Korbuta. 

Po trzech wyczerpujących i pełnych 
emocji dniach przyszedł czas na rozstanie 
z krajem swoich przodków. Były podzię-
kowania, łzy, uściski za serdeczne i go-
ścinne przyjęcie oraz pytania- Czy i kiedy 
możemy tu jeszcze zaśpiewać? 

Dziękując wszystkim ludziom dobrego serca wyrażam 
jednocześnie nadzieję, że może jeszcze kiedyś będą gościć na 
ziemi bocheńskiej, w Mińsku miło wspominać pobyt w Pol-
sce, a przynależność do chóru polonijnego pozwoli im nadal 
pielęgnować polski język i polskie  tradycje. 

W 2005 roku przy bocheńskim Oddziale Światowego Związ-
ku Żołnierzy AK powstał Klub Historyczny im. Stefana Rowec-
kiego „Grota”. Ideą przewodnią ruchu, do którego przystępo-
wały szkoły, jest kultywowanie pamięci historycznej. Każdego 
roku kolejna szkoła przygotowywała patriotyczny program. 
Przypomnę wzruszającą, ze względu na wiek i zaangażowa-
nie ówczesnych 5. klasistów, inscenizację o gen. S. Roweckim 
w Szkole Podstawowej im. S. Jachowicza (W.B nr 2 2011r.)

Od kilku lat Gimnazjum nr 1 w Bochni, obecnie Publiczna 
Szkoła Podstawowa nr 1 w kolejne rocznice powstania Pol-
skiego Państwa Podziemnego wystawia ogólnośrodowiskowy 
program patriotyczny autorstwa Marii Pawlak i Sławomiry 
Waśniowskiej – nauczycielek historii. 

79. rocznicę powstania P.P.P. upamiętniono 27 września 
uroczystą wieczornicą w konwencji historycznej. Witając Go-
ści wicedyrektor szkoły Jolanta Kościółek odczytała nazwiska 
żołnierzy AK z bocheńskiego Oddziału ŚZŻAK, pozdrawiając 
serdecznie Wszystkich, niestety nieobecnych oraz panią Cecy-
lię Dźwigaj przewodniczącą Oddziału, którą na uroczystości 
reprezentował syn Bogdan.

W zmierzchu dnia, przy świecach i przy muzycznym akom-
paniamencie, recytowano poezję patriotyczną (A. Asnyk, K.K. 
Baczyński, W. Szymborska), śpiewano pieśni. Wystąpiła mło-
dzież trzecich klas gimnazjalnych. Recytacje: Julia Ciejak, Kin-
ga Kotowicz, Ola Kusion, Krzysztof Rzucidło, Bartek Szpisak, 
Mateusz Szlachusek, Klara Świętek, Ania Witek, Julia Wrona. 
Śpiew: Zuzia Kasprzyk, Marta Stachowicz, Julia Szpisak, To-
mek Waśniowski, Wiktoria Zajt. Akompaniowali: Jerzy Flor-
kowski na pianinie i Julia Gargul - skrzypce. Współautorkami 
programu są ww. Panie oraz Jolanta Klimek (polonistka), Marta 
Brachut – oprawa muzyczna, Aneta Kaim – projekt plastyczny 
nastrojowej dekoracji i wystawy. Gratulujemy młodym aktorom!

W podziękowaniu nauczycielom i uczniom Burmistrz 
Miasta, nawiązując do aktualnych realiów, podkreślał wartość 
zgody narodowej. Zaś dr hab. Teofil Wojciechowski wystę-
pując w imieniu bocheńskich kombatantów AK, wskazał na 
historyczne drogi prowadzące - ku Niepodległej.

A potem uczniowie Szkoły zapalili znicz pamięci i złożyli 
kwiaty przed pomnikiem ostatniego Komendanta Głównego 
Armii Krajowej na placu Jego imienia.

Ewelina Mroczek

W rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego 
Narodowa pamięć dobrem najwyższym...

Fot. S. Mróz
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Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW STOWARZYSZENIA 

Rok 2018 – obfitował w naszym Stowarzyszeniu w różne 
atrakcje: wycieczki krajoznawcze, spotkania towarzyskie oraz 
kulturalne, takie jak koncerty i zwiedzanie muzeum.

W dniu 15.04.2018 – członkowie naszego Stowarzyszenia 
uczestniczyli w 30 Międzynarodowym Festiwalu Kompozy-
torów Krakowskich Akademii Muzycznej w Krakowie, przy 
ul. Tomasza 43.

W sali koncertowej występowała Blanka Dembosz (so-
pran) nasza członkini Stowarzyszenia Krakus.

Dzień 21.04.2018 – to piękna pogoda i wspaniała atmosfera na 
wycieczce krajoznawczej, do największej jaskini na Wyżynie Kra-
kowskiej – tj. do jaskini Wierzchowskiej – gmina Wielka Wieś.

Zwiedzaliśmy ją z przewodnikiem, podziwiając skamieniało-
ści z okresu jury, zlodowaceń oraz osadnictwa prehistorycznego. 

Chcąc poznać dalsze uroki naszego województwa, w dniu 
12.05.2018 – wybraliśmy się na wycieczkę krajoznawczą do 
gminy Zielonki, w celu zwiedzenia zamku rycerskiego z roku 

1352 w Korzkwi. Zamek w ostatnich latach został odrestauro-
wany i udostępniony zwiedzającym. Wycieczkę zakończyliśmy 
spacerem po okolicy.

„Noc muzeum w Krakowie” 18.05.2018 – rozpoczęliśmy 
zwiedzanie od muzeum Historycznego Miasta Krakowa, tj. 
Wieży Ratuszowej z XV w. Z czwartej kondygnacji podziwia-

liśmy panoramę Rynku Krakowskiego. Następnie udaliśmy się 
do nowo-otwartego Muzeum Podgórza – gdzie spędziliśmy 
czas do późnych godzin wieczornych.

Wycieczka do Bochni tj. do naszych korzeni w dniu 
23.06.2018 – pierwszym punktem zwiedzania było Muzeum 
Bocheńskie im. St. Fischera. Potem udaliśmy się do kapliczki 
w „Murowiance”, a dalej nasze drogi skierowały się na wzgó-
rze „Uzbornia”, a wieczorem wróciliśmy do Krakowa.

Dzień 28.07.2018 (sobota) – członkowie naszego Stowa-
rzyszenia spędzili na wycieczce do Przegorzał, tj. do zamku 
projektu Szyszko-Bohusza – z tarasu podziwialiśmy panoramę 
klasztoru na Bielanach i dołem płynącą Wisłę.

Ostatnią wycieczkę zaplanowaliśmy 07.11.2018 do zamku 
w Pieskowej Skale – podziwiając piękno krajobrazu i zabytków 
utwierdzaliśmy się w przekonaniu o pięknie naszej Ojczyzny.     

                    
                    Tekst i zdjęcia: Irena Bieniek i Justyna Kozicka

ODDZIAŁ KRAKOWSKI „KRAKUS”
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W tym roku 21 lipca Stowarzyszenie Miłośników Wiśnicza 
i członkinie miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich powędro-
wali na Górny Śląsk. Autokarową wycieczkę zaprogramował 
i zorganizował jak zawsze pan Waldemar Klasa, kierownik 
sekcji turystycznej SMW, a pilotowała pani Małgorzata Mro-
czek z bocheńskiego PTTK.

W Piekarach Śląskich zwiedziliśmy znane, nie tylko 
w Polsce, sanktuarium Maryjne - symbol pobożności śląskie-
go ludu owiany legendą cudowności. W tradycji tego miejsca 
podkreśla się obecność króla Jana III Sobieskiego w drodze 
przemarszu jego wojsk na Wiedeń w 1683 roku. Świadczą 
o tym również drogocenne dary Króla pieczołowicie zabezpie-
czone w muzeum sanktuaryjnym. Tuż za miastem wyszliśmy 
na górujący ponad 300 m n.p.m. – Kopiec Wyzwolenia. Usy-
pany w latach 30-tych ubiegłego wieku upamiętnia dramatycz-
ny udział śląskiego ludu w walkach o niepodległość i granice 
II Rzeczypospolitej.

Kolejnym celem była Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tar-
nowskich Górach. Wydobycie cennych kruszców, bo także oło-
wiu i cynku, zapoczątkowane tu w XIII w. trwało do roku 1913. 
Zjazd do kopalni na poziom 45 m w porównaniu z kopalnią 
bocheńską wydał się nam bardzo krótki lecz poznane warunki 
sprawiały przygnębiające wrażenie; przez 2 godziny, zabezpie-
czeni kaskami szliśmy niskimi korytarzami, mijając zachowane 
wyrobiska, tak niekiedy niskie, że wykuwano w nich krusz-
ce klęcząc lub leżąc w „ciemności” tylko jednego kaganka, 
w temperaturze 10 stopni C i w wilgotnym powietrzu ciągle 
spadających kropel. Mijane nieruchome inscenizacje w niskich, 

Ewelina Mroczek

Wakacyjne wycieczki Wiśniczan - piękna nasza Polska cała...

ciasnych komorach, na ogół wypełnionych błotem, dały obraz 
katorżniczej i niezwykle niebezpiecznej dla górników pracy. 
Z narażeniem na urazy, ołowicę, przysypanie... pracowano co-
dziennie 12 godzin. Kopalnia dawała wielkie zyski lecz prze-
ciętna długość życia górników rzadko przekraczała 30 lat.

Smutny nastrój minął w drodze powrotnej. W słońcu tego 
wyjątkowego po długich ulewach dnia, ziemia śląsko-krakow-
ska jakże była piękna leśnymi zielonymi wzgórzami, bielą sta-
rodawnych zameczków, klasztorów i obiektów współczesnego 
awansu tej bliskiej naszemu sercu polskiej krainy.

Na pożegnanie lata 22 września pojechaliśmy do Dąbro-
wy Tarnowskiej. W Ośrodku Spotkania Kultur mieszczącym 
się w okazałej renesansowej budowli dawnej synagogi wy-
słuchaliśmy komentarza do stałej ekspozycji z historii żyjącej 
tu przed zagładą dwutysięcznej żydowskiej społeczności oraz 
o współczesnych przyjazdach Żydów do miasteczka będącego 
niegdyś jednym z centrów ruchu chasydzkiego na ziemiach 

dawnej Rzeczypospolitej.
Kolejnym obiektem zwiedzania był wybudowany w miej-

scu pałacu Lubomirskich kościół N.M.P. Szkaplerznej będący 
niemal repliką wspaniałej XVI wiecznej architektury rene-
sansowej rezydencji w Vicenzy. Pojechaliśmy też do Starych 
Żukowic gdzie w stadninie koni „Furioso” oglądnęliśmy eks-
pozycję historycznych zbroi (kolekcjonerska pasja właściciela 
stadniny), stąd często kręcono tu filmy historyczne. A potem 
w żarze ogniska piekliśmy kiełbaski i częstowali się ciastem 
wypieku pani Klasowej. Już tęsknimy za równie ciekawymi 
propozycjami turystycznymi w nowym roku.
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Organizacja bocheńskich Żydów w Izraelu została założona 
w latach 50. XX w. przez przedwojennych żydowskich miesz-
kańców Bochni, ocalałych z Holocaustu. Dwa główne cele tej 
Organizacji, to upamiętnienie pomordowanych przodków oraz 
zintegrowanie Żydów, pochodząch z Bochni, zamieszkałych po 
wojnie w Izraelu.

Organizacją kierowali przez ponad 50 lat dr Dagoni (Lan-
dfisch), pan Menachem Greiwer i pan Zeew Fischler.

Od pewnego czasu kierownictwo Organizacji powierzono 
pani Racheli Kollender (Wietschner – Schwimmer), urodzonej 
już w Izraelu, z drugiego pokolenia bocheńskich Żydów.

W ciągu ostatnich 50 lat dołączyli do nas nowi członkowie 
innych organizacji z miast sąsiadujących z Bochnią, a głównie 
z Brzeska i Nowego Wiśnicza. Tak więc, przyjęliśmy nazwę 
Organizacja Żydów Pochodząch z Bochni, Brzeska i Okolicy.

Organizacja składa się z około 200 członków w Izraelu oraz 
kilkunastu ocalałych z Holocaustu i ich potomków rozrzuco-
nych po całym świecie.

Najbardziej aktywni członkowie to:
Pani Miriam Romm, która zainicjowała budowę pomnika 

ofiar Holocaustu w Bochni, prowadzi  działalność public rela-
tions, realizując projekt upamiętniania społeczności żydowskiej 
przed 1939 r., w Polsce.

Pan Dov Landau, który był szefem organizacji Żydów 
z Brzeska. Prowadzi grupy młodzieży do miejsca ich korzeni 
w Bochni i Brzesku.

Pani Lea Efrat- Piltzer, która jest odpowiedzialna za aktuali-
zację sieci społecznościowej i stron internetowych.

Inni członkowie wnoszą swój wkład, zbierając materiały 
i działając w kierunku upamiętniania ofiar Holocaustu.

Warto wspomnieć o panu Adamie Aptowiczu, niech Bóg 
błogosławi jego pamięć, który zainicjował trasę pamięci 
w Bochni, ale niestety zmarł przed sfinalizowaniem jego idei.

Rachel Kollender (Izrael)

Organizacja Żydów z Bochni, Brzeska i okolicy w Izraelu 
ORGANIZATION OF BOCHNIA-BRZESKO AND SURROUNDING JEWS IN ISRAEL

The organization of the Bochnia Jews in Israel was esta-
blished in the fifties by pre-war Bochnia Jewish citizens, who 
survived the Holocaust. Commemoration of the murdered 
Jews and full integration of the survivors who immigrated to 
Israel are the main missions of the organization. Dr. Dagoni 
(Landfisch), Mr. Menachem Greiwer and Mr. Zeev Fischler 
led the activities of the organization for over fifty years. Re-
cently Dr. Rachel Kollender (Wietschner-Schwimmer), second 
generation of Bochnia Jewish citizens, has taken over the ma-
nagement of the organization.

During the last five decades, new members, from other 
organizations of neighboring towns joined our organization, 
among them – Nowy Wiśnicz and Brzesko. Thus we are called  
"Organization of Bochnia-Brzesko and their Surrounding Jews 
in Israel". The organization includes around 200 members who 
live in Israel, as well as a dozen survivors and second gene-
ration members who live all over the world. The most active 
members are:

Mrs. Miriam Romm, who initiated the construction project 
of the monument in Bochnia and is active in public-relations, 
advancing the mission of commemoration; 

Mr. Dov Landau, who was the head of the Brzesko Or-
ganization. He leads and guides groups in return-to-the-root 
journeys, visiting Bochnia and Brzesko frequently;

Mrs. Lea Efrat-Piltzer, who is in charge of updating the 
social network and websites.

Other members contribute to the Organization by working 
for the advancement of education, remembrance and research 
regarding the Holocaust matters.

It is important to mention Mr. Adam Aptowicz, God bless 
his memory, who initiated the memorial route in Bochnia, but 
unfortunately he had passed away before the route was com-
pleted. We should also note Mr. Alex Gutfreund, who passed 

Pamiątkowa ofiara przy Shoal-Cave na górze Zion, Jerozolima 
Memorial offering at Shoa-Cave on Mount Zion, Jerusalem

Pomnik ku pamięci Żydów z Bochni i okolicy,Kiryat-Shaul, Tel Aviv 
Monument in memory of Bochnia and surrounding Jews, Kiriat-Shaul, Tel Aviv
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Powinniśmy także zwrócić uwagę na pana Alexa Gutfreun-
da, który zmarł kilka tygodni temu. Alex przeżył getto w Boch-
ni i kilka obozów śmierci. Po wojnie wyemigrował do Izraela 
i przez wiele lat prowadził do Polski izraelskie delegacje woj-
skowe zwane „uzbrojonymi świadkami”. Zawsze nalegał na 
odwiedzenie Bochni i pomnika w lesie niepołomickim, gdzie 
opowiadał młodemu pokoleniu o losach swojej rodziny i spo-
łeczności żydowskiej w Bochni. Jego syn Amir Gutfreund, 
autor książki „Nasz Holocaust” umieścił Bochnię na mapie 
eksterminacji Żydów. Książka została przetłumaczona na wiele 
języków świata.

Nasza Organizacja, od momentu powstania, do tej pory, 
wzniosła w Izraelu dwa pomniki upamiętniające bocheńskich 
Żydów. Jeden w jaskini Shoah na górze Syjon, drugi, na cmen-
tarzu Kiriat - Shaul w Tel Awiwie. W tych dwóch miejscach 
odbywają się uroczystości upamiętniające pomordowanych. 
Uroczystości te łączą żyjące rodziny. W Bochni zrealizowane 
są dwa projekty: pomnik ofiar Holokaustu przy ul. Solna Góra 
oraz Żydowska Trasa Pamięci.

Obecnie spotkania naszej Organizacji odbywają się w pań-
stwowych instytucjach pamięci – w muzeum Yad Vashem w Je-
rozolimie, w oddziale tego muzeum w Givataim oraz w Instytu-
cie Massuah w pobliżu Nathanyi. Kierujący tymi instytucjami 
to również ocaleni z Holocaustu lub ich potomni. Spotkania 
nasze mają w programie religijną ofiarę pamięci wspominając 
ocalałych, którzy odeszli w ciągu ostatniego roku. Omawiamy 
też takie tematy jak :

• konserwacja cmentarza w Bochni,
• podróże do „ojczyzny przodków”,
• reprezentowanie naszej Organizacji na różnych konferen-

cjach w Izraelu i za granicą,
• rozważania próśb rodzin, dotyczących zbierania informa-

cji o ich  bliskich zaginionych w czasie II wojny światowej,
• wykłady i wycieczki muzealne
Organizacja ma bliskie relacje ze Stowarzyszeniem Boch-

niakow i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz z panią Iwoną 
Zawidzką. Tak Stowarzyszenie jak i pani Iwona robią wszystko, 
co w ich mocy, wspierając nas i pomagajac w zachowaniu dzie-
dzictwa społeczności żydowskiej w Bochni.

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheń-
skiej ma bardzo szczególny, ciepły stosunek do historii bocheń-
skich Żydów, dlatego związki między obiema organizacjami są 

away several weeks ago, and his son, Amir, who died four 
years ago. Alex was a survivor of the Bochnia ghetto and of 
a couple of death camps. He immigrated to Israel and ran for 
many years Israeli military delegations (called "armed wit-
nesses") to Poland. He always insisted on visiting Bochnia 
and the monument in the Niepołomice forest, where he told 
the young generation about the fate of his family and Boch-
nia Jewish community. His son, the author Amir Gutfreund, 
"put Bochnia on the map of commemoration", by his awarded 
book "Our Holocaust", which has been already translated into 
many languages.

Since its establishment, our organization has placed a me-
morial stone in the Shoah-cave of mount Zion and erected 
a monument in the Kiriat-Shaul cemetery (in Tel Aviv). Me-
morial ceremonies took place in these two sites, joining to-
gether survivors and their families. Two additional memorial 
projects were completed in Bochnia – the monument at the 
Solna Góra Square and the memorial route.

At present, the annual meetings of our organization take 
place at memorial state institutions – at Yad Vashem in Je-
rusalem, at its branch in Givataim, and at Massuah Institute, 
near Nathanya. The members are survivors and their second, 
third and fourth generation descendants. These meetings inc-
lude a religious memorial-offering; mentioning the survivors 
who had passed away during the year; report about the current 
activities – such as preservation of the cemetery in Bochnia; 
return-to-the-root journeys led by survivors; representation of 
the organization in various conferences in Israel and abroad; 
and presentation of special requests dealing with the research 
of the relatives of the murdered. Relevant lectures and mu-
seum tours are also part of these meetings.

The Organization has close relations with the Stowarzy-
szenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej and with 
Mrs. Iwona Zawidzka. Both Mrs. Zawidzka and the Stowarzy-
szenie do their best, suporting and helping to preserve the he-
ritage of the Bochnia Jewish community. The Stowarzyszenie 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej has a very spe-
cial attitude to the history of the Bochnia Jews, thus the con-
nections between both organizations are close and productive. 
In 2015, while opening the memorial route, which came to fru-
ition thanks to the Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników 
Ziemi Bocheńskiej, a very detailed, extensive exhibition was 

Ofiarowanie pielgrzymek w oddziale Yad-Vashem w Givatayim 
Memorial offering at Yad-Vashem branch in Givatayim

Ofiarowanie pielgrzymek w oddziale Yad-Vashem w Givatayim 
Memorial offering at Yad-Vashem branch in Givatayim
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bliskie i owocne. W 2015 r. zo-
stała w Bochni otwarta Żydow-
ska Trasa Pamięci. Podczas tej 
upoczystości odbył się też wer-
nisaż wystawy o bocheńskich 
Żydach przygotowanej przez 
Stowarzyszenie Bochniaków 
i Bocheński Oddział Archi-
wum Narodowego w Krako-
wie. Wystawa starannie przy-
gotowana, bardzo obszerna 
i szczegółowa została zapre-
zentowana w siedzibie Stowa-
rzyszenia w Domu Bochnia-
ków przy rynku. W wystawie 
przedstawiono historię spo-
łeczności żydowskiej w Boch-
ni, getto i jego likwidację.

Ta imponująca wystawa została zaprezentowana później 
w Warszawie w oddziale Muzeum Niepodległości na Pawiaku. 
W Warszawie wystawa była bardzo dobrze przyjęta. Zwiedziło 
ją kilka tysięcy osób.

Organizacja Żydów z Bochni, Brzeska i Okolicy w Izraelu, 
z przykrością przyjęła poruszającą wiadomość o nagłej śmierci 
pana Stanisława Kobieli. Na naszym ostatnim dobroczynnym 
spotkaniu w listopadzie 2018 r. rozmawialiśmy o jego niezwy-
kłej osobowości, jego oddaniu sprawie żydowskiej i współpra-
cy wraz z jego siostrą Janiną Kęsek z naszą Organizacją.

Niech jego pamięć zostanie pobłogosławiona na zawsze!
Pani Iwona Zawidzka, kustosz Muzeum w Bochni im. St. 

Fischera, działa od wielu lat w sprawie zachowania pamięci 
o społeczności żydowskiej w Bochni. Podjęła się opieki nad tu-
tejszym cmentarzem żydowskim, co przez długie lata społecz-
nie robił pan Leon Gawąd.

Mamy nadzieję, że i w przyszłości będziemy nadal współ-
pracować ze Stowarzyszeniem Bochniaków i Miłośników Zie-
mi Bocheńskiej i z panią Iwoną Zawidzką. Uważamy, że mamy 
w Bochni bardzo dużo życzliwych ludzi i to daje nam nadzieję, 
że nasza współpraca będzie ciągle wznawiać pamięć o bocheń-
skiej społeczności żydowskiej, która odegrała ważną historycz-
ną rolę w rozwoju gospodarczym i urbanistycznym Bochni 
przed 1939 rokiem.

presented at the house of the 
Bochnia organization, near 
the central town square. It 
comprised of the history of 
the Bochnia Jewish com-
munity, the ghetto and its 
liquidation. This impressive 
exhibition was presented la-
ter in Warsaw, and received 
many positive and emotio-
nal reactions.

The Israeli Bochnia-Brze-
sko Organization can’t come 
to terms with the sudden de-
ath of Mr. Stanisław Kobiela. 
At our last annual meeting, 
in November 2018, we spoke 
about his charming personali-
ty, his devotion to the Jewish matter and his contribution, side 
by side with his sister, Mrs. Janina Kęsek, to the collaboration 
with our organization. Let his memory be blessed forever!

Mrs. Iwona Zawidzka, head of the Fischer Museum, has 
been active for many years in preserving the memory of the 
Jewish community in Bochnia. She has undertaken the pre-
servation of the Jewish cemetery, and recently conducted 
a project of cutting the weeds and cleaning its ground. Our 
organization is thankful to Mrs. Zawidzka for her devotion 
and outstanding involvement. It seems that the cemetery is 
again in good condition, as it was during the long period of 
Mr. Leon Gawąd.

We hope that our mission of the Holocaust remembrance, 
education and commemoration will step forward, and wish to 
keep our good relations with the Stowarzyszenie Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej and with Mrs. Zawidzka. We 
feel that we have very kind partners in Bochnia, so that new 
plans and activities can be performed in the future. This will 
strengthen the memory of the Jewish community of Bochnia 
in the past, which had an important historical role in the pro-
sperity and urban development of the town up to the Second 
World War.  

(Proofread by Beata Truchan, the Bochnia Salt Mine Guide 
and a teacher of English).

Ofiarowanie pamięci w Massuah Institute 
Memorial offering at Massuah Institute

Ofiarowanie pamięci w Instytucie Massuah 
Memorial offering at Massuah Institute

Ofiarowanie pamięci w Instytucie Massuah 
Memorial offering at Massuah Institute
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KRONIKA
STOWARZYSZENIE BOCHNIAKÓW I MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BOCHEŃSKIEJ

„Ziemia Bocheńska od przeszłości do teraźniejszości” – 
warsztaty dla uczestników konkursu

W ramach przygotowań do VII Edycji konkursu organizo-
wanego przez Civitas Christiana Oddział w Bochni „Ziemia 
Bocheńska od przeszłości do teraźniejszości”, 11 września 
odbyły się w Domu Bochniaków warsztaty dla uczestników 
konkursu prowadzone przez Janinę Kęsek i Stanisława Mroza. 
Uczestników warsztatów powitała Halina Mucha przewod-
nicząca Oddziału bocheńskiego Civitas Christiana. Podczas 
warsztatów autorzy wystawy „Olga Leopoldyna Stawecka – 
porucznik zakonnica z Bochni” przedstawili postać por. Le-
opoldyny Staweckiej, legionistki Ochotniczej Legii Kobiet na 
tle wydarzeń związanych z walkami w obronie Lwowa w 1918 
r, wojny 1920 roku. Przedstawiono również postaci bochnia-
nek i bochnian, uczestników walk w okresie formowania się 
granic Rzeczypospolitej po zakończeniu I wojny światowej.

„Pamięci Stanisława Kobieli” – wspólne śpiewanie 
w Domu Bochniaków

Niespodziewana śmierć długoletniego Prezesa naszego 
Stowarzyszenia to dla nas wielka strata. Trudno pogodzić się 
z wyrokami losu. Chcemy zachować Go w pamięci nie tylko  
jako znawcę i popularyzatora tradycji oraz historii naszego 
miasta, ale również jako ciepłego, przyjaznego ludziom czło-

wieka, który oprócz zainteresowań historycznych miał rów-
nież i inne hobby: był bibliofilem, zbierał fotografie, kartki 
pocztowe, zgromadził wielki zasób nut utworów na fortepian, 
gdyż grał na tym instrumencie, i jak wspomina jego żona „ 
...zaczynał i kończył dzień, grając na fortepianie”. 

17 października 2018 r., spotkali się w Domu Bochniaków 
wszyscy, którzy chcieli posłuchać, pośpiewać i podzielić się 
wspomnieniem o Staszku Kobieli na „wspólnym śpiewaniu”. 
Chór Bochniaków „Bocheńska Lutnia” pod kierownictwem 
muzycznym Stanisława Domańskiego, przygotował tema-
tycznie pieśni, piosenki śpiewane i szczególnie lubiane przez 
Stanisława. Ewelina Mroczek przygotowała montaż słowny 
z udziałem młodzieży I LO, wspominając sytuacje, zdarzenia, 
wydarzenia z udziałem Stanisława. Swoimi wspomnieniami 
podzielili się z uczestnikami spotkania: Halina Kobiela, Jani-
na Kęsek i inni. 

Teatr Artystokracki - „Bigos dramatyczny czyli wokół Mayday”

Sukces premiery spektaklu pt. „Bigos dramatyczny czyli 
wokół Mayday” w wykonaniu uczniów i absolwentów I LO 
w Bochni oraz ZS nr 3 z sekcji teatralnej działającej przy Sto-
warzyszeniu Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej za-
chęcił młodych aktorów do powtórzenia spektaklu w dniu 24 
i 29.10.2018 r. Przypomnieć należy, że autorką scenariusza jest 
Zofia Sitko a sztukę reżyserowały panie: Zofia Sitko i Dorota 
Korta (prezes Oddziału Bocheńskiego naszego stowarzysze-
nia).W scenariuszu wykorzystano: fragmenty sztuki „Mayday” 
Raya Cooneya, wiersz „Rzepka” Juliana Tuwima, piosenki: 
„Przeklnij mnie” z Kabaretu Starszych Panów (muzyka: Jerzy 
Wasowski, słowa: Jeremi Przybora), „Kibel” The Bill, „Lam-
bada” Kaoma oraz szmonces „Sęk” autorstwa (prawdopodob-
nie) Konrada Toma. W sztuce „Bigos dramatyczny czyli wo-
kół Mayday” wystąpili (w kolejności alfabetycznej): Wiktoria 
Banaśkiewicz, Natalia Chojecka, Agnieszka Fischer, Michał 
Guniowski, Katarzyna Jędrzejczyk, Jan Kubas, Kamil de Lor-
me, Maksymilian Pach, Dominik Radoń, Mateusz Sitko, Jakub 
Staśto, Sebastian Szewczyk, Jadwiga Ślizowska, Maksymilian 
Truś, Michał Turzyniecki, Julia Waśkowicz, Piotr Widła.

Fot. S. Mróz

Fot. S. Mróz

Fot. S. Mróz
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Młodzi artyści wystąpili przy pełnej sali Oratorium św. 
Kingi i zostali nagrodzeni rzęsistymi brawami. 

4 XII 2018 r. odbył się koncert „Co nam w sercu gra”, 
w którym młodzi artyści zaprezentowali się w piosenkach.

Na pewno jeszcze nie raz usłyszymy o sekcji teatralnej, 
która przyjęła nazwę TEATR ARTYSTOKRACKI i pracuje 
już nad kolejnymi adaptacjami. Życzymy powodzenia!

XXV Kwesta na ratowanie zabytkowych pomników na 
cmentarzu komunalnym przy ul. Orackiej w Bochni.

Już od 25 lat nasze Stowarzyszenie organizuje kwestę na 
ratowanie zabytkowych pomników cmentarza komunalnego 
przy ul. Orackiej w Bochni. W tym roku kwestowali członko-
wie i sympatycy naszego Stowarzyszenia. Jak zawsze może-
my liczyć na młodzież i nauczycieli I LO w Bochni.

Dzięki hojności donatorów w tym roku zebrana została 
kwota 5865 zł. Dziękujemy za wsparcie, które pozwoli nam 
na dokonanie wyboru kolejnego pomnika do odnowienia.

Olga Leopoldyna Stawecka – porucznik zakonnica z Boch-
ni – wernisaż wystawy

6 listopada 2018 r. w Domu Bochniaków odbył się werni-
saż wystawy pt. „OLGA LEOPOLDYNA STAWECKA – PO-
RUCZNIK-ZAKONNICA Z BOCHNI”.

Poprzedził go występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 
5 im. Jana Matejki  w Bochni z programem  ilustrującym 
dzieje Polski, w poezji i muzyce, od Konfederacji Barskiej 
do odzyskania Niepodległości w 1918 r. Uczniowie przygo-
towali program pod kierunkiem nauczycielek : Magdaleny 
Przybyło, Agaty Kufta-Pletty i Marty Michałek oraz nauczy-
ciela muzyki pana Ryszarda Palczewskiego. Poziom wyko-

nania był bardzo wysoki. Wielkie brawa tak dla uczniów jak 
i dla nauczycieli.  

Następnym punktem programu bylo oficjalne ogłoszenie 
utworzenia nowej sekcji Stowarzyszenia – zespołu teatralne-
go (Teatr Artystokracki), kierowanego przez Zofię Sitko i Do-
rotę Kortę. W prace zespołu teatralnego zaangażowanych jest 
ok. 30 uczniów bocheńskich szkół średnich. Kilkoro z nich 
jest równocześnie uczniami Szkoły Muzycznej II stopnia 
w Bochni. Zespół ten już przed wakacjami dał pierwszy wy-
stęp w sztuce Mayday, powtórzonej, z dużym powodzeniem 
jesienią br. Podczas uroczystości 6 listopada szesnastu człon-
ków zespołu teatralnego zostało oficjalnie przyjętych do na-
szego Stowarzyszenia.

W zasadniczej części wieczoru Janina Kęsek zaprezen-
towała wystawę i oddała głos panu Stanisławowi Jankow-
skiemu, który użyczył nam materiałów do jej opracowania tj. 
kopii dokumentów i fotografii. Pan Jankowski mówił o tym, 
jak zbierał te materiały, o swoich publikacjach, a szczególnie 
o książce Dziewczęta w maciejówkach, w której jeden roz-
dział poświęcił Oldze Staweckiej. Była też możliwość naby-
cia jego książek i uzyskania autografu. 

Uroczysty wieczór zakończył się ciekawymi rozmowami 
przy kawie, herbacie i ciatkach.

Na str. 24 WB prezentujemy obszerną relację Barbary Ro-
sławieckiej z wernisażu. Na stronie: bochniacy.pl prezentuje-
my galerię zdjęć z tego wydarzenia.

Wystawa była prezentowana w Domu Bochniaków do 
31.12.2018 r. Cieszyła sie wielkim powodzeniem, wpisując 
się w program obchodów 100-lecia Niepodległości. Wśród 
zwiedzających była również młodzież bocheńskich szkół 
średnich.

23 listopada przybyła do Bochni z Krakowa i Tarnowa, 
rodzina Olgi Staweckiej celem zwiedzenia wystawy. Państwo 
Gąstołowie są potomkami jednego z braci Olgi. Pani Elż-
bieta w Bochni spędziła dzieciństwo i młodość i jeszcze po 
studiach, przez jakiś czas pracowała w Aptece pod Białym 

Orłem. Obecnie wraz z mężem prowadzi aptekę w Krako-
wie. Z Tarnowa przyjechał ich syn z żoną i synkiem. Dzię-
ki naszym gościom dowiedzieliśmy się kilku nieznanych 
szczegółów z życia Olgi i poznaliśmy historię jej rodzeństwa. 
Mieliśmy też okazję do rozmowy telefonicznej z osobą, która 
pamięta Olgę Stawecką. Jest to jej siostrzenica, pani Danuta 
Więcek, mieszkająca w Zakopanem, która dziękowała nam 
za przypomnienie Olgi Staweckiej w jej rodzinnym mieście. 
Pani Danuta zaimponowała nam tym, że to właśnie ona, 93 
-letnia osoba znalazła w internecie informację o naszej wysta-

Fot. S. Mróz
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wie, powiadomiła rodzinę i przekazała dalej tę wiadomość na 
swoim profilu.

Mamy nadzieję, że wystawa ruszy w podróż po miejscach 
związanych z życiem naszej bohaterki, chętnie ją udostępnimy!

„Czerwone maki” - znów u Bochniaków
9 listopada, w Domu Bochniaków odbył się koncert ze-

społu polonijnego z Białorusi „Czerwone Maki”. Zespół ten, 
który już kiedyś koncertował u nas, teraz wystąpił z repertu-
arem pieśni patriotycznych. Organizacji przyjazdu chóru pod-
jęło się Stowarzyszenie Artystyczna Dolina Raby w Siedlcu. 
W sfinansowaniu szczytnego projektu pomogło wiele instytu-
cji: Starostwo Powiatowe w Bochni, Urząd Miasta w Bochni, 
Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz wiele osób prywatnych 
i sponsorów. Szerzej o chórze „Czerwone Maki” napisała 
Krystyna Dziurdzia w artykule, który publikujemy na str. 26. 
Zapraszamy na stronę: bochniacy.pl, gdzie znajduje się foto-
galeria zdjęć z koncertu.

Bocheńskie obchody 100-lecia niepodległości
Jak co roku 11 listopada odprawiona została w bazylice św. 

Mikołaja uroczysta msza św. za Ojczyznę z intencji władz sa-
morządowych Bochni 

W uroczystościach bardzo licznie wzięły udział oficjalne 
delegacje samorządów, instytucji, szkół i stowarzyszeń, ale 
także zwykli mieszkańcy Bochni, którzy pojawili się tu cały-
mi rodzinami. Nasze Stowarzyszenie reprezentował wicepre-
zes inż. Jan Paluch i Dorota Korta – prezes bocheńskiego Od-
działu Krystyna Janus i Stanisław Mróz. Pięknie, jak zwykle, 
prezentowała się orkiestra górnicza oraz reprezentacja 2 pułku 
Strzelców Podhalańskich. Kazanie wygłosił proboszcz parafii 
św. Mikołaja ks. kanonik Ryszard Podstołowicz, bardzo inte-
resujące tak ze względów historycznych, jak też, mające pięk-
ną literacką formę.

Przy akompaniamencie górniczej orkiestry dętej z kopalni 
soli wspólnie odśpiewano hymn państwowy, po czym głos za-
brali kolejno poseł Włodzimierz Bernacki, starosta bocheński 
Ludwik Węgrzyn oraz burmistrz Bochni Stefan Kolawiński.

Na koniec, zgromadzone delegacje złożyły pod pomnikiem 
kwiaty, wieńce i znicze.

Finał VII Edycji Konkursu Historycznego „Ziemia bo-
cheńska od przeszłosci do teraźniejszości”.

We środę dnia 14 listopada  2018 roku miał miejsce Finał 
kolejnej VII już edycji Konkursu Historycznego pt.: „Ziemia 
bocheńska od przeszłości do teraźniejszości” a temat tegorocz-
nego konkursu:„Bochniacy w walce o odzyskanie i utrzyma-
nie niepodległości Polski w latach 1914 – 1920”.

Konkurs organizowany jest od lat przez Katolickie Stowa-
rzyszenie „Civitas Christiana” wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej i przy współ-
pracy Ireneusza Sobasa ze Starostwa Powiatowego oraz Jerze-
go Pączka z I LO w Bochni.

Uczestnikami Finału byli uczniowie wyłonieni we wcze-
śniejszych eliminacjach spośród młodzieży szkół ponad gim-
nazjalnych z Bochni i Powiatu. Na uwagę zasługuje fakt, iż 
wiedza, którą wykazywali się uczestnicy, odpowiadając na 
pytania, nie jest wiedzą ogólną, ograniczała się tylko do prze-
szłości Bochni i Powiatu. Tematyczne warsztaty z tej dziedzi-

ny przygotowujące młodzież do Konkursu prowadzili: v-ce 
dyr. I LO Jerzy Pączek i Stanisław Mróz oraz Janina Kęsek ze 
Stowarzyszenia Bochniaków i MZB.

Odpowiedzi oceniało jury pod przewodnictwem ks. prałata 
Ryszarda Podstołowicza w składzie: Janina Kęsek, Zbigniew 
Rojek, Aleksander Rataj i Maria Michalczyk.

Najtrafniejszymi odpowiedziami wykazali się finaliści:
Jakub Romański – I miejsce  z I LO w Bochni
Dominik Zwierniak – II miejsce z I LO w Bochni
Magdalena Śliwa – III miejsce z Zespołu Szkół nr 3 

w Bochni, uzyskując wyróżnienia i nagrody rzeczowe oraz 
inne upominki, a wszyscy uczestnicy Finału również otrzyma-
li nagrody rzeczowe i książkowe.

Konkurs uświetnili uczniowie Szk. Podst. nr 1 im. St. Ja-
chowicza, spektaklem pt.: „Niepodległość – słowo najpięk-
niejsze” pod kierownictwem Anny Dziuba, Magdaleny Hypś 
i Marty Brachuc, przy akompaniamencie Wojciecha Czernego.

Gra Miejska - Z potrzeby serca... Bochnia dla Niepodległej
W piątek 16 listopada 2018 r. odbyła się gra terenowa Z potrze-

by serca... Bochnia dla Niepodległej. Jej organizatorem był Zespół 
Szkół Nr 1 w Bochni. Pomysł i scenariusz gry przygotował mgr 
Marcin Kwiatek. Uczestnicy (8 drużyn) przenieśli się w czasie, 
w okres I wojny światowej i wykonywali określone w scenariu-
szu zadania na wyznaczonej trasie. Z przyjemnoscią odnotowuje-
my udział naszego Stowarzyszenia w przedsięwzięciu. W Domu 
Bochniaków uczestnicy wykonywali 2 zadania: interpretowali treść 
wywieszonego w witrynie Domu, „Aktu 5 Listopada” a następnie 
wśród plansz wystawy o Leopoldynie Staweckiej szukali informa-
cji z życia jej bohaterki. Do realizacji gry wykorzystano rownież 
plansze naszej wystawy Bochniacy na legionowym szlaku.  

Z ptakami przez życie - autobiografia ornitologa - ekologa 
- spotkanie autorskie z Janem Krystynem Pinowskim

Fot. S. Mróz
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27 listopada, w Domu Bochniaków gościł Jan Krystyn Pi-
nowski, autor książki pt. „Z ptakami prez życie - autobiogra-
fia ornitologa-ekologa”. Na spotkaniu autor prezentował dzie-
ło swojego życia, przedstawił również wiele ciekawostek tak 
ornitologicznych, jak również wiele ciekawych epizodów ze 
swojego zawodowego życia, podróży i przygód, jakie podczas 
nich doświadczył. Podczas spotkania można było kupić książkę 
i uzyskać autograf autora. Szerzej postać autora i książkę pre-
zentujemy w artykule Władysława Kupiszewskiego na str. 26.

Obecnie książkę można nabyć w księgarni „book book” ul. 
Rynek 16 w Bochni lub w siedzibie Stowarzyszenia Bochnia-
ków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, Bochnia Rynek 2.

Lekcja historii dla najmłodszych w Gnojniku.

Wychowując naszych małych patriotów wybieram metody, 
które są dla nich atrakcyjne oraz dostosowane do ich możliwo-
ści poznawczych. Poznając historie naszego kraju chce roz-
palić w ich małych serduszkach miłość do naszej ojczyzny. 
Przedszkolaki wykonywały wspólnie przestrzenną mapę Pol-
ski. Włożyły w to wiele starań a przy tym nauczyły się gdzie 
leży dane miasto oraz jaki jest ich symbol. Następnie trójka 
dzieci została przebrana za zaborców i trzymając w rękach 
kontur naszej mapy obmyślali, która jej część do kogo trafi. Po 
chwili roztargali symboliczny rysunek na części. W ten sposób 
dzieci w praktyczny sposób dowiedziały się kto i jak napadł na 
Polskę. Dzieci mogły doświadczyć tego jak wiele pracy trzeba 
było włożyć w stworzenie mapy a później jak chciwość innych 
ją zniszczyła. Na koniec czytaliśmy krótkie opowiadanie, peł-
ne śmiesznych szczegółów, które scaliło wszystkie informację 
w jedną całość. Jako podsumowanie zaprosiliśmy do naszego 
przedszkola gości specjalnych, którzy wywołali w dzieciach 
ogromną radość oraz motywacje do przekazywania poznanych 
wcześniej informacji i ich prezentowania.  

Goście specjalni to: Zofia Sitko wraz z Cezarym Kobielą 
z Grupy Rekonstrukcyjnej „Najemnicy Bocheńscy” 6 listopa-
da 2018 przeprowadzili dla dwóch grup dzieci lekcję na temat 
odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku.

                                           (Przygotowała: Maria Topolska)

Wystawa „Na legionowym szlaku” w Książnicach
Dnia  9 listopada 2018 roku odbyła się uroczystość szkolna 

„100 lat Niepodległej”. Koncert pieśni patriotycznych i woj-
skowych związanych z odzyskaniem niepodległości rozpoczął 
uroczystość. Wystąpił chór szkolny pod opieką p. Beaty Pa-
luch. O godzinie 11.11 w ramach ogólnopolskiego konkursu 
„Do hymnu” odśpiewano – Mazurek Dąbrowskiego. Następnie 

klasy 0-3 udały się na spotkanie z historią „na żywo”, które 
poprowadziła p. Małgorzata Rajska-Mróz - dzieci oglądały 
pamiątki, zdjęcia, monety, przedmioty codziennego użytku. 
W tym samym czasie klasy IV-VIII podziwiały wystawę udo-
stępnioną przez Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników 
Ziemi Bocheńskiej pt. „Na legionowym szlaku”. O wystawie 
opowiadał jej współautor p. Stanisław Mróz.

Solny pomnik Jana Pawła II w bocheńskiej kopalni soli.
29 listopada 2018 r. w bocheńskiej kopalni soli odbyły się 

coroczne uroczystości Barbórkowe, które rozpoczęły się mszą 
świętą w kaplicy św. Kingi, celebrowaną przez ks.kanonika 
Ryszarda Podstołowicza. Podczas uroczystości, w kaplicy, od-
słonięto naturalnej wielkości figurę przedstawiającą św. Jana 
Pawła II. Postać papieża została wykonana w soli przez zna-
nego bocheńskiego artystę, górnika, Mirosława Malacę. Od-
słonięcia pomnika dokonali wspólnie: Wojewoda Małopolski 
Piotr Ćwik, Piotr Nowacki, Doradca Prezydenta RP oraz pre-
zes kopalni Zbigniew Rojek. Poświęcenia dokonał ks. kanonik 
Ryszard Podstołowicz. Szerzej piszemy o tym wydarzeniu na 
str.2 i na stronie internetowej: www.bochniacy.pl

 
Bochnia na drodze do niepodległości - lata Wielkiej Wojny 
– wykład Janusza Paproty u Bochniaków

Gościem wtorkowego spotkania w Domu Bochniaków 
był Janusz Paprota -nauczyciel, historyk, badacz historii lo-
kalnej. Historię Ziemi Bocheńskiej propaguje, prowadząc 
stronę internetową www.bochenskiedzieje.pl. Swoje prace pu-
blikuje w „Kronice Bocheńskiej”, „Wiadomościach Bocheń-
skich” czy „Roczniku Bocheńskim”. Odczyty prezentował 
w Muzeum im. Stanisława Fischera, współpracuje z naszym 
Stowarzyszeniem, Archiwum Narodowym w Krakowie O/
Bochnia. Autor prześledził wydarzenia z okresu 1914 - 1918 

Fot. S. Mróz
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w Bochni na tle wydarzeń Wielkiej Wojny, uzupełniając prze-
kaz prezentacją multimedialną. Znalazły się w niej reprodukcje 
zdjęć, wycinków prasowych, które do tej pory nie pojawiły się 
w przestrzeni publicznej. Jest to efekt żmudnej kwerendy autora 
w archiwach ale również na portalach internetowych muzeów, 
archiwów również zagranicznych. Ciekawymi były informa-
cje obrazujące ewolucję postaw członków Rady Miejskiej od 
początku wojny aż po kulminacyjne wydarzenia z paździer-
nika i listopada 1918 r., w których efekcie Bochnia stała się 
wolnym i niepodległym miastem Rzeczypospolitej Polskiej.  
Spotkanie było również okazją do zaprezentowania obiektów 
kolekcjonerskich Jacka Kobieli w postaci banknotów wydanych 
przez miasto czy kopalnię soli w początkowym okresie wol-
ności, jak również wspomnień np. p. Janiny Kęsek o tym jak 
radzono sobie w tym czasie z problemami aprowizacyjnymi, 
czym uzupełniano niewielkie przecież przydziały kartkowe.

Spotkanie z 18 listopada stanowi klamrę spinającą obcho-
dy 100-Lecia Niepodległości, które rozpoczęły się w Domu 
Bochniaków wernisażem wystawy „Olga Leopoldyna Stawec-
ka - porucznik zakonnica z Bochni”. Zwieńczeniem wkładu 
naszego Stowarzyszenia w obchody 100 Lecia... będzie uho-
norowanie naszej bohaterki lokalnej Olgi Leopoldyny Stawec-
kiej (siostry Eligii Marii w Zgromadzeniu Córek Matki Bożej 
Bolesnej w Oświęcimiu) poprzez nadanie jej imienia jednej 
z bocheńskich ulic.

Happening w centrum Bochni

Teatr Artystokracki zorganizował happening w centrum 
Bochni. Młodzi artyści spacerowali z kanapą (rekwizytem ze 
sztuki „Mayday”, którą stawiali w różnych częściach miasta, od-
poczywali, pozdrawiali przechodniów i zapraszali na kolejne wy-
stępy. Ostatecznie kanapa spoczęła w hallu Domu Bochniaków. 

72. rocznica śmierci gen. Leopolda Okulickiego
24 grudnia 2018 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Bochnia-

ków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej zapalili znicze pod pomni-
kiem gen. Leopolda Okulickiego, oddając mu hołd w 72. roczni-
cę śmierci. Okoliczności śmierci gen. Leopolda Okulickiego nie 

są jasne do dzisiaj. W 1956 r. Szwedzki Czerwony Krzyż został 
poinformowany przez władze sowieckie, że Okulicki zmarł na 
skutek paraliżu i ataku serca 24 grudnia 1946 r., a jego zwłoki 
spopielono. Była to reakcja na międzynarodową kampanię pod 
hasłem uzyskania informacji o skazańcach z 21 czerwca 1945 r.

Sama data śmierci zdaje się nie budzić wątpliwości. Jeden 
ze skazanych w tym samym procesie, Adam Bień, widział Oku-
lickiego w pełni sił w więzieniu na Łubiance w wigilię 1946 r. 
Z jego relacji wynika, że generał został wyprowadzony w tym 
dniu z celi 62 – prawdopodobnie na egzekucję.

Spotkanie opłatkowe u Bochniaków
29 grudnia 2018 r. odbyło się w Domu Bochniaków spo-

tkanie opłatkowe. Uczestniczyli w nim m.in.: ks. dr Marek 

Mierzyński z parafii pw. św. Mikołaja, Stefan Kolawiński – Bur-
mistrz Bochni, Bogdan Kosturkiewicz – Przewodniczący Rady 
Miasta Bochni, radni miejscy Łucja Satoła-Tokarczyk, Edward 
Dźwigaj, Bogusław Dźwigaj. Przedstawiciele zaprzyjaźnionych 
stowarzyszeń: Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ja-
giellońskiego - Barbara i Jacek Nikorowiczowie, dr Elżbieta 
Wenda, prof. dr hab. Zdzisław Gajda z Collegium Medicum UJ 
oraz Halina Mucha – Stowarzyszenie Katolickie Civitas Chri-
stiana Oddział w Bochni, Grażyna Rzepka-Płachta i Bartłomiej 
Gogola – Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Bochni, Jadwi-
ga Duda – prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” 
wraz z mężem, przedstawiciele Oddziałów Stowarzyszenia 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej: p. Irena Bieniek, 
Justyna Kozicka, Maria Łenyk i Tadeusz Jodłowski z Oddziału 
Krakowskiego, Stanisław Domański, Barbara i Waldemar Klasa, 
Mieczysław Tworzydło i Waldemar Krakowski z Towarzystwa 
Miłośników Wiśnicza, sympatycy naszego Stowarzyszenia, chór 
„Bocheńska Lutnia” z byłą kierownik - Sylwią Klejdysz oraz 
członkowie i Zarząd Główny naszego Stowarzyszenia.

Fot. S. Mróz
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Przybyłych gości powitali, wiceprezes Jan Paluch i Prezes 
Oddziału Bocheńskiego Dorota Korta, po czym zaprosili do 
wspólnego śpiewania kolęd wraz z naszym chórem „Bocheń-
ska Lutnia”. Koncert prowadził Bogdan Dźwigaj przy akom-
paniamencie Stanisława Domańskiego.

Ewangelię odczytał i modlitwę poprowadził ks. dr Marek 
Mierzyński. Po poświęceniu opłatków przekazał życzenia dla 
wszystkich obecnych i ich rodzin w imieniu proboszcza parafii 
kan. Ryszarda Podstołowicza. Bogdan Dźwigaj i Grażyna Ada-
miec odczytali życzenia, jakie nadeszły pocztą. 

Z noworocznymi życzeniami dla zebranych i ich rodzin 
wystąpił burmistrz Bochni Stefan Kolawiński. W swojej wypo-
wiedzi wyraził ubolewanie z powodu utrudnień wynikających 
z rozpoczęcia robót związanych z rewitalizacją rynku i pobli-
skich ulic. Prosił jednocześnie o cierpliwość i wyrozumiałość 
dla inwestycji przygotowywanej od kilku lat, którą wreszcie 
udaje się realizować. Dla państwa tutaj obecnych i państwa ro-
dzin składam życzenia szczęśliwego Nowego Roku-powiedział.

P. Barbara Nikorowicz -Vice-Prezes Stowarzyszenia Ab-
solwentów UJ swoje życzenia noworoczne oparła na słowach 
austriackiego poety Reinera Marii Rilkego: Otwórzcie swoje 
serca i wpuśćcie w nie światło cudowności, ponieważ anioły 
są wśród nas!

P. Krystyna Dziurdzia zacytowała słowa piosenki: …Niech 
zapłonie śnieg lodowo-zielonych rzek, niech zabiją wszystkie 
dzwony świata, człowiek się z niebem dziś zbratał, aż po wie-
ków wiek..., życząc tego zbratania wszystkim w imieniu Sto-
warzyszenia Artystyczna Dolina Raby.

Podczas koncertu zaintonowana została również „Kolęda 
dla nieobecnych” jako wspomnienie tych, którzy z naszych 
szeregów odeszli na „wieczny spoczynek”, a szczególnie śp. 
Stanisława Kobieli naszego Prezesa ZG Stowarzyszenia.

Po wystąpieniach kontynuowano śpiewanie kolęd, a na-
stępnie rozdano opłatki i wszyscy wzajemnie łamiąc się nimi 
składali sobie wzajemnie życzenia. Przy herbacie i poczęstun-
ku miło płynął czas na rozmowach i śpiewaniu przy akom-
paniamencie pianina oraz…ukulele. Jeden z naszych gości – 
Bartłomiej Gogola przyniósł ze sobą ten instrument, którego 
dźwięki wzbogaciły nastrój kolędowania. 

Pragniemy wszystkim podziękować za udział w spotka-
niu opłatkowym oraz za wkład pracy w jego przygotowanie. 
Szczęśliwego Nowego 2019 Roku!

Spotkanie Opłatkowe Stowarzyszenia Absolwentów UJ
Tradycyjnie już w pięknej uniwersyteckiej  Auli Collegium 

Novum odbyło się 12 I 2019 uroczyste Spotkanie Opłatkowe, 

zorganizowane przez Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów 
UJ, które w tym roku obchodzi swoje 55-lecie powstania. 

W spotkaniu uczestniczyły władze Uczelni, Rektor ds. ba-
dań naukowych Prof. Stanisław Kirstyn i inni Profesorowie 
UJ, a także Prezesi i członkowie Zarządów zaprzyjaźnionych 
Stowarzyszeń, m.in.: Stowarzyszenia Wychowanków AGH, 
Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheń-
skiej, Stowarzyszenia Klubu Przyjaciół Wieliczki, Stowarzy-
szenia Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego (przesłany na 
ręce organizatorów i przeczytany List z życzeniami) ale też 
Profesorowie z PAU, Prezes Ormiańskiego Towarzystwa Kul-
turalnego, Prezes Krakowskiego Towarzystwa Lekarskiego. 
Przybyła również Prezes Związku Sybiraków.

W oficjalnej części wręczano dyplomy, podziękowania za 
współpracę z zaprzyjaźnionymi Stowarzyszeniami. Znaczące 
odznaczenie „Gdańskie Lwice Uniwersyteckie” z rąk Kapitu-
ły Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego 
otrzymała wiceprezes SAUJ Barbara Nikorowicz. Serdecz-
ne podziękowania za długoletni trud włożony w skrupulatne 
prowadzenie dokumentacji SAUJ, pięknej Kroniki, otrzymała 
wraz z kremową różą Pani Barbara Rosławiecka. Świątecz-
ny nastrój podkreślił występ uniwersyteckiego zespołu Pieśni 
i Tańca „Słowianki”, podczas którego kolędy śpiewne były 
wspólnie z gośćmi. Po części oficjalnej nastąpiło poświęce-
nie opłatka i złożenie Życzeń Noworocznych przez zaprzyjaź-
nionego z SAUJ Ks. Profesora Tadeusza Panusia z Collegiaty 
Św. Anny. Potem wszyscy z wszystkimi łamali się opłatkiem, 
składając sobie życzenia podobne do tych, które na samym po-
czątku zacytowała prowadząca uroczystość, członkini SAUJ, 
Zofia Cześnikiewicz: „Spotkali się raz jeszcze, żeby w krót-
kim czasie odkryć, że lubią się nawzajem”(cytat z Absolwen-
tów Ericha Segala). Następnie wiceprezes SAUJ,współprowa-
dząca uroczystość, Barbara Nikorowicz zaprosiła wszystkich 
gości na poczęstunek. 

Wręczenie pucharów zwycięzcom Turnieju Brydża Sportowego.
21.01.2019 r. w Domu Bochniaków wręczono puchary zwy-

cięzcom Długofalowego Turnieju Brydża Sportowego o Puchar 
Prezesa Stowarzyszenia Bochniaków i MZB za 2018 r.

Zwycięzcami edycji 2018 turnieju zostali:
1. Andrzej Liwoch
2. Leszek Matusik
3. Andrzej Sadowski
Dekoracji dokonali: Ewelina Mroczek, Dorota Korta i Jan 

Paluch. Zwycięzcom gratulujemy! Jednocześnie rozpoczęła 
się kolejna edycja Turnieju. Uczestnikom życzymy sukcesów!

Fot. S. Mróz Fot. S. Mróz
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Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bochnia na lata 2017-2026
Opinia i stanowisko Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi 
Bocheńskiej po spotkaniu z burmistrzem Miasta Bochnia Stefanem Kolawińskim

W dniu 4 stycznia 2019 roku członkowie Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Bochniaków i MZB spotkali się 
w Urzędzie Miasta z burmistrzem miasta Bochnia Stefanem 
Kolawińskim, oraz jego zastępcą wiceburmistrzem Rober-
tem Cerazym. W spotkaniu ze strony Bochniaków udział 
wzięli: pełniący obowiązki prezesa zarządu głównego - Jan 
Paluch, Dorota Korta - prezes oddziału bocheńskiego sto-
warzyszenia, oraz członkowie zarządu głównego w oso-
bach: Grażyna Adamiec, Zofia Sitko, Stanisław Mróz oraz 
Bogusław Dźwigaj.

Tematem spotkania było omówienie spraw związanych 
z rewitalizacją centrum miasta, planami dotyczącymi budo-
wy tężni solankowej, rewitalizacji Plant Salinarnych oraz 
remontem budynków kuźni i lodowni na tych plantach. 
Uczestniczący w spotkaniu, odpowiedzialny za rewitaliza-
cję Robert Cerazy, omówił różne aspekty dotyczące tych 
kwestii, omówił zagadnienia związane z realizacją powyż-
szych zamierzeń oraz przedstawił zebranym projekt odbu-
dowy zamku żupnego przy ulicy Regis. 

Członkowie Stowarzyszenia z dezaprobatą przyjęli fakt, 
że radni miasta Bochnia, na sesji w dniu 27 grudnia, głów-
nie głosami jednego klubu, wprowadzili zmiany w propo-
nowanym przez burmistrza budżecie na 2019 rok, które 
uniemożliwiają lub odkładają w czasie podjęcie prac nad 
rewitalizacją Plant Salinarnych oraz remontem budynków 
na plantach. Nadmienić należy, że podobne stanowisko 
w tej sprawie, zajął również powołany komitet rewitali-
zacji centrum miasta Bochnia, w którym działa przedsta-
wiciel stowarzyszenia, Jan Paluch. Uważamy, że remonty 
chodników, poprawianie nawierzchni i poboczy dróg, czy 
budowa nowych placów zabaw i zielonych siłowni z punktu 
widzenia potrzeb społecznych są konieczne. Należy jednak 
priorytetowo potraktować planowane inwestycje kluczowe 
dla miasta, powodujące lepszą funkcjonalność, atrakcję dla 
naszych mieszkańców i turystów, kompleksowe unowocze-
śnienie centrum, ujęte w konkretne programy już zatwier-
dzone przez Radę Miasta. Programy, które dają podstawę do 
ubiegania się o dotacje zewnętrzne, których możliwość po-
zyskania wcześniej czy później się skończy, dlatego należy  
starać się o nie właśnie teraz. Nie można dopuścić do tego, 
żeby wysiłek i zaangażowanie wielu osób zostały bezpow-
rotnie zmarnowane, nie licząc poniesionych kosztów.

W ramach konsultacji społecznej prowadzonej w 2016 r, 
w uwagach do projektu programu rewitalizacji plant salinar-
nych w Bochni, ZG Stowarzyszenia podnosił zagrożenia dla 
roślinności i drzewostanu plant, jakie może spowodować 
funkcjonowanie tężni solankowej, wnosząc o sporządze-
nie opinii środowiskowej. Odpowiadając na to, burmistrz 
Stefan Kolawiński udostępnił zarządowi Stowarzyszenia 
Bochniaków ocenę wpływu projektowanej tężni solankowej 
na sąsiadujący zabytkowy drzewostan Plant Salinarnych 
w Bochni wpisanych do rejestru zabytków pod nr A-247 
oraz uzasadnił konieczność lokalizacji tężni w tym miejscu 

obok plant. Zasadnicze argumenty jej lokalizacji, to brak 
miejskich terenów np w okolicy Campi oraz brak zaintere-
sowania Kopalni Soli w Bochni tą lokalizacją, uatrakcyjnie-
nie rejonu Plant Salinarnych, skoncentrowanie w niewiel-
kiej odległości atrakcji miasta np Bazylika, Rynek, Zamek 
Żupny, muzea, szyby kopalniane, Plac Okulickiego. 

Po zapoznaniu się z oceną środowiskową dotyczącą 
wpływu tężni na drzewostan plant oraz przedstawionymi 
przez miasto argumentami, Zarząd Główny Stowarzyszenia 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej na posiedze-
niu w dniu 8 stycznia b.r. pozytywnie odniósł się do lokali-
zacji oraz planów budowy tężni solankowej obok plant wg 
przedstawionego projektu. 

Na weryfikację stanowiska Stowarzyszenia wpłynę-
ła również dynamiczna sytuacja na rynku turystycznym 
w Bochni. Po zawieszeniu działalności Uzdrowiska Kopalnia 
Soli w Bochni, przez ostatni rok, całkowicie upadła organiza-
cyjnie turystyka zdrowotna w naszym mieście. Projektowana 
tężnia solankowa może częściowo tę lukę wypełnić poprzez 
wykorzystanie nowoczesnej komory inhalacyjnej, dostępnej 
dla szerokiego ogółu społeczności miasta. Potrzeba taka wy-
nika ze zmian środowiskowych (smog) i wzrost zachorowań 
obejmujących drogi oddechowe, zwłaszcza wśród dzieci.

Zarząd Główny Stowarzyszenia wyraża nadzieję, że 
budowa i zakończenie prac nastąpi zgodnie z ustalonymi 
terminami oraz, że budowa tężni będzie częścią szerszego 
projektu, uwzględniającego rewitalizację Plant Salinarnych 
oraz renowację budynków kuźni i lodowni na tych plantach. 

Oczekujemy od włodarzy naszego miasta pełnej kontro-
li, w najbliższych latach, wpływu oddziaływania tężni na 
drzewostan Plant Salinarnych. Przy rewitalizacji wszelkie 
konieczne wycinki drzewostanu powinny być konsultowane 
z odpowiednim architektem krajobrazu i dendrologiem. 

Zarząd Główny Stowarzyszenia, działając w trosce o na-
sze dziedzictwo narodowe, o zachowanie zabytków i trady-
cji naszego solnego grodu, ale mając również na względzie 
właściwy rozwój naszego miasta z zadowoleniem ocenia 
spotkanie w Urzędzie Miasta Bochnia. Dobra współpraca, 
może owocować wspólnymi inicjatywami, właściwą oceną 
zamierzeń oraz prowadzić do lepszych rozwiązań dla na-
szych mieszkańców i turystów. 

Liczymy na dobrą współpracę z Urzędem Miasta Boch-
nia, Muzeum im. Stanisława Fischera, Miejskim Domem 
Kultury, Biblioteką oraz innymi organizacjami pozarządo-
wymi w powyższym temacie, jak również, w szerszym za-
kresie, dla dobra naszych mieszkańców.

Stanowisko Stowarzyszenia zostanie również opubliko-
wane na stronie internetowej www.bochniacy.pl, poszerzone 
o dokumentację graficzną.

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej
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Maria Musiał (Bochnia - Kazachstan)

Mój Kazachstan - wspomnienia cz. 3
Z czasem nawet polubiłam te oryginalne podróże przez 

toczki. Zwłaszcza wiosną jazda przez zieleniący się step pro-
sto w kierunku wyłaniającego się zza horyzontu słońca była 
zachwycająca. Wschody i zachody słońca na stepie należą do 
niezapomnianych widoków.

Koniec samotności
Pewnego wieczoru spotkała mnie bardzo miła niespodzian-

ka – zjawił się w Polskim Domu zespół wokalny „Polonia”. 
Radość tym większa, że niepisane przywództwo w zespole na-
leżało do pani Batrakowej. Zespół bardzo znany, kiedyś dużo 
liczniejszy, teraz sześcioosobowy. Pięć pań w średnim wieku i 
jeden pan – Jan Sobiecki, obdarzony operowym głosem. Kie-
dy zjawiłam się w Kazachstanie, śpiewali razem już od ponad 
dwudziestu lat. Repertuar głównie polski – pieśni patriotyczne 
i piosenki biesiadne.

Zjawili się z górą pysznego jedzenia, które wylądowało na 
stole i zaczęła się pogawędka przerywana śpiewanymi przez 
moich gości piosenkami polskimi, ukraińskimi, nawet kazach-
skimi. Te znane śpiewałam razem z nimi. Na koniec uroczysty 
marsz Polonii, oczywiście na stojąco – zawsze później tak było. 

Piękny wieczór, tak bardzo mi potrzebny. Pierwszy znak, że nie 
będę tkwić w Polskim Domu osamotniona, nikomu niepotrzebna. 

Powoli się urządzam – dostawca przywozi mi 5 ton węgla. 
Wrzucam go pod mój dach – ciężka praca, która zabiera mi 
kilka dni, ale daję radę. Mam też już drewno. Jestem przygo-
towana na zimę. Trudno było, ale mam ogromną satysfakcję. 
Poradziłam sobie. Zuch dziewczyna – chwalę sama siebie.

Praca z młodzieżą
Niebawem odwiedza mnie mieszkaniec Kamyszenki, pan 

Stanisław Ostrowski. Prosi o prowadzenie lekcji języka pol-
skiego. W tym roku nie otrzymali nauczyciela z Polski, a jest 
grupka młodzieży, z którą trzeba kontynuować naukę języka. 
Oczywiście zgadzam się i maszeruję do Kamyszenki (około 4 
km) dwa razy w tygodniu. Mam dobrze wyposażony gabinet 
języka polskiego do swojej dyspozycji, całkiem sporą gromad-
kę dzieci, w tym kilkoro młodzieży zamierzającej studiować 
w Polsce. Dyrektorem jest przemiła pani, Rosjanka, ale żona 

Polaka. Kilkoro nauczycieli pochodzenia polskiego, życzliwa 
atmosfera, w której szybko się odnajduję.

Dwa razy w tygodniu maszeruję też do Łozowoje. Dalej 
niż do Kamyszenki (około 6 km). Droga wysypana drob-
nym kamieniem, usypana w stepie, prosta jak z bata strzelił. 
Przejeżdżające samochody wznosiły taki tuman kurzu, że po 
powrocie wytrzepywałam piasek z odzieży, włosów i butów. 
Piasek czasami zazgrzytał mi też w zębach. 

Byłam jedyną osobą chodzącą tędy na piechotę. Prawie 
każdy przejeżdżający samochód zatrzymywał się i kierowca 
zapraszał do środka, a ja konsekwentnie odmawiałam. Z proste-
go powodu – przeznaczałam godzinę na dojście do szkoły. Gdy 
zjawiałam się znacznie wcześniej, musiałam czekać na lekcję, a 
nie bardzo było gdzie. Zamiast siedzieć w szatni, wolałam iść, 
tym bardziej, że taka aktywność bardzo mi odpowiadała.

Ale w Kazachstanie chodzenie nie jest w modzie i moje 
zachowanie różnie interpretowano: dziwaczka albo się boi. 
Kiedy wyszło na jaw, kim jest ta dziwaczka, do pani Niny za-
częły docierać zapewnienia, żebym się nie bała, bo nic mi się 
złego nie stanie. 

Nadchodziły andrzejki i postanowiłam zebrać wszystkie 
moje dzieciaki w Polskim Domu na wspólną zabawę. Ugoto-
wałam polski czerwony barszcz, upiekłam placki ziemniacza-
ne, kupiłam sporo słodyczy, zaplanowałam zabawy i przygo-
towałam rekwizyty. Goście dopisali ponad moje oczekiwania. 
Rodzice przywieźli dzieci, których nawet do tej pory nie wi-
działam na oczy. Polski Dom napełnił się gwarem i śmiechem, 
bo zabawa była przednia i trwała do późnych godzin wieczor-
nych. Kiedy już wszyscy wyjechali, byłam bardzo zmęczona, 
ale zadowolona z udanej pierwszej imprezy. Zabrałam się do 
porządków z postanowieniem, że następnym razem nie będę 
brać wszystkiego na swoje barki. Ktoś musi mi pomóc.

Zbliżała się zima i wiedziałam, że gdy nadejdzie, dotarcie 
do Kamyszenki czy Łozowoje może być niemożliwe. Zagląda-
łam czasami do naszego garażu, w którym stała poczciwa ruska 
niwa, i oglądałam ją z nadzieją, że kiedyś sobie nią pojeżdżę. 
Opowiadały mi o niej witające mnie kobiety. Dowiedziałam się 
od nich, że samochód jest niezarejestrowany i są z tym jakieś 
poważne problemy. Czułam, że sama sobie z tym nie poradzę. 

Zespół „Polonia” i p. konsul Jabłoński Z moją Niwą
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Poruszyłam tę sprawę na spotkaniu nauczycieli w amba-
sadzie polskiej w Astanie. Właśnie w roku mojego przyjazdu 
główna siedziba ambasady została przeniesiona z Ałmaty do 
nowej stolicy. W tym czasie rozpoczął swoją pracę nowy kon-
sul, pan Jabłoński. Jego też poprosiłam o pomoc. To był strzał 
w dziesiątkę, bo Konsul obiecał i, jak się później okazało, słowa 
dotrzymał. Trwało to jednak jakiś czas – bagatela: półtora roku! 
Załatwianie spraw urzędowych na Wschodzie wymaga od pe-
tenta wielkiej cierpliwości. Przekonałam się o tym niejeden raz. 

Tymczasem zbliża się wielkimi krokami Boże Narodzenie 
i podejmuję decyzję, by jechać do domu. Myślę o zorganizo-
waniu wyjazdu dzieciaków z „moich” wiosek do Polski. Myśl 
szalona, bo teoretycznie nie mam żadnych możliwości. Nie 
mam pojęcia, od czego zacząć, do kogo się zwrócić. Ale wiem 
jedno – muszę spróbować. 

Pierwsza zima w Pierwomajce
W Polsce zaczęłam od księdza proboszcza. Pudło! Ale nie 

zawiedli przyjaciele i rodzina. Dzięki nim spotkałam się z kil-
koma radnymi Sejmiku Małopolskiego, którzy bardzo życz-
liwie potraktowali moją prośbę. Dotarłam też do życzliwych 
ludzi w warszawskim oddziale Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”oraz fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Z jed-
nymi i drugimi ustaliliśmy plan realizacji naszego przedsię-
wzięcia i wróciłam do mroźnego Kazachstanu. 

A tu mrozy chwyciły potężne; nie wierzyłam własnym 
oczom, patrząc na termometr – 40, 42... aż kilka dni potem 48 
stopni poniżej zera. Świat za oknem, zdawało się, skamieniał 
w mroźnej ciszy. Śnieżnobiały śnieg, bezchmurne, ciemnobłę-
kitne niebo i olśniewające słońce. Nagle zamarłam z zachwytu: 
w powietrzu unosiły się jakieś lśniące drobinki mieniące się w 
słońcu niczym diamenty. Widok wyjęty żywcem z bajki Disneya!

Tak było przez wszystkie te mroźne dni. Mogłam do woli 
zachwycać się tymi baśniowymi widokami, bo nikt do mnie 
nie przychodził i ja nie mogłam maszerować do żadnej z wio-
sek. Zajęcia w szkole odwołane. Życie zamarło. Tylko z komi-
nów unosiły się większe niż zazwyczaj dymy i biegły prosto 
do nieba. Mróz trzymał długo, byłam skazana na samotność, 
ale nie cierpiałam bynajmniej z tego 
powodu. Był przecież polski księgo-
zbiór, więc świetna okazja, aby wrócić 
do klasyki. Przeglądałam też uważnie 
dostępną literaturę metodyczną i każ-
dego dnia sporo czasu poświęcałam na 
ćwiczenia gry na  gitarze. Intuicyjnie 
czułam, że ta umiejętność bardzo mi 
się przyda, że będzie moim atutem w 
pracy z młodzieżą. Takie dnie, a nawet 
tygodnie samotności zdarzać się miały 
każdej następnej zimy w Pierwomajce. 
Silne mrozy  uniemożliwiały wyjście z 
domu. Kto nie był zmuszony, nie wy-
chodził, tylko siedział przy piecu. 

Już pierwszej zimy wprowadził się 
do mnie lokator – pies o imieniu Taj-
son, należący do mojej pani Prezes. 
Sprytny psiak umieścił się w przedpo-
koju przy kaloryferze i zupełnie nie re-
agował na moje próby wyproszenia go 
z domu. I w ten sposób był jedynym 

psem w Pierwomajce wygrzewającym się w zimie koło pieca. 
Wszystkie inne nieszczęsne psie stworzenia były skazane na 
lepsze lub gorsze budy. 

Oczywiście, prawie każdego dnia chociaż na chwilkę wpa-
dam do pani Niny, a w mroźne wieczory wybieram się na dłu-
żej. Lubię te jej opowieści z przeszłości, które dają mi ogólne 
pojęcie o losach mieszkających tu ludzi, o heroicznej niejed-
nokrotnie walce o przetrwanie rodziny w czasach stalinow-
skich. Opowiada o zagrożeniach ze strony surowej przyrody, o 
tym, jak mrozy, długotrwałe burany, wylewy Iszymu zbierały 
śmiercionośne żniwo. 

Przemijają wreszcie syberyjskie mrozy. Oddycham z ulgą, 
ale nie na długo. 

Pewnego ranka budzi mnie odgłos wściekłego wiatru. Za-
wiewa śniegiem tak, że świata nie widać. No więc mamy buran, 
o którym tyle słyszałam. Szalał do późnej nocy. Ranek wstał 
piękny, słoneczny, zachęcał do pracy. Czekały mnie zwyczajne 
prace gospodarskie, jak każdego ranka. Czyszczenie pieca, wy-
noszenie popiołu, przygotowanie węgla, napompowanie wody, 
grzanie jej na piecu, sprzątanie... W związku z tymi obowiązka-
mi trzeba było wydostać się z domu chociażby po to, aby przy-
nieść drewno z „kładowki”. Jednak nie było to takie proste, bo 
drzwi nie puszczały.  Wydostałam się drzwiami od ganku, które 
otwierały się do wewnątrz, i zbadałam sytuację. Góra śniegu 
blokująca główne wejście okazała się zbitą lodową górą! Z jaką 
siłą musiał uderzać śnieg pędzący z wiatrem! Nie do wiary! Dłu-
go trzeba było ostrą siekierą rozbijać lodową zaporę, ale moje 
wysiłki w końcu zostały uwieńczone sukcesem. Na szczęście. 

Pani Rusłana
Któregoś dnia odwiedziła mnie pani Rusłana. Przyszła z 

mężem, Akimem Dębickim, którego poznałam już wcześniej. 
Okazała się przemiłą, młodą kobietą, z którą, ku mojej radości, 
mogłam rozmawiać po polsku, bo prawie wszystko rozumiała, 
a nawet trochę mówiła. 

Była świetnie zorientowana w działalności Stowarzysze-
nia, bowiem przed kilku laty współpracowała z moimi po-
przednikami – nauczycielami Mariuszem Wychódzkim i Sta-

Akim Dębicki Rusłana Dębicka
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nisławem Świętkiem. Nie były mi obce te nazwiska. Niejedno-
krotnie je słyszałam. Wbiły się mocno w pamięć mieszkańców 
Pierwomajki. Opowiadała mi o nich pani Nina, opowiadała też 
mieszkająca w sąsiedztwie lekarka, pani Olga. Snuła opowieść 
o swojej współpracy z oboma nauczycielami, pokazując mi 
wiele fotografii i nagrań wideo.

Jednak wspomnień pani Rusłany słuchałam z ogromnym 
zainteresowaniem i trochę ze smutkiem. Była to opowieść o 
tworzeniu Polskiego Domu, przebudowie, remontach, urzą-
dzaniu poszczególnych pomieszczeń, o ludziach zaangażo-
wanych w działalność Stowarzyszenia, imprezach tu odby-
wanych. Wiedziałam już, jak prężnie działał kiedyś ten polski 
ośrodek. A ja trafiłam w pustkę i ciszę.  Czy uda mi się choć 
trochę je zapełnić? Wszystko idzie z takim oporem...

Jak to dobrze, że w pobliżu jest pani Rusłana! Teraz ma 
maleńkie dziecko i nie może mi pomagać. Ale przecież dzieci 
szybko rosną! Mam plany z nią związane. Może się powiodą?

A jednak się kręci...
Na razie pierwsza radość. Od dłuższego czasu odwiedza-

ło mnie młode małżeństwo – Andriej i Natalia. Poznaliśmy 
się w kościele, bo oni jedyni z młodego pokolenia bywali w 
nim regularnie. Oboje mówili po polsku, a zwłaszcza Natalia 
bardzo płynnie. Bardzo chcieli wyjechać do Polski. Chciałam 
im pomóc, nie bardzo jednak wiedziałam jak. Jedyny sposób 
– zwrócić się do gmin. Dysponowałam adresami. Napisaliśmy 
więc list opisujący ich sytuację z prośbą o pomoc w repatriacji 
i wysłaliśmy do kilku gmin. 

Po jakimś czasie nadeszły dwa zaproszenia. Wybrali jedną 
propozycję i natychmiast ruszyły przygotowania do wyjazdu. 
Cieszyłam się wraz z nimi, choć jednocześnie gdzieś na dnie 
duszy tlił się  mały smuteczek, bo zżyłam się z tymi młodymi 
ludźmi, a oni służyli pomocą i sowim towarzystwem, co dla 
mnie było niezwykle cenne.

Ale tak w ogóle nie jest źle. Coraz więcej gości w Polskim 
Domu gości. Mam już w miarę stałą grupkę dzieci przycho-
dzących na lekcje. Przychodzą dorośli  z różnymi sprawami 
– a to tłumaczenie dokumentów, a to wypełnienie ankiety na 
wizę do Polski czy też przygotowanie dokumentów na Kartę 
Polaka. Jest zebrana już grupa młodzieży na wyjazd do Polski 
i w związku z tym sporo pracy. To też okazja do poznania ro-
dziców przygotowujących dzieciaki do podróży. 
Pierwsza oficjalna wizyta
Pewnego dnia zapowiedział się z wizytą pan konsul Jabłoński 
i już od tego momentu byłam w permanentnym stresie. Nie-

wiele jeszcze osiągnęłam w sprawie edukacji. Moi uczniowie 
w Pierwomajce i Łozowoje uczą się języka od podstaw. Do-
piero ich poznaję. Mogę na razie liczyć tylko na moją grupkę 
z Kamyszenki. Może z nimi uda się coś przygotować na spo-
tkanie z Konsulem? 

Muszę przyznać, że dni poprzedzające wizytę były dla 
mnie niezwykle stresujące. Codzienne bieganie do Kamy-
szenki dało mi się szczególnie we znaki. Jakoś jednak uda-
ło się zmontować majową uroczystość patriotyczną, a nawet 
przygotować poloneza! To dopiero było dla mnie wyzwanie! 
Natańczyłam ja się wieczorami sama ze sobą co niemiara. Po-
kierować grupą tancerzy dla kogoś, kto nigdy nie zajmował 
się tańcem i choreografią, to zadanie nie byle jakie. Wsparła 
mnie w przygotowaniach kochana „Polonia” i mimo wcze-
śniejszych zapewnień, że „już nigdy więcej”, zaprezentowała 
przed nowym Konsulem swoje wokalne możliwości. (cdn.)
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Sekcja brydża sportowego na podsumowaniu sezonu w dniu 21.01.2019 r.

Chór polonijny „Czerwone Maki” z Mińska na Białorusi po koncercie w Domu Bochniaków, w dniu 9.11.2018 r.


