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Odsłonięcia pomnika plut. Stefana Pałczyńskiego dokonali: (od lewej) Adam Korta - starosta bocheński, przedstawiciel rodziny Roman 
Burski, Zofia Sitko - prezes Stowarzyszenia, Stefan Kolawiński - burmistrz Bochni. Fot. S. Mróz

Warta honorowa przy pomniku. Fot. S. Mróz



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  3JESIEŃ 2019

WB nr 3-4 (121-122)

Michalina Pięch

Wrzesień w pamięci świadków i w literaturze polskiej
Lesław M. Bartelski wstęp do tomiku Zwyczajny dzień 

rozpoczyna tymi słowami: „W piątek, 1 września 1939 roku, 
ludzie poszli rano do pracy, zwyczajnie jak co dzień, gdy na 
pogodnym, błękitnym niebie jesieni pokazały się samoloty. 
Wszyscy byli przekonani, że to ćwiczenia. Jednak pierwsze 
bomby, jakie spadły na Warszawę, przekonały ludność, że roz-
począł się nowy okres w historii kraju.” Na ten opis nakłada 
się obraz, jaki noszę od lat w swej pamięci. Sierpniowe dni do-
biegały końca, wspaniałe lato nie przestawało rozpieszczać tu-
rystów i wczasowiczów, w powietrzu jednak zawisł jakiś nie-
określony niepokój. Dla mnie, kandydatki do pierwszej klasy, 
kończył się czas swobody i beztroski. Niestety nie było dane 
mi zasiąść w ławce szkolnej po raz pierwszy. Mama powróciła 
z kościoła i z przerażeniem krzyczała: „Wojna, samoloty nie-
mieckie zrzucają bomby.” Rodzice, ulegając psychozie tłumu, 
postanowili uciekać przed Niemcami na Wschód.

Dwie pary koni i dwie furmanki załadowane niezbędny-
mi rzeczami oraz jedzeniem wiozły moją najbliższą rodzinę 
oraz kuzynostwo. Jechaliśmy bez określonego planu, byle da-
lej, byle szybciej. Wojna rozpoczęła się na lądzie, w wodzie 
i w powietrzu. Z każdym dniem dawała o sobie znać. Pożary, 
bombardowania i kanonada artyleryjska były oznaką nadcią-
gającego wroga. My zaś wyruszyliśmy w stronę Przemyśla na 
tzw. szosę zaleszczycką. Drogi były przepełnione wojskiem 
i cywilami, sunęły też nieliczne samochody osobowe, wozy 
z platformami zaprzężonymi w konie. Wszyscy podążali 
w jednym kierunku. Ucieczka miała miejsce raczej w nocy, 
gdyż w dzień niemieckie samoloty obniżały swój lot i z broni 
pokładowej siały spustoszenie oraz śmierć.

Wydawało się wtedy, że Polska jest opuszczona i samot-
na, tak jednak nie było. Wszystkim, niecodziennym, nieocze-
kiwanym i tragicznym wydarzeniom towarzyszyła literatura, 
a szczególnie poezja. Już w kwietniu Władysław Broniewski 
wskazywał na podstawowy cel poezji i poety, wzywał do walki:

Ogniomistrzu i serc, i słów,
poeto, nie w pieśni troska.
Dzisiaj wiersz - to strzelecki rów, okrzyk i rozkaz:
Bagnet na broń!

Zaś  Julian Przyboś, nawiązując do hymnu Jeszcze Polska od-
dał tragizm sytuacji:

Huk armat na wysokość łun wzrósł,
niebo wali się z trzaskiem.
Bezbronny, wbity pociskami w grunt
błagam o karabin, jak skazaniec o łaskę.

Potwierdzenie niejako słów Stefana Żeromskiego: „Bo tyl-
ko poezja polska nie opuści cię, nie zdradzi i nie znieważy, 
żołnierzu” znajdziemy u wielu poetów czasu wojny. W czasie 
tej burzy dziejowej pojawiły się słowa, które wyraziły surowe 
doświadczenia walczącego narodu, bo naród walczył. A oto 
jak wspomina pierwszą walkę w kampanii wrześniowej Sta-
nisław Skalski, oficer lotnictwa: „Zapiąłem w oka mgnieniu 
pasy, silnik warknął i „jedenastka potoczyła się w otwartą 
przestrzeń. Nabierając wysokości, biorę podany przez radio-
stację kierunek na samolot nieprzyjacielski. Idę tuż nad strzę-
pami kłębiastych chmur [...] dostrzegam w pewnej chwili 
przed sobą wyraźnie obcą sylwetkę samolotu. Idę do ataku! 
Czarne skrzydła stają się coraz wyraźniejsze [...] naciskam 
spust. Poprawka jest zbędna. Ostatnia, krótka seria z bezpo-
średniej odległości [...] Henschel toczy się i podskakuje jak 
pijany, aż wreszcie, zarywszy w świeżo zoraną ziemię, prze-
chodzi na plecy.”

Niemcy bez wypowiedzenia wojny uderzyli na nasz kraj, 
dnia 1 września o 4.45, zaatakowali Westerplatte. Jeden 
z obrońców tego skrawka Polski, Edmund Szamlewski tak 
opisuje moment napaści: „Mniej więcej po godz. 4 powietrze 
przeszył straszliwy huk i trzask. Nasz skrawek ziemi jakby 
zaczął zapadać się w morze [...] Zrozumieliśmy, że wojna 
wybuchła, że zostaliśmy napadnięci przez nieprzyjaciela. [...]
Dym, trzask, walących się drzew, łamanych gałęzi, spłoszone 
ptactwo, wszystko to tworzyło widok przerażający.” Załoga, 
mimo że miała bronić się przez 12 godzin, walczyła przez 7 
dni. Bohaterstwo tych żołnierzy utrwalił Konstanty Ildefons 
Gałczyński, pisząc :

 
Kiedy się wypełniły dni

Stanisław Skalski w kabinie myśliwca PZL P.11. Foto via lotniczapolska.plDroga zablokowana uciekającą ludnością cywilną - IX 1939. Zdj. dom.publ.
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i przyszło zginąć latem,
prosto do nieba czwórkami szli
żołnierze z Westerplatte.

Polacy stanęli do walki. Na trwałe weszły do historii takie 
nazwy, jak:Westerplatte, Gdynia, Bzura, Warszawa, Modlin, 
Hel, Kock i wiele innych. „A lato było piękne tego roku,” sady 
uginały się pod ciężarem złotych jabłek 
i soczystych gruszek, a poprzez gęstwinę 
liści wyłaniały się fioletowe śliwy. Ziemia 
Kresów Wschodnich niezwykle obrodzi-
ła, tylko ludzie nie potrafili tego docenić. 
Wzdłuż trasy naszej ucieczki, tu i ówdzie 
stali młodzi Ukraińcy o butnych minach 
z transparentami, na których witano wyba-
wicieli - Sowietów. Niebawem pojawiła się 
milicja ukraińska i zaczęła szukać wśród 
nas polskich oficerów. Z trudem dotarli-
śmy do granicy polsko – rumuńskiej, na 
której działy się sceny dantejskie. Dorośli 
po namyśle postanowili zawrócić. Skiero-
waliśmy się zatem w stronę  północno – 
wschodnią. Pod Tarnopolem czekała nas 
wyjątkowa przygoda. Na pustkowiu, na 
horyzoncie pojawił się mały punkt, który 
zaczął przybierać coraz większe rozmiary, 
aż w końcu okazało się, że to biegnie pol-
ski żołnierz z rozwianym włosem i przera-
żeniem w oczach. Biegnie, krzycząc: „Już po Polsce, jedną 
połowę biorą Niemcy, drugą Sowieci.” Obraz ten stanowiący 
symbol tragedii naszej Ojczyzny z czasem skojarzył mi się ze 
słowami wiersza  Broniewskiego:

Ze spuszczoną głową, powoli
idzie żołnierz z niemieckiej niewoli.
Jego pułk rozbili pod Rawą,
a on bił się, a on bił się krwawo.

Niezbyt długo musieliśmy jechać, by z lasu wyłonił się oddział 
żołnierzy radzieckich, którzy przekroczyli granicę polską bez jed-
nego strzału. Tak dokonał się na naszych oczach czwarty rozbiór 
Polski. Ten dzień, dzień 17 września 1939 r. na stałe wszedł do 
naszej historii i zapisał się na trwałe w pamięci dziecka.

Zaatakowano nas z dwu stron, byliśmy otoczeni, mimo to, 
mimo zamieszania i opuszczenia kraju przez rząd, Polacy nie 
przestali walczyć. Wśród nazw związanych z obroną Polski 
znalazła się Bzura. Nad nią stoczono największą bitwę. „Sły-
chać było strzelaninę – rejestruje jeden z uczestników - Lech 
Bądkowski - ale nie wiedziałem, kto do kogo strzela i gdzie. 
Przed nami stało kilka wozów z żołnierzami jakiejś jednostki. 
W pobliskich zaroślach byli inni. W hełmach i z bronią. Kil-
kaset metrów przed nami wąwóz, płynęła w nim Bzura.” Prze-
prawa przez nią była tragiczna w skutkach. „Pierwsi żołnie-
rze wpadli do rzeki. Trzymając wysoko karabiny i ładownice 
roztrącali fale, parli do przodu. Wozy wjeżdżały w Bzurę [...] 
Kilkadziesiąt głów wystawało w środku rzeki, w najgłębszym 
miejscu... Cała rzeka od tamtego brzegu pełna była ludzi.”

Bitwa nad Bzurą była największą bitwą w kampanii wrze-
śniowej. Trwała od 9 września przez ponad tydzień. Jak do niej 
doszło? Niemcy nie zwrócili  uwagi, że na ich tyłach znala-

zły się liczne siły armii polskiej. Natarcie armii „Poznań” pod 
dowództwem gen. Tadeusza Kutrzeby zaskoczyło Niemców, 
a stało się początkiem sukcesu Polaków.Wróg użył setki czoł-
gów i samolotów, natomiast walczącym Polakom ostatecznie 
zabrakło amunicji. Bitwa ta była niezwykle krwawa i zacięta, 
odegrała istotną rolę, gdyż opóźniła wzięcie Warszawy. Zgi-
nęło w niej 15 tysięcy żołnierzy polskich, 50 tysięcy zostało 

rannych, a 100 tysięcy dostało się do nie-
woli. Ostatnia bitwa z najeźdźcą miała 
miejsce pod Kockiem. Niektórzy historycy 
całą kampanię wrześniową dzielą na trzy 
etapy: czas od 1 września do 7 uważają za 
działania obronne, po czym następuje okres 
wielkich bitew od Kutna do oblężenia War-
szawy, a następnie opuszczenie kraju przez 
rząd i ostatnie zmagania gen. Kleeberga, 
który mógł jedynie ocalić godność narodu.
Wobec agresji 17 września i odcięcia drogi 
do Rumunii gen. Kleeberg zdecydował się 
iść z odsieczą dla oblężonej stolicy. Doszło 
do bitwy, która trwała od 2 - 6 października.

Samodzielna Grupa Operacyjna „Pole-
sie” pod dowództwem gen. Brygady Fran-
ciszka Kleeberga liczyła 18000 żołnierzy. 
Wykazała się ogromnym bohaterstwem 
w walkach z niemiecką 13. Dywizją Pie-
choty Zmotoryzowanej, zadała wrogom 
spore straty. Taktycznie bitwa pod Koc-

kiem była zwycięska, ale z uwagi na wyczerpanie się zasobów 
amunicji gen. Kleeberg podjął decyzję o kapitulacji. Polscy 
żołnierze pomimo sukcesów ze łzami w oczach składali broń 
idąc do niewoli. Dziś w Kocku stoi pomnik przedstawiający 
Generała, który właściwie rozumiał obowiązek wobec Ojczy-
zny, ale też i wobec swoich żołnierzy. „Wojna jest przegra-
na, ale honor żołnierza nie jest przegrany. Mam żołnierzy pod 
swoją komendą. Nie opuszczę ich.” Słowa dotrzymał, poszedł 
z nimi do niewoli. Za jego postawę wzniesiono mu w Kocku 
piękny pomnik, by po wsze czasy przypominał o bohaterze.

Tymczasem my w osamotnieniu, nie wiedząc nic o tym, że 
są ludzie, którzy dzielnie stawiają opór wrogowi, zdążaliśmy 
w stronę Lwowa. Zastaliśmy miasto poprzecinane rowami 
przeciwlotniczymi i nową władzę, która na mocy porozumie-
nia Ribbentrop - Mołotow ustaliła granicę na Sanie. Cóż nam 
pozostało? Udaliśmy się do Przemyśla, gdzie w wyjątkowo 
trudnych warunkach żyliśmy przez osiem miesięcy z tęsknotą 
spoglądając na zachodnią stronę miasta i tym samym w kie-
runku własnego domu.

A mogło być gorzej. Dopiero po latach dowiedzieliśmy się, 
ile tysięcy osób mieszkających na tamtych terenach oraz tak 
zwanych uciekinierów wywieziono na Sybir. Dla nas po po-
wrocie zaczął się zwykły, okupacyjny dzień.

Po jakimś czasie, poznawszy realia II wojny światowej, 
doszliśmy do wniosku, że naród polski nigdy się nie ugiął. 
Nasz opór trwał ponad miesiąc, zaś pokonanie Anglików, Ho-
lendrów, i Belgów zaledwie 25 dni. Co więcej, jak powiedział 
Wojciech Żukrowski „naród nigdy się nie pogodził z niewo-
lą, od razu przystąpił do wiązania ogniw podziemnego oporu 
przeciw okupantowi.” 

Autorka korzystała z Antologii pamięci T. I, Jan Zygmunt 
Jakubowski, Polski wrzesień, Warszawa 1965.

Gen. Franciszek Kleeberg (1888-1941)
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Andrzej Januszewski

Bochnia w latach okupacji - wspomnienia z dzieciństwa 
opracowała córka Joanna Januszewska Miśków

Lata przedwojenne
Urodziłem się we wtorek 1 grudnia 1936 roku o godzinie 

trzeciej nad ranem w Krakowie w Klinice Położniczej przy 
ul. Kopernika 23, gdzie mama przebywała dłuższy czas przed 
moim urodzeniem. Opiekował się nią syn ciotecznego bra-
ta Antoniego, lekarz Józef Marcinek. Byłem jej pierwszym 
dzieckiem, ukończyła już 40-ty rok życia. 

Pierwsze miesiące życia spędziłem w Bochni w domu ro-
dzinnym mamy przy ul. Węgierskiej 211, gdzie w tym czasie 
mieszkał dziadek Wiktor Machnicki i dwie młodsze siostry 
mamy: Stefania i Janina. Tam też zostałem ochrzczony 25 
grudnia 1936 r. w kościele św. Mikołaja i oddany przez rodzi-
ców pod opiekę Maryi przed Jej bocheńskim cudownym obra-
zem. Rodzicami chrzestnymi byli Bogusław Machnicki zwany 
w domu „Bodek” lub „Bod” – brat mamy i Janina Machnicka 
– siostra mamy, stąd drugie i trzecie imiona nadane mi podczas 
chrztu – Bogusław i Jan, według zwyczaju panującego w ro-
dzinie mamy, nadawania imion rodziców chrzestnych.

Lato 1939 roku spędzaliśmy w Bochni. Tata w czasie obie-
rania wiśni przewrócił się wraz z drabiną i doznał skompliko-
wanego złamania nogi. Musiał być przewieziony do szpitala 
w Krakowie. Pamiętam odprowadzanie taty niesionego na 
noszach do karetki stojącej na ul. Sądeckiej, gdyż karetka nie 
mogła podjechać pod dom, bo ulica Węgierska została znisz-
czona przez oberwanie chmury. Odwiedzaliśmy z mamą tatę 
w szpitalu. Nogę miał na wyciągu. Leżał z nim w pokoju sym-
patyczny pan Wilman, który był po wypadku motocyklowym. 

Wojna
Pierwszego września rozpoczęła się wojna. 2 września 

mama pojechała do Krakowa po tatę. Pociągi były ostrzeli-
wane i bombardowane, mimo to szczęśliwie wrócili do Boch-
ni. Złamanie nogi przez tatę uratowało nas przed ucieczką na 
wschód2. (Tata dopiero w grudniu zaczął chodzić.) Gdy rodzi-
ce wracali z Krakowa, w godzinach popołudniowych spałem 
w pokoju na górze. Zbudziły mnie wielkie huki, było to bom-
bardowanie Bochni. Wstałem z łóżka i podszedłem do okna, 
zobaczyłem samoloty na niebie.

Nastały dni niepokoju. Oczekiwanie na wujka Bogusława3, 
który jako oficer rezerwy był w wojsku i brata Kazimierza, 
którego wojna zastała w Katowicach, gdzie prowadził wypo-
życzalnię książek. Pamiętam ich szczęśliwe powroty – radosne 
powitania.

Następny ślad w pamięci to 12 października 1939 roku 
– imieniny taty. W nocy spadł wielki śnieg, połamał wiele 
drzew. W tym dniu przyszedł do nas pan Mrózek z Pszczyny, 
kolega taty, też nauczyciel. Po ucieczce ze Śląska zatrzymali 
się w Bochni. Mieszkali na ulicy Wiśnickiej, a my często ich 
odwiedzaliśmy. 

Na początku grudnia tata zaczął ćwiczyć chodzenie. 
Mieszkaliśmy wtedy i przez całą zimę w tzw. „salonie”, po-
koju na parterze. Moje spanie było blisko pieca, a łóżko taty 

pod wschodnim oknem. Nie pamiętam, czy już następną zimę 
spędziliśmy w pokoju na górze.

W połowie grudnia przeżywaliśmy grozę, jaka spadła na 
Bochnię. Dwóch nieodpowiedzialnych młodych ludzi napadło 
na Niemców. Zastrzeleni przez Niemców zostali powieszeni 
na latarniach na Rynku przy jego północnej pierzei. Był to 
przerażający widok, pierwszy raz w życiu widziałem nieży-
wych ludzi. W pierwszej wersji Niemcy chcieli w odwecie 
zdziesiątkować wszystkich mężczyzn Bochni. Po mediacjach, 
głównie dzięki staraniom pastora ewangelickiego, mieszkają-
cego w willi rodziny Ogarków „Maria” przy ul. Węgierskiej 
5, postanowiono rozstrzelać 50 osób figurujących w rejestrze 
bocheńskiego aresztu. 18 grudnia 1939 roku rozstrzelano ich 
pod Laskiem Uzborniańskim. Staliśmy na schodach werandy 
i słyszeliśmy strzały.

W domu rodzinnym w tym czasie mieszkali – dziadek 
Wiktor, mama i tata, ciotki Stefania i Janina, wujek Bogusław 
i brat Kazimierz. Na początku wojny bardzo chorowały ciotki 
Janina4 i Stefania. Pamiętam, jak ciotka Janka w czasie rekon-
walescencji poruszała się po pokojach na dywaniku.

W związku z nieporozumieniami w domu, mój przyrodni 
brat Kazio, nieprzystosowany do życia i pracy w takim koł-
chozie, wyjechał w 1941 roku do swojej ciotki do Nowego 
Targu. Tam, w związku z donosem o posiadaniu radia w domu 
wujostwa, został w lipcu 1942 roku aresztowany wraz wujem, 
ciotką i cioteczną siostrą. Więziony był w Tarnowie5, a po-
tem znalazł się w KL Auschwitz i tam zginął w październi-
ku. Aresztowania uniknął cioteczny brat Andrzej Cudzich6, 
będący w tym czasie poza domem. Przyjechał on do Bochni, 
mama załatwiła z pomocą znajomych mu kenkartę w gminie 
Kolanów na nazwisko Piotr Radoń.  Mieszkał on u nas przez 
pewien czas, potem wyjechał do Krakowa.

Wielkim przeżyciem dla wszystkich było opublikowanie 
w 1943 roku nazwisk zamordowanych przez sowietów pol-
skich oficerów w Katyniu przeglądanie list w gadzinówce – 
szukanie znajomych nazwisk. 

W 1943 roku w maju, zmarł dziadek Wiktor, jego pogrzeb 
zaskoczył wszystkich również Niemców. Przyjechały tłumy 
ludzi z całej okolicy, gdyż dziadek jako dyrektor banku „To-
warzystwo Zaliczkowe” był znany i lubiany. 

W 1943 roku tata wyjechał na kilka miesięcy do Bel-
na pod Kielcami do swej siostry Minki, gdyż oboje  
z mężem Piotrem chorowali, a prowadzili wiejską szkołę. Na-
pisałem wtedy do niego, przed Świętami Bożego Narodzenia, 
swój pierwszy list drukowanym pismem. Wcześniej już uczy-
łem się czytać i pisać, wykorzystując przepisy ruchu drogowe-
go. Męczyłem wszystkich, by mi pomagali.

Lata wojenne to także wędrówki z mamą po podbocheń-
skich wsiach, gdzie mama wymieniała rożne materiały na pro-
wiant. Najdalsze wyprawy były do Sobolowa, gdzie nocowa-
liśmy. Bardzo często bywaliśmy w Łapczycy, gdzie mieliśmy 
zaprzyjaźnione domy. Jeden blisko Kolanowa, drugi w środku 
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Jędrek Januszewski 1941 r.

wsi nad potokiem (tu nocowaliśmy raz, gdy nad Bochnią sza-
lała ulewa), inny przy placu (gdzie był chłopiec, nocny pod-
jadek zwany „Karakonem”), inny na dole przed Świętem i na 
Świętem - Miękinowie i Migdałowie w sąsiednich domach. 
Tam byli moi rówieśnicy i szalone zabawy w obejściu. W Łap-
czycy też mieszkali państwo Stenclowie z Pszczyny. Wędrów-
ki te odbywały się zawsze z moim starym wózkiem, na którym 
był przewożony towar, a czasem, gdy to był trefny towar np. 
mięso, to siedziałem na wózku jako chore biedne dziecko.

Pewnego razu, wędrując z mamą do Łapczycy, zobaczy-
liśmy powiewającą biało-czerwoną flagę na strażnicy leśnej 
w Lesie Kolanowskim. Podobno Niemcy zestrzelili ją z kara-
binu maszynowego z samochodu ustawionego na szosie – bali 
się wejść do lasu.

Lata wojenne to też odwiedziny u przyjaciół i koleżanek mamy 
Kolanów - Maria Urbańska z domu Hutna, żona wetery-

narza - daleka kuzynka i zarazem koleżanka mamy z semina-
rium. Dom ciekawych ludzi: artysta malarz Marcin Samlicki 
– kolega ze studiów paryskich Boznańskiej i Makowskiego; 
jego kolekcja obrazów na ścianach całego domu7; - ksiądz 
kapelan AK. Tam spędziłem dni  przed pogrzebem dziadka - 
Jasia Urbańska wymyślała mi różne zabawy i pokazywała mi 
wiele ciekawych rzeczy. 

Ulica Gipsowa – dom rodziny Dobijów8. Babcia Dobijo-
wa, Tecia (Tekla) koleżanka seminaryjna mamy – wypiekająca 
wspaniałe ciasteczka i grająca ze mną w „chińczyka”, Wisia 
Słonczyńska – przybrana siostra Teci9. Dom ten nie był zelek-
tryfikowany, były tam lampy naftowe i świece.

Dom przy ulicy Kazimierza Wielkiego w pobliżu Gipsowej 
– państwo Dudowie10 (też przed wojną mieszkający w Pszczy-
nie). Pamiątki tych odwiedzin to zdjęcia pod kwitnącą wiśnią.

Dom rodziny Aniołów przy ulicy Niecałej niedaleko do 
3 Maja. Koleżanka mamy z seminarium pani Stefania Mi-
chalikowa z dwiema córkami i jej starsza siostra Helena też 
nauczycielka. Gdy utworzono getto musieli się oni przenieść 
i mieszkali na Rynku w dużej kamienicy na pierwszym piętrze 
od strony kościoła.  

Plebania. Tam u swego brata ks. Prałata Władysława Kuca 
mieszkała koleżanka mamy z seminarium pani Stefania Gą-
skowa z mężem Piotrem i córką Ireną.

Rodzina Dobrowolskich11. Bardzo często odwiedzaliśmy 
panią Janinę Pawlik-Dobrowolską. Miała ona czwórkę dzie-
ci: Marysię, Staszka, Jacka (mojego rówieśnika) i Marka uro-
dzonego w Bochni w 1940 roku. Zmieniali oni kilkakrotnie 
mieszkania. Najpierw mieszkali u Popielaków na Kazimie-

rza Wielkiego, później u Widełków na Krzęczkowie, potem 
na Brzeźnickiej w domu z kolumienkami blisko cegielni i na 
koniec na ulicy Trudnej. Pamiętam wiele odwiedzin na Brzeź-
nickiej i Trudnej. W jesieni 1944 roku wyjechali do Krakowa. 

„Górny Rynek” tak nazywano u nas na Węgierskiej, dom 
i rodzinę stryja mojej mamy Wilhelma Machnickiego miesz-
kających na ulicy Bernardyńskiej w pobliżu Górnego Rynku. 
Odwiedzaliśmy tam głównie ciocię Janinę – stryjenkę mamy.

Willa na ulicy Krakowskiej (obecnie przy ul. Matejki. 
Mieszkała tam rodzina Pilszaków: pani Pilszakowa z córką Ja-
niną i synową Zofią, córką Wilhelma Machnickiego z pierw-
szego małżeństwa. Mąż cioci Zosi był na Zachodzie. Janka 
była zainteresowana wujkiem Bodkiem, więc moja mama 
przypominała mu, że ma narzeczoną we Lwowie.

Na trasach odwiedzin przed utworzeniem getta były też  
koleżanki mamy i znajome rodziny żydowskie. Zapamięta-
łem odwiedziny na ul. Św. Leonarda i obok szybu Sutoris na 
pierwszym piętrze nad drogerią12. 

Wiedziałem, że mama uczestniczy w pomocy Żydom. Czę-
sto wyjeżdżała do Krakowa i Tarnowa, a czasem gdzieś da-
lej, przewożąc dzieci żydowskie. Przechowywała też Żydów 
w domu przed dalszą ich wędrówką na Węgry. Z tym wiąże 
się straszne przeżycie mamy w Krakowie, które skończyło się 
prawdziwym cudem13.

Wiedziałem, że w domu jest przechowywane radio wuj-
ka Bodka. Słuchanie odbywało się w stajni przy Krasuli. Inną 
niebezpieczną sprawą było wytwórnia alkoholu urządzona 
przez wujka, co też mogło się Niemcom nie spodobać. 

Wujek Bodek wykorzystywał czas wojny na naukę języ-
ków obcych, głównie francuskiego, którego uczyła go Jasia 
Urbańska, on uczył ją angielskiego. Sprowadzał też z Niemiec 
książki naukowe z zakresu chemii. Studiował wytwarzanie na-
wozów sztucznych. Miał też ciekawe encyklopedie i słowniki 
ilustrowane. Korzystałem z nich jak tylko było to możliwe. 
Dużo się z tego nauczyłem.  

Gdy w Bochni utworzono getto, z domów na jego obsza-
rze wysiedlono wszystkie polskie rodziny. Dotknęło to ulicy 
Niecałej, gdzie mieszkała ciocia Franciszka Birmbaumowa 
z Sowów14 kuzynka dziadka i rodzina Aniołów. Ciocia Birm-
baumowa zamieszkała na Węgierskiej u Orchelów.  Często 
z nią rozmawialiśmy, gdy stała w oknie. 

Pamiętam granice getta. Wysoki chyba na trzy metry parkan 
przebiegający od Babicy środkiem ulic Kraszewskiego, Kowal-
skiej, Niecałej w stronę 3 Maja i dalej Solną Górą i Św. Leonarda 
do Poniatowskiego z powrotem do Babicy. Podobno wcześniej 
getto obejmowało większy obszar i chyba nie było ogrodzone.

Maria i Maks Januszewscy z synem w ogrodzie 
przy ul. Węgierskiej 

Maria, Maksymilian i Andrzej Januszewscy -  
Bochnia 1941 
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Niemcy na kwaterze i ostatnie dni wojny
W połowie 1944 roku zamieszkali u nas na kwaterze 

Niemcy. Na piętrze w małym pokoju: obsługa stacji paliw – 
porucznik Liesegang aptekarz z Berlina, mówiący po polsku, 
mający matkę Polkę i Tiele – starszy nauczyciel z Lipska, 
który prowadził z tatą długie wieczorne rozmowy. Starali się 
nam pomagać. Zatrudnili mamę jako sprzątaczkę i mnie jako 
pisarza na stacji15. Dawało to dodatkowe przydziały żywno-
ści. W jesieni zastąpili ich inni. Jeden z nich z zawodu kowal 
nazywał się Feuereisen i pochodził spod Wrocławia. Byli oni 
w Bochni do momentu wyzwolenia. Na stacji, którą później 
przeniesiono na ul. Kowalską, pracował wujek Bodek. Na 
parterze było niemieckie nadleśnictwo. Byli to dwaj Niemcy 
mocno nadużywający alkoholu. Zatrudniali ciotkę Jankę jako 
kucharkę. Przynosili dziczyznę i prosili o przyrządzenie, dając 
co najmniej drugie tyle do wykorzystania. Najwięcej było za-
jęcy, z których ciocia robiła im pasztety.

W lecie Niemcy zarządzili budowę fortyfikacji po wschod-
niej stronie miasta. Były to okopy i pewna liczba bunkrów 
betonowych. Tata musiał pracować na tej budowie, często go 
tam odwiedzałem i zwiedzałem budowę. Jeden z panów ryso-
wał karykatury i portrety uczestników prac. Tacie zrobił dwa.

Bardzo intrygowały mnie reflektory przeciwlotnicze omia-
tające niebo smugami światła. Wpierw taki reflektor stał na 
górce w pobliżu ulicy Wiśnickiej, lecz został zniszczony se-
rią z samolotu. Później postawiono inny wyżej na Wiśnickiej 
przy rozdzielni. W sierpniu 1944 widziałem jak przelatywał 
nad Bochnią płonący samolot, ostrzelany przez Niemców. Był 
to jeden z lecących na pomoc Powstaniu Warszawskiemu.

W styczniu 1945 roku, któregoś dnia wybuchły na stacji 
dwa wagony z amunicją. Były duże zniszczenia. Spaliła się 
połowa dworca, uszkodzone zostały pobliskie kamienice. 
U nas wypadła któraś szyba.

20 stycznia 1945 roku wkroczyli sowieci od strony Kra-
kowa. Było trochę strzelaniny. Obok naszego domu przeleciał 
pocisk, który spadł przy domu pradziadka po drugiej stronie 
ulicy. Byliśmy wtedy z mamą w pokoju na górze. Potem prze-
nieśliśmy się do piwnicy. Na nasze podwórko przyszedł żoł-
nierz sowiecki z karabinem na sznurku i butami też związany-
mi sznurkiem czy drutem. Prosił o rękawice, miał jakieś strzę-
py na rękach. Była wtedy ostra zima. Ucieszył się bardzo, gdy 
tata odezwał się do niego po rosyjsku. Dość długo rozmawiali.

Rano wujek Bodek, który poszedł do pracy na stacji pa-
liw, przeżył następującą historię. Zadzwonił telefon, Niemiec, 
który podniósł słuchawkę, krzyknął że nic nie rozumie. Podał 
słuchawkę wujkowi, który usłyszał rosyjską mowę. Przerażeni 
Niemcy zaraz ruszyli, jak stali. Takie było zaskoczenie.

Bochnia – po wyzwoleniu
Następnego dnia wyszliśmy na miasto. Spaliła się kamie-

nica naprzeciwko magistratu i część drugiego piętra w sąsied-
niej. Dowiedzieliśmy się, że zginął jeden żołnierz sowiecki, 
którego zastrzelił Niemiec z dachu któregoś z domów, gdy ten 
kroił chleb. 

Tego dnia lub może następnego, na Rynku spotkaliśmy 
z mamą znajomą Żydówkę z okropną blizną na policzku. Opo-
wiadała, że przed likwidacją getta ukryli się chyba na strychu 
i zamurowali wejście. Zostali jednak wydani przez Żydów li-
kwidujących getto pod nadzorem Niemców. Wywleczono ich 
na Solną Górę i rozstrzelano. Ona ocknęła się w nocy w stosie 

trupów. Ocalała, gdyż kula przeszła jej przez policzek i prze-
śliznęła się koło skroni.  Ukryła się u znajomych i przetrwała. 
Dopiero po ponad 50 latach, opowiadając o tym spotkaniu na 
Rynku, dowiedziałem się, że przechowali ją Miterowie.16

Systematyczną naukę pisania rozpocząłem, jak skończy-
łem siedem lat. Uczyła mnie mama, która była bardzo wyma-
gająca. Z tego czasu zachowały się moje zeszyty. Przygoto-
wania do szkoły zakończyłem 25 sierpnia 1945 roku. Miałem 
wtedy egzamin u pani Heleny Aniołównej kierowniczki Szko-
ły Powszechnej w Jodłówce. Otrzymałem pierwsze w życiu 
świadectwo z promocją do trzeciej klasy. Przed rozpoczęciem 
roku szkolnego zwiedziliśmy obie bocheńskie szkoły męskie: 
Brodzińskiego, w dawnym klasztorze bernardyńskim im. Ja-
chowicza, do której chodzili dziadek i wujek. Szkoła Brodziń-
skiego mnie przeraziła, więc wybraliśmy Jachowicza. 

           Opracowała: Joanna Januszewska-Miśków - córka

Andrzej Bogusław Jan Januszewski (1.12.1936 – 10.09.2016) 
– dr Inż. nauk technicznych. Absolwent Wydziału Komunikacji 
Politechniki Warszawskiej i Studium Planowania Przestrzen-
nego przy Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. 
Wieloletni pracownik instytutu naukowego COB i RTK (Cen-
tralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa) W la-
tach 80. Prezes warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Boch-
niaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, wieloletni dyrektor 
Festiwalu Filmów Katolickich w Niepokalanowie. Pochowany 
w Bochni na cmentarzu przy ulicy Orackiej .

Przypisy:
1  Obecnie: Węgierska 19.
2  Wielu ludzi decydowało się na ucieczkę przed Niemcami. 
Mógł się też zrodzić taki pomysł u rodziców, gdyż tata miał 
stryja w Antonowie pod Czortkowem. Wszyscy, którzy schro-
nili się u stryja Bronisława, zostali wywiezieni (kilkanaście 
osób) na Syberię - mało kto wrócił. Brat taty Mieczysław 
z żoną znaleźli się u jej rodziny na wschodzie, jednak po pró-
bie legalnego powrotu, zostali wywiezieni na Syberię, gdzie 
stryj zmarł podczas pierwszej zimy. Stryjenka przeżyła i wró-
ciła do kraju.
3  Wujek Bogusław był z armią na Kresach Wschodnich. Oca-
lał tylko dzięki przytomności dowódcy zgrupowania, który 
rozkazał wszystkim oficerom zaopatrzyć się w ubrania cy-
wilne i zwolnił ich ze służby. Wiedział, czego można się spo-
dziewać po bolszewikach. Dzięki temu wujek uniknął Katynia 
i pod koniec września był już w domu. Tata, znając bolsze-
wików z czasu niewoli rosyjskiej w Orle, bardzo bał się los 
wujka Bodka.
4  Ciotka Janka chorowała na jakiś nieżyt przewodu pokarmo-
wego, organizm nic nie przyjmował, lekarze nie dawali już 
żadnej nadziei. Wujek Bogusław wpadł na pomysł, aby zrobić 
emulsję z petrolu (oczyszczonej ropy naftowej). To lekarstwo 
było zbawienne. Ciotka wyzdrowiała.
5  Z więzienia w Tarnowie napisał do mojej mamy m.in. „...
Dziękuję bardzo za wszystkie przesyłki i proszę o dalszy ciąg 
póki będę w Tarnowie, bo się spodziewam ... do Oświęcimia. 
... A teraz pozdrawiam i całuję wszystkich serdecznie i rów-
nocześnie żegnam, bo nie wiem czy się jeszcze zobaczymy. 
Tatusia i Jędrka proszę specjalnie ucałować.” Jest to jedyny 
i chyba ostatni zachowany list.
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6  Andrzej Cudzich pojawiał się w Bochni po wojnie dwukrot-
nie. Pierwszy raz, gdy wrócił z Zachodu. Opowiedział wtedy 
swoje przeżycia po opuszczeniu Bochni. Zamieszkiwał w Kra-
kowie, brał udział w różnych akcjach przeciwko Niemcom. No-
cując u jednego z kolegów, został aresztowany, gdyż znalezio-
no w czasie rewizji formularze kenkart. Ostatecznie znalazł się 
w KL Auschwitz. Odnalazł tam ludzi, którzy pamiętali Kazia 
i powiedzieli mu, jak on zginął. Zmarł na serce podczas powro-
tu z robót. Potem Cudzich w ramach przemieszczeń więźniów 
znalazł się w którymś z obozów w Niemczech. Tam doczekał 
wyzwolenia przez Amerykanów. Drugi raz odwiedził Bochnię 
po wyjściu z więzienia w Rawiczu. Wylądował tam po próbie 
powrotu na Zachód. Później nie było już żadnego kontaktu.
7  Dziś podstawa kolekcji malarstwa polskiego Muzeum Bo-
cheńskiego.
8  Dom Dobijów z ogródkiem, na rozwidleniu ul. Gipsowej 
i dojścia do Lasku Uzborniańskiego. Rozebrano go chyba  pod 
koniec lat pięćdziesiątych. Długo było jeszcze ogrodzenie. Te-
raz pozostały tylko drzewa owocowe i trochę krzaków. Ślad 
dla wtajemniczonych.
9  Jadwiga Słonczyńska – nauczycielka. Po wojnie mieszkała 
i uczyła w Krynicy. Korespondowała z mamą. Kilka razy od-
wiedziłem ją, będąc w Krynicy lub w Muszynie.
10 Państwo Dudowie po wojnie powrócili do Pszczyny, gdzie 
pan Duda był wicestarostą.
11 Ojciec rodziny Leonard Pawlik-Dobrowolski pseud. „Jeż” 
był dowódcą na powiat bocheński konspiracji Służba Zwycię-
stwu Polski, założonej jesienią 1939 r.
12 Z tą rodziną koleżanki mojej mamy wiąże się następująca 
historia. Pewnego dnia mama, wracając z Krakowa wstąpiła do 
nich. Była bardzo zmęczona. Pan ... powiedział jej, że są przy-
gotowani na śmierć, mają przygotowaną truciznę, że nie dadzą 
się żywi zabrać Niemcom. Chciał przekazać mamie walizę peł-
ną kosztowności – wielki majątek. Mama powiedziała, że nie 
ma siły tego zabrać, że przyjdzie jutro. Ale właśnie tej nocy po 
nich przyszli, nie wzięli ich żywych – popełnili samobójstwo.

13 W ramach działania w organizacji pomocy Żydom mama 
pojechała do Krakowa na Podgórze do pewnej rodziny żydow-
skiej, dla której miała zorganizować pomoc. Niestety w tym 
mieszkaniu zastała Gestapo. Została zabrana wraz z tymi Ży-
dami i ostatecznie znalazła się wraz z Żydówkami w obozie 
KL Plaszow. Podczas wieczornego przeglądu dostarczonych 
więźniów komendant obozu wskazał na mamę z pytaniem: co 
ona tu robi? To nie Żydówka! I wywołał mamę pytając, skąd 
ona się tu wzięła. Mama znająca bardzo dobrze język niemiec-
ki - wyjaśniła, że przecież jest wojna i trzeba z czegoś żyć, 
więc handluje m.in. z Żydami. Była u Żydów, przyszło Ge-
stapo i zabrali ją. Nastąpiło sprawdzenie dokumentów, telefo-
ny do bocheńskiego Gestapo, okazało się, że są w porządku. 
Komendant powiedział, że jest wolna. Była prawie północ, 
zastanawiał się: co z panią zrobić?  Przypomniał sobie, że ja-
cyś jego znajomi oficerowie jadą do Tarnowa około drugiej 
w nocy, zadzwonił do nich, żeby do niego wstąpili. Podczas 
oczekiwania Komendant podejmował mamę w swym gabine-
cie herbatą i ciastkami, rozmawiając o kulturze. Przyjechali 
oficerowie i mama z nimi pojechała do Bochni. Około godziny 
trzeciej podwieźli ją pod dom na Węgierskiej i czekali aż zo-
stała wpuszczona do domu. Był to cud! Dobrze, że w Gestapo 
panował bałagan. Mama pojechała jeszcze do organizacji, by 
zbadano, jak doszło do wpadki. Wywiad stwierdził,  że był 
to donos żydowski. Mama po tym wydarzeniu wycofała się 
z udziału w tej akcji, stwierdzając, że nie może dalej narażać 
siebie i swojej rodziny, szczególnie gdy niebezpieczeństwo 
jest z dwóch stron.
14 Do rodziny Sowów należał teren zajmowany później przez 
Orchełów, gdyż Sowianka wyszła za Orchela w 1900 roku. 
Potem podzielono teren pomiędzy dzieci. Są to parcele obec-
nie zajmowane przez Mleczków, Orchełów (najstarszy dom), 
Wójtowiczów, Sieprawskich (Szramów) i Halczyńską.
15 Stacja ta znajdowała się obok kaplicy na Sądeckiej.
16 Żydówka ta nazywała się Sabina Hollender

Prof. Władysław Kupiszewski (Warszawa)

Wspomnienie o ks. Janie Twardowskim
Czas po lekcjach i obiedzie w życiu mieszkańców bur-

sy przewidziany był na odrabianie lekcji. Odbywało się ono 
w czasie ciszy trwającej dwie czy może trzy godziny pierw-
szego silentium. Korzystaliśmy także z wyjścia na świeże po-
wietrze, uczenia się na dworze. Lekcje ograniczone do prze-
czytania czegoś (czasem głośnego) nie wymagały odpowied-
niego miejsca, to można było robić bądź gdzie. Wychodzili-
śmy wtedy na podwórze bursackie, w jakiś przyjemniejszy 
zakątek, bądź też do ogrodu, gdzie pojedynczo lub w małej 
grupce przerabialiśmy odpowiedni materiał. Tak uczyliśmy 
się historii, czytaliśmy lektury, uczyliśmy się słówek i wierszy 
na pamięć. Przychodził do nas w takich momentach pewien 
człowiek, może około pięćdziesięciu lat liczący. Był on go-
ściem ks. Czaplińskiego, u którego od czasu do czasu parę dni 
zabawiał. Swoim wyglądem odbijał od innych. Zaskakiwał in-
nością codziennego stroju. Chodził w butach z cholewami, do 

których wpuszczał nogawki ciemnych spodni. Marynarka gra-
natowa, krojem przypominająca mundur, pod szyją zapinana. 
Na głowie czapka rogatywka bez daszka, granatowa, na wzór 
czapek kościuszkowskich. W rękach trzymał grubą książkę, 
którą chodząc po alejce ogrodu – czytał.

Kim był ten człowiek? – Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy. 
Podchodził do nas, zagadywał, interesował się tym, czego się 
uczymy, co czytamy, o czym rozprawiamy. Zadziwiał nas zna-
jomością wszystkiego, zwłaszcza literatury, znajomością na 
pamięć mnóstwa wierszy, a jak się później okazało i Pana Ta-
deusza. Opowiadał nam, że za jego czasów gimnazjalnych za-
kładał się z kolegami, że na przykład za dwie lub trzy godziny 
nauczy się na pamięć którejś księgi Pana Tadeusza. Mówił, że 
wystarczyło mu tyle czasu, by raz uważnie przeczytać, a drugi 
raz powtarzać tekst, zerkając od czasu do czasu do książki. 
„Pamięć miałem wtedy fantastyczną – mówił. Kiedy koledzy 
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widzieli, że zakład wygry-
wa, starali się niepostrzeże-
nie przesunąć wskazówki 
zegara do przodu. Nie dałem 
się jednak oszukać” – dodał.

Z czasem dowiedzie-
liśmy się, że był to ksiądz 
Jan Twardowski, doktor 
teologii i literatury polskiej 
(z diecezji tarnowskiej), 
który w wyniku jakiegoś 
konfliktu z biskupem, prze-
stał być czynnym księdzem, 
nie sprawował obowiązków 
kapłańskich. Jako pewnie 
seminaryjny kolega ks. Cza-

plińskiego odwiedzał od czasu do czasu bursę i swego przyja-
ciela. Na stałe ponoć mieszkał w Dziewinie (we wsi powiatu 
bocheńskiego). W czasie takich odwiedzin często zachodził do 
naszej kaplicy, niekiedy zatrzymywał się w zakrystii, wyciągał 
mszał, otwierał i czytał wybrane teksty i…płakał. Wtedy też 
uświadomiliśmy sobie, że ta gruba książka, z którą zawsze do 
ogrodu wychodził i czytał – to brewiarz, stale go odmawiał.

Dziś, kiedy wspominam te wydarzenia, przywołuję na pa-
mięć dawne obrazy, inaczej pojmuję dramat tego człowieka, 
dramat pogłębiony widokiem łez spływających po twarzy zbo-
lałej, w czasie czytania modlitw mszalnych.

Ilekroć o tym człowieku pomyślę, staje mi przed oczyma 
jego obraz, jego postać.On stojący w bursackiej zakrystii, 
przed taką szafą-komodą, a na jej pulpicie rozłożony mszał, 
z którego czyta modlitwy. Jedną ręką podtrzymuje otwarty 
mszał, a w drugiej trzyma kolorowe tasiemki tego mszału, 
służące jako zakładki. A na twarzy? Taka wielka łza, świadek 
jego tragicznego życia – zawinionego?, spowodowanego cha-
rakterem? - czy może też cały ten dramat życia przyjąć należy, 
jako doświadczenie dane mu przez Boga, uznać jako próbę, 
której był poddany?! I ta wielka łza na twarzy, jedyna, bo tej 
drugiej nie widać, profil widzieć przeszkadza. Łza – synteza 
człowieczej tragedii.Tak mi się ten człowiek stał  bardzo bli-
ski, serdecznie bliski, że pomodliłem się za niego.

Prof. Władysław Kupiszewski  (Warszawa) absolwent LO 
w Bochni, matura 1949 r., polonista, językoznawca, onomasta, 
profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Warszawskie-
go Oddziału Stow. Bochniaków od wielu lat współpracuje z re-
dakcją „Wiadomości Bocheńskich”.

                                      *
Ks. Jan Twardowski (1873 – 1952) ksiądz i pedagog, dok-

tor filozofii, autor obszernych pamiętników przechowywanych 
w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. *

Urodził się w Dziewinie w parafii Mikluszowice 18 stycz-
nia 1873 r. w chłopskiej rodzinie Jana Twardowskiego i Marii 
z Głogowskich. Był uczniem bocheńskiego gimnazjum i po 
maturze w 1894 r. podjął naukę w Seminarium Duchownym 
w Tarnowie. Ze względu na jego prawość i prawdomówność, 
bezkompromisowość i gwałtowny charakter, nie było mu ła-
two w życiu. Z powodu tych cech, wydawało się, że nie ukoń-
czy Seminarium, jednak ukończył i otrzymał święcenia ka-
płańskie w 1899 r. Pracował w różnych parafiach jako wikary 
i katecheta: w Łącku, Tuchowie, Zakliczynie, Nowym Sączu, 
Gródku Jagiellońskim i Pilźnie.

Z wikariatu w Pilźnie, na własną prośbę, został zwolnio-
ny w 1908 r. celem rozpoczęcia studiów na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Studiował filologię polską i klasyczną i przez 
jeden rok prawo. Ukończył studia z tytułem doktora filozofii. 
Jego praca doktorska Jan Vives i Andrzej Frycz Modrzewski 
została wydana drukiem w 1922 r. w Rozprawach Wydziału 
Filozoficzno- Historycznego PAU w Krakowie T. LXIII nr 4, s. 
3-131. Ukończenie studiów dało mu prawo do nauczania języka 
polskiego i łaciny w szkołach średnich. Pracował w gimnazjum 
św. Jacka w Krakowie. Widział niesprawiedliwe traktowanie 
uczniów, faworyzowanie dzieci z bogatych i wpływowych ro-
dzin, a niedocenianie, a nawet szykanowanie dzieci biednych, 
ale zdolnych i pracowitych. Krytykował też niewłaściwe za-
chowanie nauczycieli. Nie był, z tego powodu lubiany i kie-
rownictwo szkoły nie przedłużyło mu kontraktu na następny 
rok. Sympatyzował z ludowcami, a konkretnie ze „stojałow-
czykami”, co było źle widziane w kurii. Poza tym wysyłane 
były na niego skargi i donosy do kurii w Tarnowie. Skutkiem 
tego biskup tarnowski nałożył na ks. Twardowskiego suspen-
sę w marcu 1920 r. Nie mógł odprawiać mszy św. i udzielać 
sakramentów. Ten wyrok złamał mu życie. Wyjechał do Wiel-
kopolski. Od września 1920 r. 
uczył w Gimnazjum św. Jana 
Kantego w Poznaniu. Był na-
uczycielem bardzo wymaga-
jącym, ale sprawiedliwym. 
Pracował jeszcze do 1923 
r., kiedy to został zwolniony 
z pracy. Wrócił do rodzinnej 
wsi, rozgoryczony, z uczuciem 
niesprawiedliwości. Pisał pa-
miętniki w kilku tomach, któ-
re przechowywane są w Pol-
skiej Akademii Umiejętności 
w Krakowie. Do tej pory tylko 
jeden tom pamiętników został 
wydany drukiem Pamiętniki 
łąckiego wikarego. Rok 1900, 
Kraków 2014. Ks Twardowski 
zmarł nagle w Dziewinie 19 
marca 1952 r. i pochowany został na cmentarzu parafialnym 
w Mikluszowicach.

Czym było jego ciężkie życie naznaczone ciepnieniem, 
szczególnie ostatnich lat ? Czyżby odpowiedź na to pytanie za-
warł w wierszu „Moje ideały” ?

Tak przebojem iść wśród burzy
Wichury gnany gromami
Przeć się poprzez ziemskie brudy
Choć się moc ciała już nuży
A złość ściga z szyderstwami.
Za nic sobie mieć te trudy
Byle dobić się zwycięstwa
A nie stracić człowieczeństwa […]
Tu już prosta wiedzie droga
Po nagrodę przed tron Boga.
Biogram ks. Jana Twardowskiego opracowała Janina Kę-

sek na podstawie tekstu Pauliny Krzywdy.
(*) Ks. Jan Twardowski, Pamiętniki łąckiego wikarego. Rok 
1900, Kraków 2014. Tu: Paulina Krzywda, Ks. Jan Twardow-
ski (1873-1953) Kapłan niepokorny?

Ks. dr J. Twardowski tabl. nagrobna 
na cm. w Mikluszowicach. Fot. S.Mróz
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Jadwiga Duda

O Janie (1856-1921) i Antonim (1883-1943) Szaperach,
nauczycielach w Szkole Ludowej w Brzeźnicy 

Maria Bulanda z domu Szaper, urodzona  5 maja 1918 r. 
w Bochni, w czasie II wojny światowej zaangażowana w ruch 
oporu, dr med. okulista, w 1966 r. była jedną z założycielek 
Oddziału Krakowskiego „Klubu Przyjaciół Wieliczki” (KPW), 
do końca swoich dni wierną jego członkinią. Opowiedziała mi 
o swoim ojcu Antonim, nauczycielu, oraz rodzeństwie: Tade-
uszu, Janie, Juliuszu, Krystynie, którzy w 1943 r. zostali za-
mordowani przez Niemców w KL Plaszow. Prosiła o pamięć 
o nich. Maria Bulanda zmarła 14 marca 2010 r. w Krakowie 
i spoczywa na cmentarzu Rakowickim1. W 2016 r. nawiązałam 
kontakt z wnuczką śp. Marii Bulandy, Zofią Kortą zamiesz-
kałą w Wieliczce, która udostępniła mi archiwalia rodziny 
przechowywane przez babcię w mieszkaniu w Krakowie przy 
Placu Floriańskim. W tych materiałach był m.in. Pamiętnik 
Antoniego Szapera z 1937 r.(przygotowany 
do druku w maszynopisie, stron 1-85) na-
uczyciela, jej pradziadka. 

Rodzina Szaperów w latach 1888 – 1920, 
związana była z Bochnią i pobliską Brzeźni-
cą. Ojciec Antoniego, Jan Szaper, nauczyciel 
i kierownik Szkoły Ludowej w Brzeźnicy 
w latach 1888-1920, spoczywa na cmenta-
rzu w Wieliczce2. Antoni Szaper i jego żona 
Zofia z d. Zajączkowska byli nauczycielami 
m.in. w szkołach w Gorzkowie i Koźmicach 
Wielkich koło Wieliczki. W 2018 r. w Szkole 
Podstawowej w Koźmicach Wielkich, któ-
rej jestem absolwentką z 1970 r., i w której 
w latach 1990-1993 uczyłam historii, z mojej 
inicjatywy i „Klubu Przyjaciół Wieliczki”, 
przy poparciu burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka Artura Kozioła oraz finansowaniu 
przedsięwzięcia przez Gminę Wieliczka odsłonięto tablicę ku 
pamięci Antoniego Szapera i jego dzieci. Mając na uwadze 
współpracę KPW ze Stowarzyszeniem Bochniaków i Miłośni-
ków Ziemi Bocheńskiej, przygotowałam niniejszy artykuł do 
Wiadomości Bocheńskich.

Znając zawartość Pamiętnika Antoniego Szapera,  doku-
menty rodziny Szaperów, informacje zebrane przez Jakuba 
Bulandę, prawnuka Jana Szapera i wnuka Antoniego Szape-
ra znajdujące się na stronie internetowej, przeprowadziwszy 
kwerendę w szkołach, w których uczyli w: Filipowicach, 
Gorzkowie, Koźmicach Wielkich, Porębie Wielkiej, Woli 
Duchackiej, w archiwum Muzeum im. Stanisława Fischera 
w Bochni, w Instytucie Pamięci Narodowej w Wieliczce, ar-
chiwach parafialnych Bochni, Brzeźnicy, po uzyskaniu danych 
z Urzędu Stanu Cywilnego w Bochni, w drodze wywiadów 
z Władysławem Michalikiem, ur. w 1920 r. w Koźmicach 
Wielkich i Włodzimierzem Wolnym, ur. w 1921 r. na Woli Du-
chackiej oraz kwerendy u Elżbiety Polończyk-Moskal z Dob-
czyc,  odtworzyłam fragment historii tej rodziny. 

                                   * * * 

Rodzina Szaperów wywodziła się z Francji. Podczas re-
wolucji w 1789 r. straciła majątek i musiała z kraju uciekać. 
Po klęsce Napoleona i restytucji monarchii, Julien Chapeau 
opuścił z przyczyn politycznych Francję i osiedlił się w Wiel-
kim Księstwie Poznańskim, będącym pod panowaniem Prus 
i tu Julien Chapeau zmienił nazwisko na łatwiejsze do wy-
mówienia po niemiecku – Szaper, pozostało tyko francuskie 
brzmienie. Za resztę pieniędzy kupił majątek, ale skutkiem 
niezaradności własność topniała. Po ukończeniu studiów (le-
śnictwo), musiał szukać pracy i zarabiać na rodzinę. Praco-
wał jako leśniczy w dobrach Antoniego Henryka Radziwiłła, 
w Antoninie, niedaleko Ostrowa Wielkopolskiego. Ok. 1846 r. 
na świat, jako czwarte dziecko z kolei, przyszedł syn Jan. Ten 
ukończył szkoły w Poznaniu i przeprowadził się do Galicji, 

gdzie pracował jako nauczyciel, m.in. w 1863 
r. w szkole w Filipowicach k. Krzeszowic.  
Miał on syna Jana, który urodził się w 1856 r. 
Tenże poszedł w ślady ojca - w 1879 r. rozpo-
czął pracę nauczycielską. Ożenił się w 1876 
r. z Teresą Zielińską pochodzącą z Bochni. 
10 stycznia 1883 r. przyszedł na świat ich 
pierworodny syn Antoni Emanuel, a 18 mar-
ca1884 r. Tadeusz. Obaj synowie urodzili się 
w Wiedniu, gdzie przebywała ich matka Te-
resa Szaper, opiekując się chorym wujem.

W 1888 r. Teresa i Jan Szaperowie z sy-
nami Antonim lat 5 i Tadeuszem lat 4 za-
mieszkali w Brzeźnicy w powiecie bocheń-
skim, gdzie Jan otrzymał posadę nauczyciela 
i kierownika 4- klasowej Szkoły Ludowej. 
Szkoła znajdowała się w pobliżu kościoła, 
na miejscu dawnego cmentarza w budynku, 

w którym niegdyś była karczma - w nim też zamieszkali Sza-
perowie. Teresa Szaper nie lubiła wsi – mieszkała w Bochni, 
gdzie prowadziła bursę dla młodzieży. W 1888 r. Teresie i Ja-
nowi Szaperom urodził się trzeci syn Stanisław, a w 1896 r. 
czwarty - Gustaw. W tym czasie, w latach 1888-1897 probosz-
czem kościoła pw. św. Piotra i Pawła i św. Stanisława Biskupa 
w Brzeźnicy był ksiądz Jan Piaskowy, a kiedy przeszedł na 
probostwo do Łącka, jego następcą został ks. Wojciech Śnież-
nicki, który funkcję tę pełnił do 1935 r.3 W 1910 r. Jan Sza-
per z synem Antonim organizował w Brzeźnicy obchody 500 
rocznicy bitwy pod Grunwaldem. W 1918 r. Starostwo Powia-
towe w Bochni, zamierzało opracować monografię Bochni 
i powiatu bocheńskiego. Akcja ta była prowadzona przez Radę 
Szkolną Okręgową w Bochni. Na potrzeby bocheńskiego Sta-
rostwa Jan Szaper napisał historię Brzeźnicy, która w maszy-
nopisie znajduje się w zbiorach Muzeum im. Stanisława Fi-
schera w Bochni4. 

Antoni Szaper, mając 6 lat, w 1889 r. rozpoczął naukę 
w Szkole Ludowej w Brzeźnicy. Uczył się bardzo dobrze 
i każdego roku otrzymywał nagrody. W 1893 r. rodzice posłali 

Antoni Szaper (w młodości)
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Dzieci Szaperów, od lewej: Tadziu, Marysia, Krysia w 
objęciach piastunki, i Jaś, Julek (w białej czapeczce)sz

go do Bochni na dalszą naukę w szkole pospolitej (w Szko-
le Wydziałowej Męskiej). Ponieważ była duża różnica w po-
ziomie nauczania między szkołą wiejską a miejską, dwa lata 
chodził do jednej klasy. Następnie uczył się w gimnazjum 
w Krakowie i mieszkał na stancji. Uczył się greki i języka 
niemieckiego. Zdał maturę z poprawką z matematyki. W dzie-
ciństwie ślubował sobie być czymkolwiek, byle nie nauczy-
cielem. Jednak ojciec zdecydował, że Antoni pójdzie w jego 
ślady. Inspektor zażądał od Antoniego uzupełnienia matury 
seminaryjnej. Był pół roku w domu: uczył za ojca w szkole 
i uczył się przedmiotów, które miał uzupełnić. Dużo rysował, 
malował. Ojciec załatwił mu przyjęcie od półrocza na ostatni 
kurs Seminarium Nauczycielskiego w Krakowie. Otrzymy-
wał stypendium z warunkiem, że po ukończeniu seminarium 
będzie pracować w nauczycielstwie sześć lat. Za stypendium 
miał utrzymanie w bursie nauczycielskiej, oprócz tego udzie-
lał korepetycji. Pociągała go literatura i sztuka. W tym czasie 
poznał w Krakowie m.in.: Tetmajera, Rydla z żoną, Wyspiań-
skiego, Solskiego. Angażował się politycznie, wstąpił do taj-
nej organizacji „Orłów”, mającej na celu przygotowanie się do 
walki o wyzwolenie Ojczyzny spod zaboru austriackiego. Był 
sekretarzem organizacji a następnie zastępcą prezesa. Policja 
zaczęła śledzić konspiratorów, wobec tego działalność ustała. 
W tym czasie powstały pierwsze utwory literackie Antoniego 
Szapera, które później zostały wydane nakładem Gebethnera 
w Krakowie.

W 1904 r., po ukończeniu seminarium, Antoni otrzymał 
posadę tymczasowego zastępcy nadetatowego nauczyciela 
przy Szkole Ludowej  w Brzeźnicy. Jego pierwszym kierow-
nikiem był ojciec, Jan Szaper. Antoni pracował za siebie, ojca 
i księdza proboszcza W. Śnieżnickiego. Na strychu szkoły 
urządził sobie pracownię malarską. Wstąpił do Związku Na-
uczycieli Szkół Ludowych i uczestniczył w pracach organiza-
cyjnych Związku. Brał udział w zjeździe nauczycielstwa we 
Lwowie w 1905 r. Tegoż roku inspektor przeniósł go na inne 
miejsce pracy – portowe miasteczko nad Wisłą, gdzie uczył 
w szkole 4 -klasowej. Bliskość Krakowa pozwoliła mu na 
dalsze studia malarskie. Należał do Towarzystwa Gimnastycz-
nego „Sokół”, pełniąc funkcję sekretarza. W tym też czasie 
powstał następny utwór Szapera sztuka Św. Mikołaj. W zimie 
został przeniesiony do innej 5-klasowej szkoły w żydowskim 
miasteczku. Następnym miejscem pracy Antoniego Szapera 
była  szkoła w górach. Do kościoła było daleko, więc w szko-

le urządził kaplicę. Dla starszych mieszkańców wioski (której 
nazwy nie udało się ustalić) wygłaszał prelekcje. Miał aparat 
fotograficzny i robił ludziom zdjęcia. Dzięki wiedzy z książek 
leczył, zwożono do niego chorych z odległych stron. Z tego 
miejsca pracy musiał uciekać nocą, bo ludzie nie chcieli go 
wypuścić, oczekując od niego pomocy. W ciągu 5 lat przepro-
wadzał się po raz piąty z powiatu bocheńskiego do powiatu 
wielickiego – do szkoły w pobliżu Krakowa do miasteczka, 
gdzie inspektorem był przyjaciel jego ojca. Na podstawie do-
stępnych materiałów nie udało mi się ustalić nazw tych miej-
scowości, w których uczył A. Szaper w latach 1905-1910. 
Z dniem 30 czerwca 1910 r. Rada Szkolna okręgu bocheńskie-
go zwolniła go z pracy w tym okręgu i przeszedł do pracy 
w okręgu wielickim. 

W latach 1910 - 1914 uczył w szkole 5-klasowej w Dob-
czycach, jako tymczasowy nauczyciel.5 Cały czas poświęcał 
szkole, w domu zaś sztuce i literaturze. Ukończył I tomik po-
ezji pt. Odgłos, który potem ukazał się nakładem Gabethnera 
i rozpoczął szkice do Odwiecznej walki. Po wybuchu I wojny 
światowej Antoni Szaper został objęty mobilizacją, 1 sierpnia 
1914 r., odszedł ze szkoły i zasilił szeregi armii austriackiej 
jako rezerwista zapasowy, szeregowiec 16 Pułku Obrony Kra-
jowej w Krakowie. Był w szkole oficerskiej w Opawie, którą 
ukończył ze stopniem kadeta i wrócił do pułku. Przydzielono 
go do marszbatalionu i wysłano na front wschodni, do trans-
portu jeńców rosyjskich (przeważali Polacy z Kongresówki), 
których miał eskortować na Węgry do Budapesztu. Pojechał 
do Gorlic i trafił w serce bitwy gorlickiej w dniach 2-5. maja 
1915 r. Za udział w bitwie  otrzymał order i inne odznaczenia, 
które mu później odebrano. W bitwie gorlickiej Antoni Szaper 
został ranny, odesłano go do szpitala na Morawach, a następ-
nie przeniesiono do sztabu. O przeżyciach wojennych  napisał 
w Pamiętniku: „Wojna to największe bezprawie jakie istnieje 
na świecie”.6

Będąc w wojsku w Bautoch na Morawach, poznał nauczy-
cielkę Zofię Zajączkowską urodzoną 1 sierpnia 1888 r, w Dą-
browie pow. Będzin, córkę Marii z d. Strzałkowskiej i Bro-
nisława Zajączkowskich. W dniu 16 lutego 1915 r., 32-letni 
Antoni Szaper zawarł z nią związek małżeński. Po ślubie żona 
odjechała na posadę. Antoni wrócił do wojska.

Po bitwie gorlickiej, w której był ranny, pobycie w szpi-
talu, jego zdrowie załamało się, zapadł na chroniczny katar 
żołądka, w rezultacie został zwolniony z wojska. Szapero-
wie zamieszkali w Bochni w domu nr 1267, gdzie na świat 
przyszły dzieci: Tadeusz (ur. 30 marca 1916 r.) i Maria (ur. 5 
maja1918 r.)

Po wojnie władze szkolne zamianowały go nauczycielem 
stałym. W latach 1918-1920 Zofia i Antoni Szaperowie miesz-
kali w Zagórzanach w powiecie Wieliczka i uczyli w miejsco-
wej jednoklasowej szkole. W 1920 r. ojciec Antoniego – Jan 
po 42 latach pracy (od 1878 r.) w Brzeźnicy, został zmuszony  
do przejścia na emeryturę - rozchorował się na serce. Zamiesz-
kał u  syna Antoniego w Zagórzanach, a następnie w Gorzko-
wie k. Wieliczki.7

W latach 1920-1925 Zofia i Antoni Szaperowie byli na-
uczycielami w Gorzkowie, w pow. Wieliczka. Antoni był tu 
kierownikiem szkoły. W Gorzkowie 6 maja 1921 r. zmarł 
ojciec Jan, w wieku  65 lat. Pochowany został na cmenta-
rzu w Wieliczce w kwaterze V.8  Gdy Szaperowie pracowali 
w Gorzkowie na świat przyszły ich kolejne dzieci: Jan urodzo-
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ny 5 grudnia 1921 r. (lub 31 marca 1922 r. w Krakowie) i Ju-
liusz  urodzony 26 grudnia 1924 r. w Gorzkowie. Antoni w wol-
nych chwilach oddawał się twórczości artystycznej i literackiej. 

W 1921 r. w Krakowie i Warszawie  wydany został to-
mik jego wierszy pt. Odgłos – (Kraków: G. 
Gebethner i Spółka; Warszawa: Gebethner 
i Wolff, 1921), sztuka Leśna Królewna – 
(Drukarnia Towarzystwa Szkoły Ludowej- 
Kraków 1923 r.) oraz repetytorium Histo-
ria Polski do użytku szkolnego wielokrotnie 
wznawiane (Warszawa: Gebethner i Wolff, 
1919, 1920, 1921), (Warszawa, Kraków, Lu-
blin, Łódź, Poznań, Wilno, Zakopane) 1925.

W latach 1925-1932  Zofia i Antoni Sza-
perowie byli nauczycielami szkoły w Koź-
micach Wielkich i mieszkali w pierwszym, 
starym budynku szkolnym. Stary budynek 
szkolny został rozebrany w 1965 r. Antoni był 
w tym czasie kierownikiem i prowadził budo-
wę nowego gmachu szkoły, który istnieje do 
dziś. Przy szkole powstało 2 lutego 1927 r. 
Koło Młodzieży Ludowej, a jego przewodni-
czącym był Antoni Szaper. W Koźmicach Wielkich 13 marca 
1927 r. urodziła się córka Szaperów, Krystyna.  Nowy gmachu 
szkoły został poświęcony 27 maja 1928.9

W tym czasie Antoni Szaper zdał egzamin końcowy Wyż-
szego Kursu Nauczycielskiego i kursu śpiewu. Zapisał się na 
Uniwersytet Jagielloński i jako wolny słuchacz studiował hi-
storię sztuki i literaturę. Postarał się o praktykę inspektorską 
w Kuratorium w Krakowie i był prelegentem na rocznym kur-
sie nauczycielskim. W 1926 r. ukazały się jego autorstwa Ba-
śnie sceniczne (Drukarnia Polska Zemanka, 1926) a w 1928 r. 
Historia Polski do użytku szkolnego (Gebethner i Wolf, 1928) 
wydanie II uzupełnione.

W lutym 1932 r. Antoni Szaper decyzją Ministra Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego został przeniesiony do 
Poręby Wielkiej koło Zawiercia. Rozszedł się z żoną. On za-
brał synów: Juliusza, Jana, Tadeusza. Zofia Szaperowa jeszcze 
przez rok szkolny 1932/1933 pozostała w szkole w Koźmicach 
Wielkich, pełniąc obowiązki kierownika, po czym przeniosła 
się do pracy w szkole w Nowym Korczynie. Przy niej zosta-
ły córki: Maria i Krystyna. Córka Maria w latach 1928-1936 
uczęszczała do Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego im. Marii 
Konopnickiej w Wieliczce, gdzie 28 maja 1936 r. zdała matu-
rę. Zapisała się na Uniwersytet Jagielloński. Pisze o tym w Pa-
miętniku Marcelina Zajączkowska, siostra Zofii Szaperowej.

W 1932 r. Antoni Szaper był w składzie nowo powstałego 
Komitetu Budowy Szkoły w Porębie Wielkiej k. Zawiercia. 
Budynek tej szkoły został poświęcony 20 stycznia 1935 r. 
a zajęcia rozpoczęły się w lutym 1935 r. Kierownikiem szkoły 
został Antoni Szaper. W latach 1939- 1940 był inspektorem 
oświaty na powiat zawierciański.10

Po wybuchu II wojny światowej 1 września 1939 r. Niem-
cy rozpoczęli w Porębie aresztowania nauczycieli, Antoni Sza-
per z synami musiał z Poręby uciekać, 5 - 6. listopada 1940 
r. wyjechał z rodziną do Krakowa. W 1940 r.  w Krakowie 
rozpoczął pracę w szkole na Woli Duchackiej.11 Mieszkał we 
dworze Bemów przy ul. T. Kościuszki nr 71. (obecnie przy ul. 
Bułgarskiej ten dwór istnieje - zdewastowany). 1 maja 1941 r. 
objął obowiązki kierownika tutejszej szkoły na trzy lata, to jest 

do 30 kwietnia 1943 r.12 Obecnie jest to Szkoła Podstawowa nr 
70 przy ul. Malborskiej 98.

W tym czasie był zaangażowany w tajne nauczanie. Prze-
pracowany, nie dbający o swoje zdrowie, rozchorował się i 31 

października 1942 r. pogotowie zabrało go 
wprost z kancelarii szkolnej do szpitala na 
operację żołądka. Przebywał dłuższy czas 
w szpitalu, a do szkoły wrócił 10 grudnia 
1942 r., po miesięcznym urlopie. Wkrótce, bo 
1 maja 1943 r., kierownik Szaper ze wzglę-
dów zdrowotnych został przeniesiony w stan 
spoczynku i opuścił szkołę – po oddaniu pie-
częci i aktów nauczycielskich.13,14

5 maja 1943 r. rodzina Szaperów zosta-
ła aresztowana przez Niemców w Krakowie 
przy ul. Jasnej 8, w mieszkaniu, w którym  
mieszkali:  Tadeusz, student chemii UJ i Jan, 
student Akademii Handlowej. W tym dniu 
Antoni Szaper z dziećmi: Juliuszem, lat 19, 
studentem gimnazjalnym i Krystyną uczenni-
cą lat 16, był w odwiedzinach u synów przy 
ul. Jasnej 8. Wszyscy zostali aresztowani 

i osadzeni w niemieckim więzieniu przy ul. Montelupich. Za-
raz po aresztowaniu całe  mienie Szaperów: antyczne meble 
i obrazy, książki zostały skonfiskowane.15 Lekarz, doc. Bo-
gusław Bulanda, wstawił się za nimi. Został za to również 
aresztowany i więziony przez 5 miesięcy w tym samym wię-
zieniu. Antoni Szaper i jego dzieci zostali przewiezieni do KL 
Plaszow, (nazwę obozu podajemy w niemieckiej wersji). Tam 
przebywali w części dla Polaków w baraku nr 53. Współwięź-
niem A. Szapera był m.in. jego uczeń ze szkoły w Koźmicach 
Wielkich – Władysław Michalik.16 W listopadzie 1943 r. ro-
dzina Szaperów została wyczytana do wyjścia na plac apelo-
wy, skąd pod eskortą Niemców, z rękami skutymi do tyłu od-
prowadzona na zbocze „Hujowej górki”, gdzie ich zastrzelono 
a następnie ciała zostały spalone na stosie. Świadkiem tego 
zajścia był Władysław Michalik. Zgładzono ich z podejrze-
niem o pochodzenie żydowskie i pokrewieństwo z Edwardem 
Schaperem, pisarzem i korespondentem amerykańskim, któ-
rego Hitler i Stalin skazali na karę śmierci. Natomiast Marian 
Walczak podaje, że Antoni Szaper urodzony w 1883 r., kie-
rownik Publicznej Szkoły Powszechniej na Woli Duchackiej 
pow. i woj. krakowskim był aresztowany przez policję nie-
miecką wraz z rodziną za odmowę podpisania narodowej listy 
niemieckiej (Volkslisty) i pod pretekstem żydowskiego pocho-
dzenia osadzony w obozie pracy w Płaszowie k. Krakowa.17 
Tam został rozstrzelany wraz z rodziną w 1943 r. O poznanie 
przyczyn aresztowania i zamordowania Antoniego Szapera 
i jego czwórki dzieci zabiegali po wojnie: wdowa po Antonim, 
Zofia Szaperowa (zmarła 30 czerwca 1961 r.), jej córka Maria 
Bulanda i syn  Marii, Jakub.

Maria Bulanda, córka śp. Antoniego Szapera, była w la-
tach 1966-2010 członkiem Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół 
Wieliczki”. O swoim pochodzeniu, ojcu Antonim Szaperze 
i rodzeństwie zamordowanym w niemieckim obozie w Płaszo-
wie przekazała informację, którą opublikowałam w zeszycie 
42 „Biblioteczki Wielickiej”, opracowanym po 97 spotkaniu 
z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” pt. W hołdzie ofiarom i po-
szkodowanym w latach II wojny światowej (1939-1945) z tere-
nu miasta i gminy Wieliczka, które odbyło się 25 stycznia 2006 

Julek Szaper
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r. Pani Maria na grobie dziadka Jana Szapera, znajdującym się 
na wielickim cmentarzu, umieściła napis: Wierni Bogu i Oj-
czyźnie zginęli 11.XI. 1944 r.” Antoni Szaper, Tadeusz ur. 
w 1916 r. Jan ur. w 1921 r., Juliusz ur. w 1924 r., Krystyna 
ur., w 1927 r. (zeszyt 62 „Biblioteczki Wie-
lickiej” po 117 spotkaniu z cyklu „Wieliczka
-Wieliczanie” pt. Miejsca pamięci narodowej 
na terenie miasta i gminy Wieliczka w dniu 26 
września 2007 r.). 

Dr med. Maria Bulandowa z Krakowa na 
ostatnich stronach Pamiętnika Marceliny Za-
jączkowskiej dopisała: „5 maja 1943 (moje 
urodziny -25) gestapo niemieckie zabrało 
z domu w Krakowie ul. Jasna 8 moich braci: 
Tadeusza, Jana, Juliusza, siostrę Krystynę, 
ojca Antoniego Szaperów – więziło i torturo-
wało w obozie dla Polaków w Płaszowie za 
polskość i 11 listopada 1943 rozstrzelało ich 
w bestialski sposób, a prochy ich niezidenty-
fikowane na tzw. majdanie, gdzie spoczęli we 
wspólnej mogile. Ojciec zawsze mawiał „Kto 
się ziemi dostanie na wieki w niej zostanie, ja 
nie chciałbym spoczywać w ciasnej moglie tylko wrócić do 
przyrody w swych niezniszczalnych otchłaniach i być kwiat-
kiem, drzewem, potokiem i łąką – i tak się jego romantyczna 
dusza odrodziła we mnie. Tak chciałabym dużo, dużo pisać ale 
nie umię bo jestem tylko doktorem.”

Na temat tajnego nauczania w latach 1939-1945 w 2008 
r. zorganizowałam 130 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieli-
czanie”, a zebrany materiał został opublikowany w zeszycie 
75 „Biblioteczki Wielickiej” z wykazem nauczycieli tajnego 
nauczania z ternu miasta i gminy Wieliczka. Jest w nim nazwi-
sko Antoniego Szapera. Wcześniej w Słowniku biograficznym 
nauczycieli w Małopolsce w latach II wojny światowej (1939-
1945) pod red. prof. Jacka Chrobaczyńskiego z UP w Krako-
wie (1995 r.) podaje się, że nauczycielem tajnego nauczania 
był Antoni Szaper. Ks. Bolesław Micewski CR podaje że za 
tajne nauczanie oddali swe życie Antoni Szaper i Stanisław 
Watycha18. Krzysztof Sojka pisząc na blogu o Amonie Goth, 

komendancie KL Plaszow podaje, że: „Komendant mordował 
ludzi z upodobaniem, ale też z pobudek materialnych, np. tak 
zginął wraz pięcioosobową rodziną Antoni Szaper, który po-
siadał kolekcję obrazów i ogromną bibliotekę. Ponadto cho-

dziło o przejęcie maszyn do produkcji drew-
niaków.”19 

1 listopada 2016 r. na wielickim cmenta-
rzu nad grobem Jana Szapera,  w którym spo-
czywa także jego syn Tadeusz (18.III.1884 
-28.V.1976), zorganizowałam spotkanie ro-
dziny Jakuba Bulandy z Rafałem Ślęczką, 
z-cą burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka do 
spraw społecznych, zwracając się z propozy-
cją upamiętnienia Antoniego Szapera i 4 jego 
dzieci tablicą na szkole w Koźmicach Wiel-
kich, otrzymując akceptację pomysłu. Tegoż 
roku 11 listopada w Koźmicach Wielkich zor-
ganizowałam 28 spotkanie z cyklu „Koźmi-
ce-Koźmiczanie” poświęcone m.in. rodzinie 
Szaperów z udziałem Jakuba Bulandy z żoną 
Małgorzatą i córą Zofią Kortą. 

20 września 2017 r. jako prezes Stowa-
rzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” zwróciłam się z proś-
bą pisemną (pismo nr 12/XVIII/2017) do Danuty Kaperek, 
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte 
w Koźmicach Wielkich o osadzenie i odsłonięcie  tablicy ku 
pamięci Antoniego Szapera i jego 4 dzieci na budynku szkoły.

16 lipca. 2018 r. zwróciłam się z pisemną (pismo nr 109/
XVIII/2018) prośbą do Artura Kozioła, burmistrza Miasta 
i Gminy Wieliczka, z-cy Piotra Krupy i Anny Całki, dyrektor 
Wydziału Oświaty, o ufundowanie tablicy ku pamięci Anto-
niego Szapera i jego  dzieci na budynku szkoły w Koźmicach 
Wielkich. W załączniku przedstawiłam projekt tablicy o treści: 
„ANTONIEMU SZAPEROWI (1883-1943), NAUCZYCIE-
LOWI W BRZEŹNICY,  DOBCZYCACH, ZAGÓRZANACH 
I KIEROWNIKOWI SZKÓŁ W: GORZKOWIE W LATACH 
1920-1925, KOŹMICACH WIELKICH W LATACH 1925 – 
1932, PORĘBIE W LATACH 1932 – 1940, WOLI DUCHAC-
KIEJ W LATACH 1941 – 1943 I JEGO DZIECIOM: KRY-

STYNIE LAT 16, JULIUSZOWI LAT 19, JA-
NOWI LAT 22, TADEUSZOWI LAT 27 OFIA-
ROM TERRORU HITLEROWSKIEGO, KTÓ-
RZY ZGINĘLI W OBOZIE KL PŁASZÓW 
W 1943 ROKU TABLICĘ TĘ POŚWIĘCAJĄ 
MIESZKAŃCY. 2018 ROK.”

18 września 2018 r. w Centrum Kultury 
i Turystyki w Wieliczce odbyło się 55 spotka-
nie Klubu Przyjaciół Wieliczki z cyklu Z kart 
historii Polski i Wieliczki pt. Żydzi Wieliczki 
i jej  okolic, na którym przedstawiłam referat 
o Antonim Szaperze i jego rodzinie.

29 września 2018 r. w Szkole Podstawowej 
im. Obrońców Westerplatte w Koźmicach Wiel-
kich odbyła się w nowej szkole (byłym gimna-
zjum) uroczystość odsłonięcia tablicy poświę-
conej pamięci Antoniego Szapera z jego podo-
bizną o treści: „ANTONIEMU SZAPEROWI 
1883 – 1943 NAUCZYCIELOWI I KIE-
ROWNIKOWI SZKOŁY W KOŹMICACH 
WIELKICH W LATACH 1925 – 1932 I JEGO 

Antoni Szaper w wieku dojrzałym

Odsłonięcie tablicy w Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte 
w Koźmicach Wielkich, upamiętniającej Antoniego Szapera i jego dzieci, 
w dniu 29 września 2018 r.
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DZIECIOM OFIAROM TERRORU HITLEROWSKIEGO 
ZAMORDOWANEGO W OBOZIE KL PLASZOW W 1943 
ROKU MIESZKAŃCY KOŹMIC WIELKICH I KOŹMIC 
MAŁYCH. KOŹMICE WIELKIE 2018”. Odsłonięcia tablicy 
dokonała Pani prof. dr hab. Małgorzata Bulanda, żona Jakuba 
Bulandy, w obecności męża i wnuka Franciszka, syna Zofii 
Korty oraz zgromadzonych gości. 

Jak potoczyły się losy braci Antoniego Szapera? Tadeusz 
urodzony w 1884 r. w Wiedniu zmarł jako wdowiec w Krako-
wie 28 maja 1976 r. mając 92 lata  i pochowany został w Wie-
liczce w grobie obok ojca Jana Szapera; Stanisław Paweł Jan,  
ur. w 1888 r. w Brzeźnicy, ukończył Gimnazjum w Bochni 
maturą 18 lutego1909 r., następnie studiował w Wiedniu na 
Wydziale Prawa w roku akad. 1914/15 oraz na UJ na Wydziale 
Prawa.20 W dniu 17 maja 1916 r. zdobył absolutorium, a 4 lu-
tego 1929 r. został magistrem prawa.21 Gustaw Augustyn Igna-
cy, ur. 28 lipca 1896 r. w Brzeźnicy, był studentem seminarium 
nauczycielskiego. 25 sierpnia 1914 r. był w 53 osobowej dru-
żynie „Sokoła” z Bochni, która wyruszyła do Legionów do 
Krakowa.22 Był zawodowym wojskowym. W 1939 r. jako ka-
pitan 77 p. p.  Korpusu Ochrony Pogranicza., po wkroczeniu 
Armii Czerwonej 21 września został aresztowany na Litwie.23 
13 lipca 1940 r. był jeńcem obozu w Kozielsku w oblasti Ka-
łuskiej,  następnie w obozie w Griazowcu w obłasti Wołogodz-
kiej od 2 lipca do 3 września 1941 r. Po ogłoszeniu amnestii, 
zgłosił się w punkcie mobilizacyjnym w Tatiszczewo w oblasti 
Saratowskiej do powstającego na terenie ZSRR 2 Korpusu WP 
pod dowództwem gen. Władysława Andersa.24

Dziękuję rodzinie Antoniego Szapera za udostępnienie 
materiałów archiwalnych i wszystkim ludziom dobrej woli, 
którzy pomogli mi zebrać dane historyczne i upamiętnić An-
toniego Szapera i jego dzieci tablicą, aby pamiętali o nim na-
uczyciele i uczniowie – mieszkańcy Koźmic Małych i Koź-
mic Wielkich. 

Przypisy:
1  Kwatera XXXVI- zach. grób 11.
2  Kwatera V, rząd 2, grób 13. 
3  J. Adamski, PRZEKAZYWAĆ POKOLENIOM. Z przeszło-
ści Brzeźnicy i Gorzkowa oraz rodzin Trojaków i Adamskich,  
(Gorzków – Lublin 2007),  s. 29.
4  Muzeum im. S. Fischera w Bochni sygnatura nr MB 
–H/1003 -1013 Kwestionariusze wsi do ułożenia Monogra-
fii powiatu bocheńskiego. Straty osobowe ofiary represji pod 
okupacją niemiecką MB-H/1003/1-4b dokument do c. k. Rady 
Szkolnej Okręgowej w Bochni z Zarządu szkoły w Brzeźnicy 
dnia 30 maja 1918 r. autorstwa Jana Szapera. Akcja prowadzo-
na przez Radę Szkolną Okręgową w Bochni.
5  Księga protokolarna z posiedzeń konferencyjnych dla grona 
Nauczycielskiego w Dobczycach 1893 – 1911 i Protokół za-
łatwień urzędowych od 1892; 1910-1914-udostępnione przez 
Elżbietę Polończyk-Moskal z Dobczyc. 
6  Antoni Szaper Pamiętnik z Wielkiej Wojny – fragment 
opisujący epizod pod Gorlicami w: Kwartalnik Gorlicki nr 
87/2018 październik-grudzień, str.74-79, (Stowarzyszenia Mi-
łośników Ziemi Gorlickiej). Opublikowany fragment pocho-
dzi z Pamiętnika Antoniego Szapera z 1937 r. Ten fragment 
został z oryginału przepisany na komputerze przez Jadwigę 
Dudę i przesłany do Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gor-

lickiej w celu  opublikowania w ich wydawnictwie Kwartal-
niku Gorlickim. 
7  Kronika Szkoły Podstawowej w Gorzkowie udostępniona 
przez Bogusławę Stachura, dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Kornela Makuszyńskiego w Gorzkowie.
8  Jadwiga Duda, Biblioteczka Wielicka, zeszyt 62, 117 spotka-
nie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” pt. Miejsca pamięci na-
rodowej na terenie miasta i gminy Wieliczka:, (2007), str. 26. 
9  Kronika Szkoły Podstawowej w Koźmicach Wielkich udo-
stępniona przez Danutę Kaperek, dyrektor Szkoły Podstawo-
wej im. Obrońców Westerplatte w Koźmicach Wielkich.
10 Kronika szkoły w Porębie k. Zawiercia, w której o A. Sza-
perze napisała Maria Gawkowska, kierownik szkoły w Porę-
bie w latach 1952-1956. Włodzimierz Pucek Mała monogra-
fia Poręby, Od dymarki do tokarki (Poręba 2006) str. 60-61: 
W Porębie k. Zawiercia w 1931 r. powołano komitet budo-
wy nowej szkoły, do którego należał  m.in. Antoni Szaper. 
Budynek poświęcono w 20. 01. 1935 r. a zajęcia rozpoczęto 
prowadzić w lutym 1935 r. Kierownikiem szkoły został An-
toni Szaper. Był to człowiek utrzymujący żelazną dyscyplinę 
w szkole. Wprowadził on obowiązkowy strój dla nauczycieli 
(białe kitle) W 1939 r. rok szkolny rozpoczął się 2 październi-
ka, a dzieci uczyły się do 3 godzin dziennie. Budynek szkolny 
w Porębie został zajęty przez wojsko i młodzież niemiecką. 
Dzieci chodziły do szkoły na Górkę a kierownikiem był An-
toni Lec. 20 lipca 1940 r. szkoła w Porębie, tak jak w całym 
powiecie zawierciańskim zostaje zamknięta. 
11 Kronika szkoły żeńskiej nr 14 na Woli Duchackiej – znajduje 
się w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 70 przy ul. Malbor-
skiej 98 w Krakowie (Marta Przegoń, Historia pierwszej szko-
ły na Woli Duchackiej w Krakowie 1901 – 2001 napisana na 
podstawie kronik szkolnych w roku jubileuszu 100-lecia szkoły 
(Kraków 2002) str.30-33.:
„(...) 1 maja 1941 r. obowiązki kierownika szkoły objął na trzy 
lata (do 1943 r.) dotychczasowy nauczyciel Antoni Szaper. 
Sam o tym fakcie dokonał wpisu do kroniki czerwonym atra-
mentem… 22.09.1941 r. ze względów lokalowych podzielono 
szkolę koedukacyjną na męską noszącą nr 63 i żeńską z nume-
rem14. Początkowo kierownikiem obu szkół był Antoni Sza-
per. Podział zatwierdzono 10.10.1941 r. W żeńskiej szkole nr 
14 było 427 dziewcząt, kierował nią Antoni Szaper, a w mę-
skiej 423 chłopców, kierował początkowo Feliks Woźniak 
a następnie Antoni Klich. Kronika pozostała w szkole żeńskiej 
i A. Szaper dokonywał do niej wpisów. M.in. zarządzeniem 
władz niemieckich od 1/9-941należy używać nazwy Krakau 
dla szkół No 14 i N 63. Z końcem grudnia 1942 poważnie roz-
chorował się Antoni Szaper. Przebywał dłuższy czas w szpi-
talu, a do szkoły wrócił z początkiem grudnia. Zastępował go 
Stefan Przeniesławski. Wkrótce bo w maju, kierownik Szaper 
z pewnością ze względu na stan zdrowia został przeniesiony 
w stan spoczynku i opuścił szkołę. (...)”
12 Ks. Bolesław Micewski CR, Sześćset trzydzieści lat Woli 
Duchackiej (Kraków 1994) s. 30-33; „ (…) Za tajne nauczanie 
oddali swe życie Antoni Szaper i Stanisław Watycha.(...)”
13 M. Przegoń Historia pierwszej szkoły na Woli Duchackiej 
w Krakowie 1901-2001 napisana na podstawie kronik szkol-
nych w roku jubileuszu 100-lecia szkoły. (2002) s.30 – 33.
14 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 36 w Krakowie Wy-
dawnictwo okolicznościowe 1901-2001, s. 17- dyrektor Wie-
sława Szczupak
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15 3 lipca 1943 r. Stanisław Bem wymeldował Szaperów 
z mieszkania we dworze na Woli Duchackiej.
16 Władysław Michalik urodzony 16 maja 1920 r. w Koźmi-
cach Wielkich, aktualnie zamieszkały w Wieliczce.
17 M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II 
wojny światowej, (Warszawa 1995). 
18 Ks. Bolesław Micewski CR Sześćset trzydzieści lat Woli Du-
chackiej (Kraków 1994), s.20.
19 Krzysztof Sojka Blog: wir.dobroni.pl. Wermacht II Wojna 
Światowa. Felietony historyczne.
20 Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Seria C, 
Tom 3, s. 764 (2014 r.) Studiował na UJ w latach 1911/12, 
1913/14, 1915/16.
21 Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego , Seria C, 
Tom 3, s. 764 (2014 r.) Stanisław Paweł Jan Szaper zdał pań-
stwowy egzamin prawniczy: egzamin historyczno-prawny 29 
kwietnia 1914, egzamin sądowy 30. 06. 1916, egzamin z nauk 
politycznych 9. 11. 1916.

22 R. Rybka Bocheńska Polowa Drużyna Sokoła w: Wiadomo-
ści Bocheńskie nr 1 2002 s. 23, St. Kobiela Na legionowym 
szlaku Wystawa 30.01.-5.03.2015 w Muzeum Niepodległości 
w Warszawie (Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Zie-
mi Bocheńskiej, 2015 r.).
23 Jan Pięta, Wanda Krystyna Roman Maciej Szczurkowski Po-
lacy internowani na Litwie 1939-1940 s. 457 (Akademia Obro-
ny Narodowej, Wojskowa Komisja Archiwalna, Wojskowy 
Instytut Historyczny AON, Centralne Archiwum Wojskowe)
24 IPN Kr 010/5451- sprawa ewidencyjno-operacyjna dot. Gu-
stawa Szapera, byłego oficera Wojska Polskiego sprzed 1939 r. 
i 2 Korpusu gen. Władysława Andersa.
                                                                           Jadwiga Duda

Jadwiga Duda - archeolog, były pracownik Muzeum w Bochni 
im. St. Fischera i Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, pre-
zes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”.

Franciszek Marzec urodził się w 1853 r. w Chodenicach 
koło Bochni w rodzinie Anieli z Sokołowskich i Fabiana Mar-
ców. Do szkoły ludowej chodził w rodzinnych Chodenicach, 
następnie ukończył Gimnazjum w Bochni. Zamierzał zostać  
nauczycielem, dlatego kształcił się dalej w Seminarium Na-
uczycielskim w Krakowie. Pracę zawodową jako nauczyciel 
rozpoczął w Szkole Podstawowej w Limanowej, skąd przenie-
siony został do Jasienia koło Brzeska, a stamtąd do Szkoły Lu-
dowej w Wierzchosławicach. W tamtych czasach nauczyciele 
co parę lat, zwłaszcza młodzi, byli przenoszeni przez c.k. Radę 
Szkolną Krajową do pracy w kolejnej szkole, często w bar-
dzo odległych miejscowościach, nawet w okolicach Lwo-
wa. Zachowały się w Archiwum Państwowym w Tarnowie 
dokumenty z pracy zawodowej wielu nauczycieli z lat 1880 
– 1939. Bardzo ciekawym jest taki fakt, że jeden z młodych 
nauczycieli z regionu tarnowskiego chciał zawrzeć związek 
małżeński z dziewczyną z miejscowości, w której pracował 
jako nauczyciel. Musiał on jednak zwrócić się do władz szkol-
nych o zgodę na ten ślub. C.k. Rada Szkolna Krajowa takowej 
zgody udzieliła, co odnotowała tarnowska gazeta ,,POGOŃ” 
w krótkiej informacji. Częste przenosiny nauczycieli do pra-
cy w kolejnych szkołach, nawet w bardzo odległych od domu 
rodzinnego miejscowościach, były dla nich uciążliwe, zwłasz-
cza dla młodych kobiet- nauczycielek, które chciały wyjść za 
mąż. Częsta zmiana miejsca pracy powodowała, że trzeba było 
przenosić się do nowego miejsca pracy z mężem i z dziećmi. 
W ,,Katastrze Nauczycieli” z tamtych lat, który zachował się 
w Archiwum Państwowym O/w Tarnowie, można sprawdzić, 
że wielu nauczycieli było przenoszonych do pracy w kolejnej 
szkole 5-6, a nawet 8 razy. Dlatego był to jeden z powodów, że 
dość duża grupa nauczycieli nie założyła rodziny. Dotyczyło to 

zwłaszcza młodych kobiet ,które nie wyszły za mąż. We wspo-
mnianym wyżej ,, Katastrze 
Nauczycieli”, obok nazwiska, 
w rubryce- ,,Stan rodzinny”, 
na prawie każdej stronie jest 
jeden, lub nawet po dwa wpisy 
- ,,samotna”.

Franciszek Marzec założył 
rodzinę. Jego żoną była Anna 
Scrottman. W Szkole Ludowej 
w Wierzchosławicach praco-
wał początkowo jako nauczy-
ciel, następnie awansowany 
został na kierownika szkoły, 
zastępując na tym stanowisku 
starszego już wiekiem nauczy-
ciela Franciszka Paciorka. 
Nowy kierownik zmienił oblicze szkoły w Wierzchosławicach. 
Był  pierwszym nauczycielem Wincentego Witosa, późniejsze-
go 3- krotnego premiera RP i przywódcy ruchu ludowego. Pra-
cę w szkole łączył z aktywną działalnością społeczną, głównie 
na polu upowszechniania czytelnictwa i gromadzenia księgo-
zbiorów. Wincenty Witos bardzo dobrze oceniał pracę Francisz-
ka Marca - kierownika szkoły w Wierzchosławicach. W Moich 
wspomnieniach zapisał min. takie słowa: ,,Był on nie tylko do-
brym pedagogiem, ale przyjacielem dzieci i ich prawdziwym 
wychowawcą i opiekunem. ( tom I, str. 110). Były to niezwykle 
trudne czasy dla ludności wiejskiej. Niemal w każdym domu, 
w każdej wiejskiej rodzinie panowała wielka przysłowiowa 
galicyjska bieda. Brak możliwości zarobkowania na utrzyma-
nie rodziny ,ciężka  praca za grosze na ,,pańskim” i wyzysk 

Franciszek Marzec
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biedoty wiejskiej przez właścicieli dworów to tragiczny obraz 
tamtych czasów. Brak żywności i odzienia w wielodzietnych 
rodzinach, a także panujące prawie powszechnie przekonanie, 
że nauka w szkole nic dzieciom nie da były powodem, że na na-
ukę w szkołach na wsi w tamtych czasach przychodziło bardzo 
mało dzieci. Rodzice zamiast posyłać dzieci do szkoły, wysyłali 
je do prac polowych, do pasienia krów itp. Sytuacja poprawiła 
się nieco, gdy władze oświatowe w Galicji, a więc c.k. Rada 
Szkolna Krajowa wprowadziła przymusowy obowiązek szkolny 
dla dzieci od lat 7 do lat 14. Było wiele przypadków, że i to nie 
przekonało niektórych rodziców, mimo że posypały się  kary.

Warto wspomnieć, jakie było w tamtych czasach nastawie-
nie rodziców do szkoły i do nauki, m.in. w Wierzchosławicach 
i chyba w większości wiosek w Galicji. Wincenty Witos 
w książce Jedna Wieś str.61-62 opisał to dobrze i z humorem. 
Cytuję: ,, Nauka wieczorami odbywała się tu i ówdzie po do-
mach. Na podartym, zatłuszczonym ,,lamentarzu” pokazywa-
no palcem lub patykiem litery, uczono na pamięć modlitwy do 
sumy, (suma to niedzielna msza św. odprawiana zazwyczaj 
o godz. 11-tej. przyp. R.K.), niektórych kolęd i pieśni, częściej 
używanych. Kilku chłopów z trudem, bo z trudem, ale umiało 
się podpisać. Nieco młodszych znało trochę ,,pisanego” na 
książkach drukowanych, zawdzięczając te umiejętności orga-
nistowskiej edukacji. Według ówczesnych ustalonych poglą-
dów taki poziom wykształcenia był zupełnie wystarczający. 
,,Byle się podpisać i w kościele różańcem nie brzęczeć. 
„Chłop zostanie chłopem, nauka chleba mu nie da, jeśli nie 
zapracuje, może tylko w głowie przewrócić. Niech się uczą 
panowie, bo nie mają nic innego do roboty. Panowie się uczyli 
zdobywając rozum i władzę, chłopi pozostali niezaradni, 
ciemni, nie pozwalając się zaś za tę otchłań ani na krok wy-
prowadzić. Ich ojcowie tak żyli i dobrze im było z tym. Oni  
nie dadzą sobie też niewoli szkolnej narzucić. (…) Budowa 
budynku szkolnego w Wierzchosławicach stała się nagląca 
i konieczna. Jak tylko zapadło postanowienie o jej budowie, 
we wsi zawrzało. Chłopi stanęli na nogi, aby się przed nowym 
nieszczęściem bronić. Chodzono, krzyczano, gromadzono się, 
grożono pomysłodawcom budowy szkoły. Pisano skargi 
i prośby do różnych władz i urzędów, szukając wszędzie ra-
tunku i pomocy przeciw fali nieszczęścia, która miała ich za-
lać. Wszystko to im nie pomogło. Przybici i zrozpaczeni dali 
za wygraną, postanawiając, że do szkoły jednego dziecka nie 
poślą. Kto ją postawił, niech w niej siedzi. Wielu dotrzymało 
słowa. Szkoła przeważnie świeciła pustkami. Dzieci pasły by-
dło lub uganiały się światami. Posypały się kary, stosowano 
przymus. Niedużo to pomogło. Budynek szkolny mieścił dwie 
sale do nauki, oraz dość obszerne mieszkanie dla kierownika 
szkoły, pokoik na poddaszu dla siły pomocniczej, czyli dla 
drugiego nauczyciela. Szkoła miała charakter dwuklasówki 
o czterech oddziałach. Nauka w nich trwała normalnie cztery 
lata. Grono nauczycielskie ulegało częstym zmianom. Najdłu-
żej trzymał się kierownik Franciszek Marzec. Był to nauczy-
ciel ponad wszelkie pochwały. Osobiście mam mu wiele do 
zawdzięczenia. Jeśli więcej umiem niż inni, w wielkiej mierze 
to jego zasługa. Miał on i inne zdolności. W chwilach wolnych 
od pracy szkolnej pisał korespondencje i umieszczał wcale 
udatne wiersze w pismach krajowych a nawet warszawskich. 
Znakomitą siłą z nim pracującą była nauczycielka Maria Ja-
błońska. Posiadała taki dar wymowy i siłę przekonywania, że 
trzeba było szukać tępaka, żeby jej nie zrozumiał i nauki przez 

nią głoszonej sobie nie przyswoił(…)”. Wincenty Witos cieka-
wie opisał, jak jego matka zaprowadziła go, jako 10-letniego 
chłopca, do kierownika Franciszka Marca, aby zapisać Win-
centego do szkoły. (W. Witos Moje Wspomnienia tom I, str. 
150-152). Cytuję: ,, Matka zabrała na prezent koguta dla na-
uczyciela i poszliśmy do niego po południu, kiedy nie było 
nauki, ażeby się ze mnie inni uczniowie nie śmiali. Matka uda-
ła się do pani dyrektorowej, ja czekałem na polu zmieszany, 
trochę przerażony. Za parę chwil zjawiła się matka z powro-
tem i zawołała mnie, ażebym szedł za nią. Ponieważ się ocią-
gałem wzięła mnie za rękę i zaprowadziła przed oblicze na-
uczyciela. Był nim sam dyrektor pan Franciszek Marzec. Zo-
baczywszy mnie, zrobił minę dość srogą i matce czynił wyrzu-
ty, że się tak mocno spóźniła z moim zapisem, a zwracając się 
do mnie zapytał. Ileż ty dryblasie masz lat, przecie żeś ty 
większy ode mnie! Na dziesiąty- odpowiedziałem dość nie-
śmiało, ukrywając przy tym jeszcze parę miesięcy. A elemen-
tarz masz? Nie mam proszę pana. Po tej odpowiedzi wziął 
mnie za rękę, posadził w pierwszej ławce i zawyrokował: jutro 
przyjdziesz do szkoły rano o godzinie ósmej i w tym miejscu 
siądziesz, bo ja cię muszę mieć na oku. Kiedy to samo powie-
działem matce, narobiła gwałtu, tłumacząc panu dyrektorowi, 
że ona mnie tylko przyszła zapisać, ale nie może mnie jeszcze 
do szkoły posyłać, bo nie mam ani elementarza, tabliczki, ani 
rysika, a przy tym muszę zostać w domu dla pasienia krowy 
i pomagania przy kopaniu ziemniaków, bo się tego roku na 
bardzo wczesną zimę zanosi. Po tym jej oświadczeniu zaczęły 
się targi, a skończyły tym, że pan dyrektor się zgodził, bym 
figurował w księgach szkolnych, a do szkoły zaczął uczęsz-
czać wtenczas, jak pierwszy śnieg spadnie i ziemniaki się wy-
kopie. Żebym zaś nie został zbyt w tyle za innymi uczniami, 
wyznaczył syna sąsiada, ucznia drugiej klasy, który mi miał 
przez ten czas wieczorami na elementarzu ,,pokazywać”. Aże-
by i z tym ojcowie nie mieli żadnego kłopotu, uprzejmy pan 
kierownik wręczył matce stary elementarz oprawiony żółtym 
papierem, upominając, żebym go szanował i zwrócił, jak mi 
nie będzie już potrzebny. (…). Nareszcie spadł śnieg i to dość 
wcześnie, ziemniaki były wykopane, elementarz miałem, 
umiałem też wyuczone z niego wszystkie litery , niektóre na-
wet zacząłem składać. Trzeba było więc iść do szkoły. Ponie-
waż pan Marzec nie tylko sam mnie pilnował, ale polecił 
zwracać na mnie uwagę nauczycielce, pani Jabłońskiej i ja się 
też sam do nauki rwałem, nie tylko dogoniłem uczniów, sie-
dzących tam od początku roku szkolnego, ale zaraz po nowym 
roku zostałem przeniesiony na wyższy oddział. Nauka dla 
mnie stała się zabawką, gdy inni stękali i męczyli się, mnie to 
wszystko przychodziło bez żadnych wysiłków. (…) Do tej 
szkoły chodziłem przez cztery ,,zimy” i skończyłem ją z naj-
lepszym postępem, wyszczególniony specjalną nagrodą przez 
samego inspektora z Tarnowa mi wręczoną, który był obecny 
na egzaminie. Najwięcej uszczęśliwiona czuła się matka, bo 
widziała, że ja się ,,wyuczyłem” i krowa się nie zmarnowała. 
Kierownik szkoły pan Marzec, bardzo tęgi nauczyciel, ale tak-
że i niezwykle porządny człowiek, odkrył we mnie duże zdol-
ności, a żegnając mnie z żalem, wezwał do siebie ojca, nama-
wiając go usilnie, ażeby mnie oddał na dalsza naukę do gimna-
zjum w Tarnowie, ,,gdyż szkoda zmarnować talentu”, jaki 
miałem posiadać. Sam zaś obiecał miejsce mi w Tarnowie za-
pewnić, przez wakacje mnie odpowiednio przygotować, ksią-
żek dostarczyć i pobyt w mieście ułatwić. Ojciec, który to do-
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brze rozumiał, wiedząc ile on w życiu przeszedł przykrości nie 
umiejąc nic, zaczął ulegać argumentom pana Marca, prosząc 
o tydzień zwłoki, ażeby się mógł dobrze obrachować, czy so-
bie może dać radę. Za ten czas zaś pan Marzec miał się dowie-
dzieć, jakie koszta moja nauka miałaby za sobą pociągnąć. Po 
tygodniu poszliśmy z ojcem do szkoły. Kiedy uradowany pan 
Marzec oznajmił, że za pięć reńskich miesięcznie znalazł mi 
miejsce w Tarnowie z całym utrzymaniem, ojciec się przeląkł 
i oświadczył, że go na to nie stać, gdyż nędza w domu panuje 
wszechwładnie, moja pomoc jest mu konieczna, a przy tym 
muszę młodszego brata uczyć, ponieważ go nie może posyłać 
do szkoły. Na tym się urwało, gdyż pan Marzec nie nalegał 
więcej, wiedząc, że się to nie zda na nic. Wiedziałem, że mimo 
to w Tarnowie robił wszelkie możliwe zabiegi o bezpłatne 
umieszczenie mnie w bursie, a kiedy one zawiodły, oświad-
czył, że je ponowi na drugi rok. Tymczasem dostarczał mi do 
czytania książek ze swojej biblioteki, a kiedy one się skończy-
ły, zdobywał nowe u różnych swoich znajomych w Tarnowie 
i w czytelniach tam się znajdujących. Książki mi dostarczane 
niemal ,,połykałem”, czytając je we dnie i w nocy, nie zważa-
jąc przy tym na rady i uwagi pana kierownika (…)”.  Wincen-
ty Witos ukończył tylko 4 klasy szkoły ludowej w Wierzcho-
sławicach, uczęszczając do szkoły tylko w miesiącach zimo-
wych, ale dzięki temu że garnął się do nauki, jako samouk, 
czytając wiele książek, zdobył większą wiedzę niż niejeden 
absolwent tarnowskiego Gimnazjum. Wiele w tym względzie 
zawdzięczał kierownikowi szkoły Franciszkowi Marcowi. 
Resztę nauczyło go trudne życie na wsi, praca na roli i w lesie, 
jako syna  biednego wierzchosławickiego chłopa.

Franciszek Marzec pisał także artykuły do tarnowskiej ga-
zety ,,POGOŃ” , poruszając w nich problemy oświaty, proble-
matykę społeczną. Dzięki jego ofiarnej nauczycielskiej pracy, 
poziom oświaty w tamtych czasach w szkole w Wierzcho-
sławicach znacząco się podniósł, a rodzice dzieci szkolnych 
– wierzchosławiccy chłopi, pracujący w wielkich dobrach 
księcia Sanguszki, zaczęli rozumieć, że analfabetyzm to klę-
ska, z którą trzeba walczyć, i posyłać dzieci do szkoły. Aktyw-
nie działał także w ,, Macierzy Polskiej”. W uznaniu zasług 
w 1883r. Rada Wykonawcza Macierzy Polskiej we Lwowie  
mianowała Franciszka Marca swoim delegatem. Po przejściu  
na własną prośbę w stan spoczynku w 1912r , zamieszkał on 
w Tarnowie i przez wiele lat był aktywnym działaczem To-
warzystwa Szkoły Ludowej, którego hasłem było: ,,Przez 
Oświatę do Wolności”. Zmarł w Tarnowie 29 stycznia 1942 r. 
Pochowany został  na Starym Cmentarzu w Tarnowie ( sektor 
XII, rząd I, grób nr 107). Franciszek Marzec pochodzący spod 
bocheńskich Chodenic, swoją pracą na polu oświaty i aktywną 

działalnością społeczną dobrze zapisał się w dziejach Wierz-
chosławic i regionu tarnowskiego. Niniejszym wspomnieniem 
oddajemy hołd Jego osobie. 

                   Do Pieśni                            Franciszek Marzec 

O pieśni moja- jak twe skrzydła nikłe,
Słowa bez echa-jak uczucia zwykłe!
Po co się tobą nadaremnie trudzę,
Gdy jesteś słabszą niż innych… w usłudze?

Więc cię porzucić mego ducha córo?
Jak niegdyś śpiewak lutnię roztrzaskaną-
I żyć na świecie nijako- ponuro….
Przenigdy! Boś ty moją ukochaną!

Pielgrzymka nasza na płaczu padole,
Jest taka przykra, w boleści obfita-
Troski nam zwykle zasiewa na czole,
I łzami nieszczęść bardzo często wita.

O luba pieśni!- tyś pociechy łodzią-
Na niej przepływam wzdęte losu fale!
Ty mię kochanko prowadzisz przez ciernie,
Których nie czuję, choć ranią boleśnie-
Wszędzie mię strzeżesz poczciwie i wiernie,
Bym pod ciężarem nie upadł za wcześnie.

Gdy chwila smutku wyciąga ramiona,
By mię uściskać jak kochanka - brata,
Ty ją, o pieśni - odepchniesz od łona,
I bez zwycięstwa wnet pierzcha - ulata.

Ty mi przyświecasz wiarą i nadzieją,
Napełniasz serce balsamem otuchy...
I chociaż inni płaczą, boleją,
Jam z dala - niby... nieczuły i głuchy! 

Więc pieśni moja! Choć twe skrzydła nikłe,
Wyrazy małe dla innych i zwykłe…  
Toś dla mnie skarbem, bądź wierna w potrzebie, 
 O! pospiesz luba- gdy wołam na ciebie!

Roman Kucharski - emerytowany pracownik Zakładów Azo-
towych w Tarnowie-Mościcach, działacz społeczny, współ-
pracujacy od lat z redakcją Wiadomości Bocheńskich, radny 
gminy Wierchosławice.
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Woytek Kopacz

Miłość żąda ofiary... 
W rocznicę wybuchu II wojny światowej

W tym roku przypada 80. rocznica wybuchu II wojny 
światowej - największej hekatomby w dziejach ludzkości. 
1 września 1939 roku wojska niemieckie i słowackie napa-
dają zbrojnie na Polskę.

Na Westerplatte polscy żołnierze odpierają ataki niemiec-
kiej nawały przez 7 dni, dając dowody wielkiego bohaterstwa 
i patriotyzmu. Armie polskie przegrupowują się na południo-
wo – wschodnie rubieże Rzeczypospolitej, aby z tego miejsca 
przejść do kontrofensywy na dywizje Wehrmachtu. 

Jednak 17 września  dochodzi do kolejnej tragedii, prawie 
milionowa  Armia Czerwona  Rosji sowieckiej przekracza 
granicę i atakuje oddziały wojska polskiego. Polacy znaleźli 
się w śmiertelnych kleszczach. Ogromna przewaga militarna 
i gospodarcza (kilkudziesięciokrotna) tych agresorów zmusza 
polskie dowództwo do ewakuacji jak największej ilości żoł-
nierzy i przedostania się przez Rumunię do Francji.

Na wycofujących się śmiertelnie zmęczonych obrońców 
Ojczyzny, napadają bandy dywersantów niemieckich i ukraiń-
skich, Żydzi, zorientowani prosowiecko, współpracują z agre-
sorem sowieckim. Polacy bronią się do pierwszych dni paź-
dziernika. Załoga portu wojennego Hel walczy do 02.10.1939 
r., Samodzielna Grupa Operacyjna generała Franciszka 
Kleeberga do 05.10.1939 r. Major Henryk Dobrzański (Hubal) 
walczy do wiosny 1940 roku.

Polski rząd nigdy nie podpisał aktu kapitulacji Rzeczypo-
spolitej. Tekst ten chcę poświęcić dwóm  polskim oficerom, 
którzy byli mieszkańcami Środy Śląskiej i walczyli w obronie 
Ojczyzny w 1939 roku.

Pierwszy z nich to kapitan pilot Jan Hryniewicz, który po 
wcześniejszych wizytach u swojej rodziny, postanawia za-
mieszkać w Środzie Śląskiej i w latach 1964 – 1976 stara się 
przekazać średzkiej młodzieży wartości patriotyczne oraz za-
interesować lotnictwem. Jan Hryniewicz urodził się na wileń-
szczyźnie w 1902 roku,  babcia i mama nazywały go „Kato-
czek” czyli Kotek i to drugie imię przylgnęło do Jana na całe 

życie. Po zdaniu matury rozpoczyna studia na Uniwersytecie 
im. Stefana Batorego w Wilnie. Jednak, jak całe ówczesne 
młode pokolenie, zafa-
scynowany jest nowymi 
technologiami, w tym 
lotnictwem. Rezygnuje 
ze studiów i wstępuje 
do dęblińskiej Szkoły 
Orląt, po jej ukończe-
niu zostaje skierowany 
do 2 Pułku Lotniczego 
w Krakowie. 

Następnie obejmuje 
dowództwo 51 eska-
dry liniowej  w Wilnie. 
W drugim dniu wojny, 
2 września 1939 roku, 
w brawurowym i kar-
kołomnym stylu lądu-
je małym samolotem 
Lublin R XIII podczas bombardowania lotniska w Dęblinie. 
Wybuchy bomb lotniczych na pasie startowym nie przeszko-
dziły kapitanowi Janowi Hryniewiczowi zabrać ciężko ranne-
go komendanta Szkoły Podchorążych Lotnictwa, podpułkow-
nika pilota Jerzego Bajana i przetransportować go do szpitala 
w Warszawie. (Podpułkownik pilot Jerzy Bajan był zwycięzcą 
międzynarodowych zawodów lotniczych Challenge organizo-
wanych w Warszawie  - 1934 roku).

Po ataku armii sowieckiej 17 września 1939 r. lotnicy, 
w tym kapitan Jan Hryniewicz, niszczą nienadające się do 
walki samoloty i przekraczają granicę rumuńską, kierując się 
do Francji. Po upadku Francji w 1940 roku lotnicy ewakuują 
się do Wielkiej Brytanii, gdzie tworzą się polskie dywizjony 
lotnicze - bombowe i myśliwskie. Na wyspach brytyjskich ka-
pitan pilot Jan Hryniewicz walczy w 309 Dywizjonie Myśliw-

ppłk pilot Jan Hryniewicz

Jan Hryniewicz z młodzieżą Jan Hryniewicz z weteranami
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sko – Rozpoznawczym Ziemi Czerwieńskiej, a od roku 1944 
w 304 Dywizjonie Bombowym Ziemi Śląskiej na samolocie 
Vickers Armstrong Wellington.

Z inicjatywy Jana Hryniewicza powstaje projekt sztandaru 
dla Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Po wielu 
perypetiach sztandar ten trafia z okupowanej Polski (Wilna) 
do Londynu w 1941 roku. Kapitan pilot Jan Hryniewicz jest 
też adiutantem generała Lucjana Żeligowskiego, który zasłynął 
między innymi z tego, że zdobył dla Polski - Wilno.

Drugim żołnierzem Wojska Polskiego, który walczył 
w obronie Ojczyzny w 1939 r. był mój ojciec porucznik Wła-
dysław Kopacz rodem z Dołuszyc k/
Bochni. 1 września 1939 roku, w swoje 
18 urodziny broni Lwowa, jako kadet 
Szkoły Podoficerskiej Piechoty Nr 2 dla 
Małoletnich w Śremie, przed Niemca-
mi i Sowietami. 22września 1939 roku 
o godzinie 17:05 już jako kapral, opusz-
cza Cytadelę Lwowską, ślubując razem 
z innymi polskimi żołnierzami - ŻE TU 
JESZCZE WRÓCĄ...

Na  wychodzących bez broni żołnie-
rzy napadają sowieccy sołdaci, okradają 
obrońców i pędzą razem z cywilami - ko-
bietami i dziećmi ma wschód, dokonując 
nocami gwałtów i morderstw. Przed Kijo-
wem mój ojciec ucieka z niewoli sowiec-
kiej i po kilkudziesięciu dniach drama-
tycznej wędrówki dociera szczęśliwie 27 
listopada 1939 r. do domu w Dołuszycach 
koło Bochni. Nawiązuje kontakt z podzie-
miem niepodległościowym i dostaje roz-
kaz zgłoszenia się na roboty do Niemiec, 
aby tam zbierać informacje potrzebne dla polskiego wywiadu. 
Dwukrotnie ucieka z Niemiec, aby dostarczyć informacje, jakie 
zdobył w Berlinie oraz w okolicach Szczecina – o „latających 
bombach”. W 1943 roku jest w Berlinie, gdzie podczas alianc-
kich dywanowych nalotów bombowych ratuje wraz z innymi 
kolegami jeńcami - 37 niemieckich dzieci z zalanej wodą piw-
nicy- zbombardowanej kamienicy.

W lipcu 1945 roku Władysław Kopacz osiedla się po po-
wrocie z niewoli niemieckiej w Środzie Śląskiej. Po paru tygo-
dniach potem zaczyna pracować jako urzędnik w starostwie. 

I tym sposobem moja rodzina należy do najstarszych rodzin 
polskich - stale mieszkających w tym mieście.

W latach 60. i 70.  tamtego stulecia kapitan pilot Jan Hry-
niewicz i instruktor Władysław Kopacz, w modelarni lot-
niczej, która mieściła się w ratuszu, uczą średzką młodzież 
budowy samolotów, historii Polski i historii lotnictwa oraz 
zachęcają do podjęcia nauki w dęblińskiej Szkole Orląt. Mają 
w tym temacie sukcesy. Modelarzami lotniczymi zostało oko-
ło dwa tysiące młodzieży, w tym ponad 100 dziewcząt, a byli 
i tacy, którzy uczyli się w Szkole Orląt w Dęblinie. Warto 
w tym miejscu wspomnieć o panu Janie Ostropolskim, An-

drzeju Łyszczarzu, Januszu Strożku, 
(przepraszam, że nie podałem panów 
stopni wojskowych, ale ich nie znam).

Podpułkownik pilot Jan Hryniewicz  
i nauczyciel modelarstwa lotniczego 
Władysław Kopacz organizują wyciecz-
ki na lotnisko Aeroklubu Wrocławskiego 
- Pilczyce, gdzie średzka młodzież ma 
możliwość zobaczenia lotniska, rozmów 
z pilotami i mechanikami oraz lotów na 
samolotach sportowych i transporto-
wych. Warto dodać, że nigdy ci oficero-
wie nie brali za te zajęcia pieniędzy, trak-
towali je jako  patriotyczny obowiązek.

Porucznik Władysław Kopacz buduje 
przy pomocy średzian strzelnicę spor-
tową i uczy młodzież obchodzenia się 
z bronią palną oraz organizuje zawody 
strzeleckie i Mistrzostwa Polski w Mo-
delarstwie Lotniczym.

Na średzkim rynku stanął obelisk po-
święcony Żołnierzom Polskim, to też ich 

zasługa.
W hołdzie wielkiemu Polakowi pułkownikowi pilotowi 

Janowi Hryniewiczowi, razem z właścicielami gazety Roland 
- Anną i Wiktorem doprowadziliśmy do tego, że na ścianie 
ratusza umieszczono tablicę pamiątkową ku Jego czci. Na 
uroczystość zostali zaproszeni oficerowie ze Szkoły Orląt 
w Dęblinie i Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego 
z Wrocławia. Cała uroczystość odbyła się pod patronatem ów-
czesnego burmistrza - Bogusława Krasuckiego.

W gazecie Roland ukazało się ponad 20 artykułów autor-
stwa historyka wrocławskiego pana Bartłomieja Błaszkowskie-
go, któremu dziękuję za współpracę i wielką pomoc w godnym 
uczczeniu pułkownika pilota Jana Hryniewicza, a właścicielom 
gazety Rolanda, za bezinteresowną pomoc, jak zawsze. 

Dzięki uprzejmości pana Grzegorza Borowskiego - dyrek-
tora Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej i przy profe-
sjonalnej wiedzy średzkich muzealników, mogliśmy zorgani-
zować z właścicielami gazety Roland dwie wystawy poświę-
cone pułkownikowi pilotowi Janowi Hryniewiczowi.

                                                                     Woytek Kopacz

P.S. We wrześniu 1940 r. polskie dywizjony lotnicze 302 
i 303 biorą udział w Bitwie o Anglię, przyczyniając się wydat-
nie do wygrania tej podniebnej bitwy. Lotnicy polscy zestrze-
lili ponad 140  niemieckich samolotów. Chwała Bohaterom!

/Dywizjon - to 12 samolotów. Eskadra - to 6 samolotów. 
Klucz - to 3 samoloty./

por. Władysław Kopacz

Sztandar Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii
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Józef Podsiadło

Ponownie o pacyfikacji wsi Ispina przez Niemców 02.06.1943 r.
W nr 4 z 2018 r. „Wiadomości Bocheńskich” ukazał się 

mój artykuł o przebiegu pacyfikacji wsi Ispina w gm. Drwinia, 
dokonanej przez Niemców 2.06.1943 r. 

Od wielu lat, począwszy od daty tej tragedii (rozstrzelano 
13 osób), nurtują nas - członków rodzin zamordowanych, spo-
łeczeństwo Ispiny i gm. Drwinia, historyków zajmujących się 
wydarzeniami z okresu okupacji, pytania dotyczące przebiegu 
i przyczyn pacyfikacji, odpowiedzialnych za tę zbrodnię oraz po-
niesione konsekwencje, i dlaczego właśnie mała wieś - Ispina 
została wybrana przez władze niemieckie za obiekt pacyfikacji.

Na te pytania nikt do tej pory nie udzielił odpowiedzi, 
mimo że w latach 1969-1973 prowadzone było śledztwo przez 
prokuratorów Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerow-
skich w Krakowie. Zostało ono zawieszone z powodu przeby-
wania podejrzanych na terenie Niemiec.

Ustalono jedynie, że pacyfikacją kierowali żandar-
mi z Wieliczki - Wilhelm Wagner i Johan Krewer. Byli oni 
również odpowiedzialni za zbrodnie popełnione na ludności 
żydowskiej w Wieliczce i mieszkańcach Ispiny oraz okolic. 
Dlatego wspomniane śledztwo prowadzone było pod jedną sy-
gnaturą S 1.71 odnośnie Wieliczki i Ispiny.

W czerwcu 2017 r. uzyskałem informację prasową, że 
w Niemczech, w Ludwigsburgu (Bawaria) jest Centralny 
Urząd Ścigania Zbrodni Nazistowskich i mogą tam być zgro-
madzone materiały, dokumenty dotyczące Ispiny.

Zwróciłem sie z wnioskiem do IPN Oddziałowej Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krako-
wie o wystąpienie do Urzędu Niemieckiego o przesłanie po-
siadanych materiałów w sprawie Wieliczki i Ispiny.

Wspomniałem o tym w wymienionym wyżej artykule, 
w „Wiadomościach Bocheńskich” nr 4 z 2018 r.

Instytut Pamięci Narodowej w dniu 25.10.2017 r. przesłał 
stosowne pismo, bardzo rzeczowe i prawnie argumentowane 
do Niemieckiego Urzędu, wnioskujace o udzielenie informacji 
i przesłanie dokumentów (odpis w moim posiadaniu). 

Wstąpiła w nas - rodziny pomordowanych i zainteresowa-
nych nadzieja na wyjaśnienie do końca tej sprawy i otrzyma-
nie odpowiedzi na dręczące nas pytania, dlaczego i z jakich 
przyczyn spacyfikowano Ispinę.

Pod koniec 2018 r. IPN w Krakowie otrzymał od Cen-
tralnego Urzedu z Niemiec odpis wyroku Sądu Krajowego 
w Norymberdze Wydział V (LANDSERICHT NUANBER-
GFURTH) z 7.08.1989 r., sygn. akt: 5 Ks 95 Js 40269/77 
w sprawie Wagnera Wilhelma ur. 17.08.1906 r. w Wistershau 
pow. Teplitz-Schonan (CSSR).

Odpis wyroku, przetłumaczony z j. niemieckiego, w posta-
ci grubego tomu, zawierającego ponad 100 stron, otrzymałem 
na moją prośbę 30.04.2019 r.

Jak się okazało z lektury tego materiału, proces sądowy 
i wyrok dotyczył tylko Wilhelma Wagnera za popełnione 
zbrodnie na Żydach w Wieliczce. Sprawa pacyfikacji Ispi-
ny w ogóle nie była tematem procesu i nie ma o niej żadnej 
wzmianki. Natomiast współoskarżonym, w tym żandarm z po-
sterunku w Wieliczce od 1940 r. Przypominam, że wg usta-

leń śledztwa Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerow-
skich w Krakowie był kierownikiem posterunku żandarmerii 
w Wieliczce i kierownikiem grupy wypadowej - Fuhrer eines 
Stosstrupps - do pacyfikacji Ispiny. Za swe zasługi ludobójcze 
został odznaczony we wrześniu 1943 r. Krzyżem Zasługi II 
klasy bez mieczy.

Johan Krewer nie doczekał końca procesu w Norymber-
dze, gdyż zmarł 10.01.1988 r.

W wyroku dotyczącym Wagnera jest często wymieniany 
jako świadek, bliski jego współpracownik w eksterminacji Ży-
dów w Wieliczce.

Pozytywnym dla mnie elementem, wynikającym z treści 
i uzasadnienia wyroku, jest ukazana prawda o W. Wagne-
rze, jakim był człowiekiem, o jakim charakterze i jaką rolę 
(negatywną) odegrał w Wieliczce. Nic dziwnego, że przez 
zwierzchników został wyznaczony wraz z Krewerem do prze-
prowadzenia pacyfikacji w Ispinie. Jestem przekonany, że 
obydwaj decydowali, których (9-ciu) spośród zatrzymanych 
w Ispienie mężczyzn, skierowć na rozstrzelanie. Niestety nie 
ma dowodów, świadków, kto z żandarmów strzelał w lesie 
Ispina do zatrzymanych.

Kim więc był Wilhelm Wagner?
Był członkiem NSDAP od 1.11.1938 r. Miał numer członkow-
ski 6530287 a legitymację wystawiono 30.05.1939 r. Wcze-
śniej, w 1937 r. wstąpił do Ojczyźnianego Frontu Niemców 
Sudeckich, bo mieszkał na terenie Czech i tam sie urodził.

Ukończył szkołę zawodową młynarską. W latach 1927-
1929 odbył służbę w wojsku czeskim. W zawodzie młynarza 
pracował do 1939 r.

Po wkroczeniu Niemiec do Sudetów zgłosił sie do pracy 
w żandarmerii i został przyjęty 04.01.1939 r., po ukończeniu 
szkolenia przeniesiono go na posterunek koło Pilzna.

W 1940 r. skierowano go do żandarmerii w Krakowie, 
a następnie na posterunek w Wieliczce, gdzie przebywał do 
1943 r. Pod koniec wojny przydzielono go do Wehrmach-
tu. W maju 1945 r. uciekł do Bawarii i zamieszkał z rodziną 
w Waldau. Tu został przyjęty do policji, awansując w 1949 r. 
do stopnia sierżanta. W 1966 r. przeszedł na emeryturę, któ-
rą otrzymał w wysokości 2 tys. marek niemieckich, ale nadal 
pracował jako stróż budynku mieszkalnego.

Oznacza to, że ten przestępca wojenny po jej zakończeniu 
żył i pracował spokojnie w Niemczech aż do 1977 r.

W procesie Norymberskim W. Wagnerowi udowodniono, 
jako żandarmowi w Wieliczce, osobiste zastrzelenie 3 Żydów. 
Brał też udział w rozstrzelaniu na cmentrzu 3 kobiet i 3-letnie-
go dziecka pochodzenia żydowskiego.

Pracując w Wieliczce, W. Wagner miał stykał się z Ży-
dami, wobec których zachowywał się władczo, pogardliwie 
i brutalnie. Musieli ustępować mu z drogi, ściągać kapelusz, 
w przeciwnym razie byli bici noszoną zawsze przez niego 
szpicrutą. Z powodu okrucieństwa nazywano go potworem.
Brał też aktywny udział w wysiedlaniu Żudów z Wieliczki, 
których część (starszych) wywieziono do Puszczy Niepoło-
mickiej i tam rozstrzelano.                             c.d. na str. 27.
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Motocykliści z Wielkopolski przy pomniku plut. Stefana Pałczyńskiego. Bochnia 15.09.2019. Fot. Wojciech Salamon

Spotkanie z Władysławem Krawczukiem w Domu Bochniaków. Od lewej: Roman Burski, Janina Kęsek, Mirosław Mroczek, Zofia Sitko, 
Bogdan Dźwigaj, Mariusz Rudnik, starosta Adam Korta, Władysław Krawczuk, Anna i Krzysztof Burscy, Andrzej Lazurko. Fot. S. Mróz
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E. Misiak w rozmowie z J. Fairweatherem, autorem książki pt. „The Volunteer - The true Story of the Resistance Hero who Infiltrated 
Auschwitz”. fot. E. Misiak

Książki o rtm. W. Pileckim prezentowane podczas spotkania w Warszawie.
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Jan Kubas, absolwent I Liceum 
Ogólnokształcącego w Bochni i uczeń 
bocheńskiej Szkoły Muzycznej II stop-
nia, gdzie kształci głos pod kierunkiem 
dr Moniki Gruszowskiej. Swoje umie-
jętności wokalne doskonalił też na kur-
sach, warsztatach i konsultacjach u wy-
bitnych pedagogów śpiewu, takich jak: 
Eytan Pessen, Matthias Rexroth, prof. 
Bogdan Makal, prof. Ewa Iżykowska-
Lipińska, prof. Sabina Martinaytyte 
i prof. Adam Szerszeń.

Jest laureatem wielu ogólnopolskich 
konkursów, m.in, I miejsce w XII Ogól-
nopolskim Konkursie Wokalnym im. 
Ludomira Różyckiego w Gliwicach czy 
I miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie 
Wokalnym im. Mieczysława Karłowicza 
w Krakowie. Oba konkursy organizo-
wane były przez Centrum Edukacji Ar-
tystycznej pod patronatem Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wystąpił jako solista w operze 
„Nowy Don Kichot, czyli sto szaleństw” Stanisława Moniusz-
ki, w reżyserii Marka Cichuckiego, pod batutą Kazimierza 
Dąbrowskiego, wystawionej w Suwalskim Ośrodku Kultury 
w ramach VII Międzynarodowego Festiwalu Ars Musica.

W październiku br. zdobył III miejsce w VI Międzynaro-
dowym Konkursie Wokalnym im. Giulio Perottiego w Uec-

kermünde (kategoria: 18 – 20 lat). 30 października br. odebrał 
stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
z rąk wiceminister Wandy Zwinogrodzkiej na Zamku Królew-
skim w Warszawie. Działa w Teatrze Artystokrackim, a od 
2018 roku jest członkiem Stowarzyszenia Bochniaków i Mi-
łośników Ziemi Bocheńskiej.

Jan Kubas. Fot. Maksymilian Truś

Artyści Teatru Artystokrackiego podczas Muzycznego zakończenia „Weekendu z zabytkami Powiatu Bocheńskiego”. Fot. W. Salamon 
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Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi 
Bocheńskiej, istnieje od 1936 roku i można by powie-
dzieć, że działa nieprzerwanie gdyby nie lata okupacji, 
a po nich lata aspołecznego reżimu stalinowskiego. 
Stowarzyszenie zgodnie z nazwą skupia entuzjastów 
ceniących lokalną wspólnotę w jej tradycji i doświad-
czeniu historycznym, przywiązanych do miejsca ro-
dzinnego, jego krajobrazu - nieobojętnych na realia 
współczesności. Byli i są w Stowarzyszeniu Bochniacy 
mieszkający w Bochni i Ci, których życie rozproszyło 
po kraju i poza nim skupieni w oddziałach: bocheń-
skim, wiśnickim, warszawskim, wrocławskim, kra-
kowskim, katowickimi i w Tel Awiwie. Zarząd Główny 
mający siedzibę w Domu Bochniaków (Bochnia. Rynek 
2) łączy Oddziały we wspólnych celach i działaniach. 
Przez ostanie 29 lat, najdłużej w historii Stowarzysze-
nia, funkcję prezesa ZG pełnił Stanisław Kobiela. Pod 
jego przewodnictwem organizacja zyskała znaczące 
uznanie, czego wyrazem jest nadany jej przez władze 
miasta tytuł: Bochniae Bene Meritus AD 2009. Życie 
niestety wymusiło zmiany personalne. Po śmierci St. 
Kobieli w czerwcu 2018 roku Stowarzyszenie stanę-
ło przed koniecznością wyboru jego następcy. Przez 
ostatni rok zadania przewodniczenia podjął się  wie-
loletni wiceprezes ZG Jan Paluch. Po jego rezygnacji 
funkcję tę powierzono od 11 czerwca br. Zofii Sitko. 
W 83. letniej historii Stowarzyszenia została 10. jego 
prezesem i pierwszą kobietą, pełniącą tę funkcję(!)

Redakcja Wiadomości Bocheńskich przeprowadziła 
wywiad z panią Zofią Sitko. Na początek krótko o niej 
samej.

Urodzona w Krakowie, rodzinnie związana 
z Bochnią, ze St. Kobielą i Stanisławem Fischerem hi-
storykiem Bochni, etnografem, artystą malarzem, za-
łożycielem bocheńskiego muzeum jego imienia. Córka 
Janiny Kęsek wieloletniej kustosz w tymże muzeum, 
badaczki i autorki publikacji odnoszących się do Bochni i jej 
okolic i Mariana Kęska, pracownika naukowego Biblioteki Ja-
giellońskiej.

Zofia Sitko jest absolwentką bocheńskiego Liceum Ogól-
nokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego. W roku 1997 
ukończyła studia na wydziale historyczno – filozoficznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek historia). Przez 18 lat 
pracowała w Archiwum Narodowym w Krakowie, z czego 12 
w Oddziale w Bochni. Od 2015 jest członkiem Zarządu Głów-
nego SBiMZB.

Na początek naszej rozmowy pytanie, może retoryczne, 
lecz zasadnicze.

• Jaki jest Twój pogląd na istnienie i program organizacji 
nazywanych dzisiaj pozarządowymi, a dzielonymi na re-
gionalne i na lokalne? 

Organizacje społeczne, poza tym, że zrzeszają ludzi, ma-
jących te same cele i zainteresowania, działają opiniotwórczo 
i często mogą wywierać wpływ na samorządy w tych dzie-
dzinach, w których są ekspertami. Zatem pełnią ważną rolę 
w lokalnej społeczności. W Bochni działają organizacje po-
zarządowe, o różnym charakterze i różnych celach, których 
działania w widoczny sposób nadają kierunek naszemu życiu 
społecznemu.

• Nasze Stowarzyszenie skupia obecnie ludzi, powiedzmy, 
w sile wieku. Czy masz pomysł na odmłodzenie jego szeregów?

Młodzież, w wieku 16-21, działająca w Teatrze Artysto-
krackim, już zapisała się do Stowarzyszenia, co znacząco 
obniżyło średnią wieku. Ponadto zyskaliśmy ostatnio młode 
osoby (30 i 40+), które aktywnie włączyły się w naszą dzia-
łalność. Jednej z nich powierzono kierowanie Komitetem Ra-
towania Zabytkowej części Cmentarza przy ul. Orackiej. Inna 

Co nowego?
Rozmowa z Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków i MZB panią Zofią Sitko

Fot. Adam Famielec
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młoda osoba zajęła się współpracą z zagranicą. Spotykam się 
coraz częściej z pytaniami ludzi w moim wieku, lub młod-
szych o możliwość wstąpienia do Bochniaków. To powoduje 
optymistyczne nastawienie do tej kwestii.

• Czy program i formy aktywności naszej organizacji są na 
miarę obecnego czasu, oczekiwań?

Myślę, że program jest dobry, nasze statutowe cele realizu-
jemy od lat i zamierzam tę działalność kontynuować, jednak 
formy wymagają pewnego unowocześnienia i rozwoju. Na 
szczęście dobrze rozwija się współpraca z lokalnymi instytu-
cjami oraz innymi stowarzyszeniami, także za granicą. Obec-
nie trwają rozmowy na temat współpracy ze stowarzyszenia-
mi, zrzeszonym przy uniwersytetach w Finlandii i w Anglii.

• Kontakt i współpraca z oddziałami. Czy nie wydaje Ci się 
za słaba, powiedzmy, za luźna?

Z oczywistych powodów najczęstsze, osobiste kontakty 
mamy z oddziałami w Nowym Wiśniczu i Krakowie. Z po-
zostałymi są rzadsze, bardziej telefoniczne i emailowe niż 
osobiste. Mimo wszystko jednak te więzi są. 28 września we 
Wrocławiu, przy okazji odbierania wyróżnienia dla książki 

o Pileckim (autorstwa S. Kobieli) delegację Bochniaków go-
ścił prezes wrocławskiego oddziału p. Andrzej Migdał. Było 
to niezwykle serdeczne spotkanie. Stosunkowo częsty i miły 
kontakt mamy z oddziałem warszawskim.

• Jaki masz pogląd na tematyczny profil Wiadomości Bo-
cheńskich, które, jak wiadomo jest pismem Stowarzyszenia? 

Wiadomości Bocheńskie mają popularyzować wiedzę 
o Bochni i regionie, historii, kulturze i tradycji Ziemi Bocheń-
skiej i od przeszło 30 lat w pełni realizują te założenia. Mają też 
swoją elektroniczną wersję na stronie internetowej Stowarzy-
szenia, przez co mogą dotrzeć do szerszego kręgu czytelników

.
• Będąc od kilku lat w Stowarzyszeniu wykazałaś się inicja-
tywą, zwłaszcza w pracy z młodzieżą. Co Twoim zdaniem 
jest sukcesem? 

Moim zdaniem sukcesem jest to, że młodzi ludzie widzą 
swoje miejsce w Stowarzyszeniu Bochniaków i sens pracy 
społecznej, co w dzisiejszych, skomercjalizowanych czasach, 
jest tym bardziej cenne.

Dziękujemy. Życzymy dobrej kontynuacji i spełnienia no-
wych zamierzeń. Redakcja.

Jadwiga Duda (Wieliczka)

Ciekawe znalezisko w Krzeczowie k. Bochni
17.08.(sobota) 2019 r. odbyłam wycieczkę do Krzeczo-

wa w Gminie Rzezawa na teren osady z okresu wpływów 
rzymskich (I-IV w. n. e) i wczesnego średniowiecza (X – poł. 
XII w.n.e. ), którą jako archeolog badałam w 1980 r. Na polu 
ornym obsianym zbożem - znalazłam siekierę krzemienną 
z młodszej epoki kamienia, z neolitu (4.500 - 1.800 p.n.e.). 
Było to znalezisko luźne. Udałam się do Krzeczowa - po 40 
latach - przed moim wykładem pt. „Badania archeologiczne 
prowadzone przez Muzeum in. Stanisława Fischera w Bochni 
na terenie Krzeczowa i Bochni w 1980 roku”, który miałam 
wygłosić 23.08.2019 r. w Muzeum im. Stanisława Fischera 
w Bochni w ramach Muzealnej Akademii Historycznej. Sie-
kiera wykonana jest z krzemienia święciechowskiego (szare-

go biało nakrapianego), pochodzącego z krzemionki (kopal-
ni krzemienia) w Świeciechowie-Lasku koło Annopola nad 
środkową Wisłą. Krzemionka ta była eksploatowana od epoki 
kamienia do początku epoki brązu. Siekiera posiada wymiary: 
wysokość 10,5 cm, szerokość przy ostrzu 4,5 cm, szerokość 
przy obuchu 1,5 – 3,5 cm (obuch uszkodzony), grubość max. 
2,7 cm. To siekiera czterościenna o powierzchniach gładzo-
nych. Ostrze łukowate schodzące w kierunku obucha. Obuch 
w przekroju był prostokątny – został uszkodzony. Niniejszy 
zabytek na spotkaniu 23.08. b.r. przekazałam na ręce arche-
ologa Marka Materny do zbiorów Muzeum im. Stanisława Fi-
schera w Bochni, do Działu Archeologicznego.

                                               Opracowała Jadwiga Duda

Siekierka krzemienna sprzed 5. 000 lat. Fot. Jadwiga Duda Jadwiga Duda przekazuje siekierkę do Muzeum im. St. Fischera. Fot. J. Duda
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Janina Kęsek

O generale Jerzym Dobrodzickim i jego związkach z Bochnią
W dniu 23 lipca br. w lokalu Stowarzyszenia odbyło się 

spotkanie członków Zarządu Głównego z przedstawicielami 
21 Batalionu Logistycznego WP z mjr. Zbigniewem Wasylo-
wem na czele oraz oficerem do spraw wychowawczych por. 
Elżbietą Pawlos-Dorocicz, st. oficerem dowództwa batalio-
nu st. chorążym sztabu Jackiem Mokrzyckim i szeregowcem 
Katarzyną Wojdanowską. Byli też zaproszeni goście Ireneusz 
Sobas- przedstawiciel Starostwa, inicjator spotkania,  Lesław 
Filipowicz – przedstawiciel rodziny pani Dobrodzickiej oraz 
redaktor Wiadomości Bocheńskich Janina Kęsek. Omawiano 
dwa przedsięwzięcia dla upamiętnienia postaci gen. Jerzego 
Kazimierza Dobrodzickiego, związanego z naszym miastem 
w sposób wyjątkowy.

W nr 3/2018 r. Wiadomości Bocheńskich pisaliśmy o gen. 
Jerzym Dobrodzickim w artykule Bocheński Dzień Niepodle-
głości. W 1918 r. był kapitanem w c.k. armii. Dla wojskowego, 
przenoszonego z miejsca na miejsce, Bochnia mogłaby być tyl-
ko epizodem, gdyby nie trzy może najważniejsze wydarzenia 
w jego życiu, które miały miejsce właśnie w naszym mieście.

Jako austriacki wojskowy skierowany został do Boch-
ni w lipcu 1918 r. Był członkiem, a w Bochni stał na czele, 
polskiej konspiracji wojskowej „Wolność” zawiązanej wśród 
polskich oficerów w armii austriackiej. Była to organizacja 
antyrządowa i przynależność do niej wiązała się z dużym ry-
zykiem. Kpt. Dobrodzicki był w kontakcie z jej przywódcami 
w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. Celem konspiracji 
było przejęcie, we właściwym momencie, władzy nad woj-
skiem przez polskie dowództwo, opanowanie punktów strate-
gicznych, w tym dworca kolejowego, magazynów broni i amu-
nicji. Konspiracja, kiedy przejmie władzę i ujawni się,  ma też 
czuwać nad bezpieczeństwem i spokojem ludności cywilnej 
zanim powstaną polskie struktury administracyjne. Właśnie 
w Bochni kpt. Dobrodzicki doczekał się oczekiwanego dłu-
go Zmartwychwstania Polski, na które pracowały pokolenia 

i on też, od wielu lat. W dniu 31 października 1918 r. kierował 
przejęciem władzy z rąk austriackiego dowództwa. Dzięki sta-
nowczości, inteligencji i kulturze kpt. Dobrodzickiego, akcja 
ta przeprowadzona została bez rozlewu krwi. W Bochni wydał 
pierwsze dwa rozkazy jako dowódca 32 batalionu strzelców 
Wojska Polskiego. W rozkazie 305 z dnia 1 listopada 1918 
ogłosił: (…) Z dniem wczorajszym batalion nasz dotąd pod-
legły rządowi austriackiemu stanął do usług Rządu polskiego 
w Warszawie (…)

Wkrótce na bazie 32 batalionu strzelców utworzył 2 pułk 
strzelców podhalańskich.1

Kpt. Jerzy Dobrodzicki poznał w Bochni swoją przyszłą 
żonę Zofię Filipowiczównę. Wzięli ślub w kościele św. Mi-
kołaja 1919 r. On miał 34 lata, ona 18. Wkrótce po ślubie kpt. 
Dobrodzicki wyruszył na front.1 stycznia 1920 r. urodziło się 
ich jedyne dziecko – syn Andrzej, który ochrzczony został do-
piero 13 listopada 1921 r., kiedy ojciec wrócił z wojny.2

W 1929 r. Jerzy Dobrodzicki awansował na generała bry-
gady. Odznaczony był Orderem Wojennym Virtuti Militari V 
klasy, Krzyżem Niepodległości, czterokrotnie Krzyżem Wa-
lecznych, Orderem Odrodzenia Polski III klasy i Złotym Krzy-
żem Zasługi.

Zmarł w Warszawie 15 listopada 1934 r. i pochowany zo-
stał na Cmentarzu na Powązkach.

W grobowcu tym spoczywa również żona Generała, zmarła 
w Warszawie 2 listopada 1970 r.

Andrzej Jerzy Dobrodzicki (1920-2001), syn Jerzego i Zo-
fii z Filipowiczów, po maturze w 1938 dostał się do Szkoły 
Podchorążych Marynarki Wojennej w Bydgoszczy.W latach 
wojny służył w Marynarce Wojennej Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie oraz w jednostkach brytyjskich. Brał udział 
w bitwie o Narwik oraz w konwojach morskich atlantyckich. 
Po wojnie pozostał w Wielkiej Brytani, ale w 1949 r. wyjechał 
do Kanady. Zmarł w Ottawie 26 grudnia 2001 r.3
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Grobowiec Dobrodzickich na Powązkach jest obecnie 
w krytycznym stanie. 21 Batalion Logistyczny WP w Rzeszo-
wie, kultywujący pamięć gen. Dobrodzickiego, zainicjował 
akcję ratowania pomnika Bohatera. Konserwacja grobow-
ca będzie bardzo kosztowna, dlatego apelujemy do naszych 
czytelników, Bochniaków: w Bochni, Krakowie, Warszawie, 
Wrocławiu i w innych miastach o wsparcie szlachetnej akcji. 
Podajemy nr konta, na które można wpłacać pieniądze.

Nr konta, 14 85910007 00800211 1054 0005 KBS „Bochniacy” 
Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

Należy dodać, że 21 Batalion Logistyczny WP jest spadko-
biercą tradycji 2 pułku strzelców podhalańskich, utworzonego 
w Bochni przez kpt. Dobrodzickiego, jesienią 1918 r. Z tego 
więc powodu gromadzi wszelkie archiwalia, fotografie i pa-
miątki dotyczące osoby gen. Jerzego Kazimierza Dobrodzic-
kiego. Przygotowano ekspozycję, która ciągle powiększana 
jest nowymi obiektami. Z tego zbioru otrzymaliśmi skany fo-
tografii rodzinnych Generała. Prezentujemy kilka z nich - te, 
które dotyczą bocheńskiego okresu rodziny Dobrodzickich.  
Na prośbę Dowództwa 21 Batalionu  Logistycznego w Rze-
szowie apelujemy o podzielenie się pamiątkami po Generale, 
jeżeli Państwo posiadają takie w swoich rodzinnych zbiorach. 

Również i w naszym mieście należy upamiętnić postać 
gen. Jerzego Dobrodzickiego. Starostwo Powiatowe w Bochni 
podjęło starania, by nowo budowane rondo, przed wjazdem 
z drogi KN2 w ulicę Legionów Polskich, nazwać imieniem 
gen. brygady Jerzego Kazimierza Dobrodzickiego.

W pełni popieramy ten pomysł, bo odwaga gen. Dobro-
dzickiego i oddanie dla sprawy Niepodległości Polski są 
niepodważalne.
Przypisy:
1  Jerzy Giza, Organizacja”Wolność”- polska konspiracja 
niepodległościowa w cesarsko – królewskiej armii podczas 
pierwszej wojny światowej i losy jej bohaterów, Kraków 2011
2  Archiwum Parafii św. Mikołaja w Bochni, Liber Natorum 
et Baptisatorum Bochniae, T. 27 1913 – 1927, s. 227 poz. 230
3  Aleksandra Anna Kozłowska (Łódź) Generał brygady Jerzy 
Dobrodzicki (1884 -1934) i jego rodzina, w: Przegląd Nauk 
Historycznych R. XI/2012 nr 2 s.101-125.

niam, że wszczęto je zbyt późno, dopiero 24 lata po zakończe-
niu wojny. Nie przeprowadzono przesłuchań nikogo z rodzin 
pomordowanych. Nie zadano sobie trudu odszukania leśni-
czego z Ispiny z czasów wojny A. Struga oraz jego 2 synów, 
którzy byli w partyzantce, z czego jeden z nich był dowódcą 
plutonu BCH w Wawrzeńczycach. Nie przesłuchano też leśni-
czych z Zarządu Lasów, obecnych podczas przesłuchania za-
trzymanych mieszkańców Ispiny. Ich zeznania mogły wnieść 
wiele cennych dla śledztwa informacji.

W tej sytucji muszę stwierdzić, że utraciłem już nadieję na 
wyjaśnienie okoliczności pacyfikacji Ispiny.

Chyba, że życie przyniesie niespodziewane rozwiązanie 
i znajdą się dokumenty urzędów niemieckich (żandarmerii, poli-
cji) z Wieliczki i Krakowa w archiwach polskich i niemieckich. 

Dokończenie ze strony 20. 
Wraz z Krewrem konwojowali ich transport.

Proces karny przeciwko W. Wagnerowi trwał długo. Pierwszy 
raz był przesłuchiwany 13.12.1966 r. W sumie przesłuchiwano go 
6 razy. Po raz pierwszy prokuratura skierowała przeciwko niemu 
oskarżenie 8.12.1977 r. Wówczas został uznany za niezdolnego 
do brania udziału w procesie. Ponownie wniesiono oskarżenie 
9.06.1988 r. Miał wówczas 82 lata, ale lekarz sądowy wydał opi-
nię, że może brać udział w procesie po 3 godz. dziennie.

Sąd Krajowy w Norymberdze wymierzył W. Wagnerowi karę 
dożywotniego pozbawienia wolności. na podstawie §49 Kodeksu 
Karnego. Taki wyrok Sąd Krajowy orzekł w „Imieni Narodu”.

Odnosząc sie do śledztwa Okręgowej Komisji Badania 
Zbrodni Hitlerowskich w Krakowie podjętego w 1969 r. oce-

Przedstawiciele 21 Batalionu Logistycznego w Rzeszowie: mjr 
Zbigniew Wasylow, por. Elżbieta Pawlos-Dorocicz, st. chor. sztab. 
Jacek Mokrzycki, szer. Katarzyna Wojdanowska, zaproszeni goście 
oraz prezes i członkowie Zarządu Głównego na spotkaniu w Domu 
Bochniaków, w dniu 23 lipca 2019 r. Fot. S. Mróz
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Elżbieta Misiak, (Warszawa)

Niezapomniany Stanisław Kobiela
Znane porzekadło mówi, że nikt nie jest niezastąpiony, wy-

daje się jednak, że - przynajmniej wobec niektórych spośród 
nas - nie brzmi ono prawdziwie.

Do takich właśnie ludzi zaliczyłabym śp. Stanisława Ko-
bielę, którego działalność na długie lata wytyczyła sposób 
funkcjonowania naszego Stowarzyszenia i wywarła wielki 
wpływ na całe Jego otoczenie. 

Osobiście poznaliśmy się w 2009 roku, po tym, gdy ów-
czesny prezes naszego Oddziału, generał Tadeusz Cepak 
zaproponował mi, abym udała się do Centralnej Biblioteki 
Wojskowej na wystawę i cykl spotkań, referatów i dyskusji  
poświęconych relacjom polsko – szwajcarskim i historii na-
szej emigracji, obecnej 
w tym kraju od czasów 
Powstania Listopado-
wego. Powstał wtedy 
tekst, który z powo-
dów technicznych nie 
ukazał się wówczas 
w „Wiadomościach 
Bocheńskich” – za co 
Redaktor Naczelny 
przepraszał (po latach 
ukazał się w WB skrót 
tego artykułu). Już wte-
dy miałam możliwość 
dostrzec i docenić 
zarówno silną, chary-
zmatyczną osobowość, 
jak i wielką energię, 
erudycję, a przy tym 
skromność człowie-
ka, który znał się na 
wielu dziedzinach, od 
prawa, polityki, sztuki, 
po historię, której był 
pasjonatem. Był zna-
komitym rozmówcą, 
który umiał zarówno 
ciekawie opowiadać, 
jak i słuchać, a przy 
tym posługiwał się 
wspaniałą, bogatą polszczyzną, mając zarazem subtelne, nieco 
ironiczne poczucie humoru. W Warszawie miałam okazję roz-
mawiać z panem Kobielą kilkakrotnie, m.in. podczas spotkań 
Bochniaków i - ostatni raz – w Muzeum na Pawiaku. Także 
w Bochni wielokrotnie miały miejsce spotkania i rozmowy przy 
różnych okazjach, w Muzeum im. S. Fischera, w Muzeum Mo-
tyli, nie licząc rozmów telefonicznych, dotyczących głównie 
pisanych przeze mnie i planowanych tekstów oraz rozmaitych 
wydarzeń kulturalnych. 

Uderzające było to, że przy swojej rozległej wiedzy i pra-
cowitości oraz ogromnym zaangażowaniu i niesłychanie po-
ważnym traktowaniu wszystkich obowiązków, nigdy nie sły-

szałam, aby o kimkolwiek wypowiedział się z niechęcią czy 
pogardą. Jako psycholog szczególnie doceniałam tę rzadką za-
letę, że miał duże zrozumienie dla różnic poglądów, słabości 
i niedociągnięć ludzi, którym niezmiennie okazywał szacunek 
i życzliwość. Pomimo nawału zajęć zachowywał pogodę du-
cha i świetnie potrafił zorganizować wszelkie działania wyma-
gające współpracy. Sądzę, że odczuło to wielu spośród tych, 
którzy mieli szczęście Go poznać, stąd zapewne tak wielki żal 
i tłumy na Jego pogrzebie. Msza za Jego duszę, którą zamówi-
liśmy w Warszawie, została uroczyście odprawiona w kościele 
seminaryjnym obok Pałacu Prezydenckiego. 

Stanisław Kobiela na pewno pozostanie w naszej pamięci 

jako niezwykle ważna postać w dziejach Bochni i Bocheńsz-
czyzny, ale także uroczy, kreatywny, wspaniały człowiek, któ-
rego brak długo będziemy odczuwać i którego postawa oraz 
dokonania dla wielu pozostaną wzorem i drogowskazem. 

Elżbieta Misiak  - psycholog, członek Polskiego Towa-
rzystwa Psychologicznego, polonistka i muzyk. Jest autorką 
powieści obyczajowych, wierszy i opowiadań, dziennikarka, 
pasjonatka historii regionu, vice-dyrektor Liceum Ogólno-
kształcącego im. Karola Wojtyły. Współpracuje z Komisją Ety-
ki Komunikacji PAU. Jest członkiem Warszawskiego Oddziału 
Stowarzyszenia Bochniaków.

Elżbieta Misiak i Stanisław Kobiela. Spotkanie opłatkowe u Bochniaków 20 stycznia 2018 r. Fot. S. Mróz
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KRONIKA
STOWARZYSZENIE BOCHNIAKÓW I MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BOCHEŃSKIEJ

ZARZECZE 30 czerwca 2019 r.
O naszych sympatycznych kontaktach z Towarzystwem 

Miłośników Zarzecza pisaliśmy wielokrotnie, a o zbliżającym 
się jubileuszu 25-lecia tego Towarzystwa, w nr 2(120)/2019 r.

Uroczystości jubileuszowe, na które zaproszono także 
nasze Stowarzyszenie, zaplanowano na 30 czerwca br. W de-
legacji była nowa prezes Zofia Sitko z mężem oraz redaktor 
Wiadomości Bocheńskich Janina Kęsek.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy św.w intencji Zarze-
czan i ich rodzin, w kościele Chrystusa Króla i Sanktuarium 
Matki Bożej Gołyskiej w Chybiu. Po mszy św. przed kościo-
łem serdecznie powitała nas prezes Towarzystwa pani Grażyna 
Uchyła- Godziek. Ciąg dalszy uroczystości odbył się w jedy-
nym ocalałym skrawku Zarzecza, przysiółku Pod Groblą. Tam 
w gospodzie „U Moryca” przygotowano wspaniały obiad, a po 
nim rozpoczęła się część oficjalna. Całe towarzystwo przenio-
sło się na zewnątrz, przed gospodę. Zasiedliśmy przy stołach 
pod rozłożystymi drzewami. 

Składano życzenia i gratulacje, a także wręczano nagro-
dy, dyplomy i podziękowania. Prezes naszego Stowarzyszenia 
odczytała list gratulacyjny i wręczyła pani Grażynie Uchyle-
Godziek lampkę umieszczoną w bryle soli.

W następnym punkcie programu były występy orkiestry 
dętej i Zespołu Śpiewaczego „Strumień” z pobliskiego Stru-
mienia oraz opowieści gawędziarzy – Po śląsku, po cieszyńsku.

Szczególnie wzruszającym momentem było odśpiewanie 
przez zebranych pieśni Ojczysty dom. Przy tej pieśni wszyscy 
powstali, bo jest to hymn Towarzystwa Miłośników Zarzecza.

                                                                                                                            J.K.

XVII mecz szachowo-brydżowy Wieliczka-Bochnia. „Pier-
ścień Świętej Kingi” dla Wieliczan!

W ramach „Dni Świętej Kingi” 20. 07. (sobota) 2019 r., 
w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka ,w sali „Magistrat” zor-
ganizowano mecze: szachowy i brydżowy pomiędzy reprezen-
tacjami Wieliczki i Bochni o puchar przejściowy „Pierścień 
św. Kingi” dłuta śp. Władysława Janowskiego (1924-2005), 
górnika-rzeźbiarza Kopalni Soli Wieliczka i członka Stowa-

rzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW). Było to XVII 
spotkanie szachistów i brydżystów zorganizowane przez Sto-
warzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” i Stowarzyszenie 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Pierwszy mecz 
rozegrany został w 2003 r. i o jego ciągłość stara się Jadwi-
ga Duda, prezes Klubu Przyjaciół Wieliczki (KPW). Patronat 
honorowy nad XVII meczem objął Burmistrz Miasta i Gminy 
Wieliczka Artur Kozioł. Uroczystego otwarcia meczu doko-
nali: Jadwiga Duda i Jan Paluch, wiceprezes Stowarzyszenia 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Minutą ciszy 
uczczono zmarłego Karola Marca, lat 33, szachistę z Boch-
ni, który był stałym uczestnikiem meczy Wieliczka-Bochnia. 
Nastąpiło wzajemne przedstawienie się członków drużyn. 
Bartosz Ślęczka, sędzia szachowy z Wieliczki przedstawił 
regulamin meczu szachowego, a Honoriusz Piech z Bochni, 
zasady meczu brydżowego. Szachiści zagrali mecz i rewanż 
w składach sześcioosobowych, i tempem gry 30 minut na par-
tię dla zawodnika. W meczach szachowych Wieliczkę repre-
zentowali: Konrad Buś, Damian Bednarczyk, kapitan drużyny, 
Łukasz Czaplak, Golenia Jan, Golenia Wojciech, rezerwowy 
Krzysztof Kuta, Martyna Mól. W drużynie Bochni zagrali: 
Bogdan Kosturkiewicz - kapitan drużyny, Krzysztof Sowiński, 
Łukasz Sowiński, Marcin Tyrka, Piotr Widła, Weronika Łę-
czek. Pierwszy mecz wynikiem 4:2 wygrała Wieliczka, a re-
wanż zakończył się remisem 3:3. Punkty w dwumeczu zdobyli 
dla Wieliczki: Damian Bednarczyk - 1, Konrad Buś - 2, Jan 
Golenia - 2, Wojciech Golenia – 2, , a dla Bogdan Kosturkie-
wicz - 2,  Piotr Widła – 1, Weronika Łęczek – 2. W dwumeczu 
szachistów drużyna Wieliczki wygrała z drużyną Bochni wy-
nikiem 7 : 5.

Brydżyści Bochni: Leszek Matusik, Wioletta Matusik, 
Honoriusz Piech, Jacek Piech w 24 rozdaniach z Wieliczką 
w składzie: Jakub Kłapa,  Tadeusz Kubik, Marek, Halina 
Samborek, Wacław Śliwa – 103 : 36. Mecz sędziował Hono-
riusz Piech.  

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami regulaminowy-
mi „Pierścień Świętej Kingi”, będący nagrodą przechodnią,  
otrzymała reprezentacja Wieliczki – zwycięzca meczu szacho-

Przed kościołem w Chybiu 30 czerwca 2019 r.

Mecz szachowo-brydżowy w Wieliczce
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wego. Podniósł go w górę kapitan szachistów wielickich Da-
mian Bednarczyk. Przechowywać go będzie przez rok prezes 
KPW. Mecze rozegrano w przyjaznej, rodzinnej atmosferze 
i już umówiono się na XVIII spotkanie w 2020 r. Dokumen-
tację fotograficzną meczu wykonały niżej podpisana i Małgo-
rzata Łyżczarz.

Dziękujemy Janowi Paluchowi za zorganizowanie drużyny 
Bochni, Andrzejowi Irlikowi, Tadeuszowi Kubikowi za skład 
szachowej Wieliczki i brydżowej drużyny Wieliczki, Bartoszowi 
Ślęczce za udostępnienie szachów i sędziowanie meczu.  Urzę-
dowi Miasta i Gminy Wieliczka wdzięczni jesteśmy za gościnę, 
poczęstunek, upominki dla zawodników przygotowane przez Wy-
dział Kultury pod kierunkiem Magdaleny Golonki.  (Opr.: J. D.)

1 sierpnia w Bochni w 75. rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego

Jak co roku przy pomniku gen. Leopolda Okulickiego od-
była się uroczystość oddania hołdu pamięci Polsce Walczącej. 
Apogeum jej walki była realizacja „Burzy” w stolicy Polski - 
Powstanie Warszawskie.

Na zadbanym kwiatami lata, placu Generała zgromadziły 
się delegacje: kombatanci AK, władze miasta i powiatu. Licz-
nie wystąpiła (10 osób) reprezentacja Stowarzyszenia Boch-
niaków. W delegacji Towarzystwa Miłośników Wiśnicza, 
wyróżniał się dziarski ułan z grupy rekonstrukcji historycznej 
w Niepołomicach.

Płomień zniczy, głos syreny nad miastem o godzinie „W” 
i słowa! - Dlaczego wybuchło, o co walczyli powstańcy w prze-
mówieniach burmistrza Stefana Kolawińskiego i starosty powia-
tu Adama Korty rozwinął historycznie Teofil Wojciechowski 
opiekun bocheńskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy 
AK. Swoje wystąpienie zakończył szlachetną frazą – wyrażoną 
okrzykiem – Cześć i Chwała Bohaterom! Kwiaty w narodo-
wych barwach, złożone przy pomniku, jeszcze przez wiele dni 
przypominały tamtą ideę i poniesioną dla niej Ofiarę.(Opr.:E.M.)

Nieszkowice Wielkie – 75. rocznica tragicznego lotu Libe-
ratora KG890

14 sierpnia 2019 r. delegacja Stowarzyszenia Bochniaków 
i Miośników Ziemi Bocheńskiej uczestniczyła w uroczystości 
rocznicowej przy pomniku, upamiętnającym śmierć i bohaterstwo 
7. osobowej załogi Liberatora KG890. Lotnicy zginęli w nocy 
14/15 sierpnia 1944 r. w akcji pomocy walczącej Warszawie.

Uroczystość rocznicowa ze względu na deszczową pogo-
dę, odbyła się w szkole, rozpoczęta uroczystą Mszą św., cele-
browaną przez ks. Bronisława Kowalika – proboszcza parafii 
w Pogwizdowie. 

W starannie przygotowanym przez ZSG im. Lotników Pol-
skich w Nieszkowicach Wielkich programie słowno-muzycz-
nym wystąpili uczniowie: Roksana Ochel (śpiew), Aleksandra 
Obrał, Magdalena Izworska, Ewa Wiśniewska, Amelia Brze-
gowa, Wiktoria Ochel.

Pod pomnikiem przybyłe delegacje złożyły wieńce i kwia-
ty. Wśród obecnych gości byli lotnicy z 8 Bazy Lotnictwa 
Transportowego Kraków – Balice.

Z okazji 75. rocznicy tragicznych wydarzeń Krzysztof 
Wątroba ufundował w Pogwizdowie, na symbolicznej mogile 
lotników, dębowy krzyż, podobny do tego, jaki postawili żoł-
nierze AK w nocy 31 sierpnia/1 września 1944 r. w 5. rocznicę 
wybuchu wojny w miejsce pierwotnego, brzozowego.

Weekend z zabytkami Powiatu Bocheńskiego 2019
7 i 8 września już po raz dwunasty organizowany był 

„Weekend z zabytkami Powiatu Bocheńskiego”. W ogromnej 
większości za darmo można wtedy zwiedzać muzea, kościoły 
i inne zabytki. Wiele z nich na codzień jest niedostępnych dla 
turystów. Wiele tras widokowych, historycznych jest możli-
wych wtedy do przejścia z przewodnikiem.

Tegoroczny Weekend z zabytkami po raz kolejny odbył się 
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa a jego edycja przy-
ciągnęła łącznie ponad siedem i pół tysiąca zwiedzających. 

Nasze Stowarzyszenie aktywnie włącza się w to przed-
sięwzięcie już od 2016 roku, sukcesywnie poszerzając swoją 
ofertę zwiedzania.

7 września Szlakiem NaCl „na świecie:” im. Św. Kingi po-
prowadził Stanisław Mróz, a szlakiem „Przeszłość we współ-
czesności – śladami znanych osób” poprowadziła Zofia Sitko. 
8 września przeszła z turystami „Szlakiem Króla Kazimierza 
Wielkiego” w Bochni, Stanisław Mróz poprowadził turystów 
„Żydowską Trasą Pamięci”. 

Weekend z zabytkami Powiatu Bocheńskiego stał się 
okazją do zaprezentowania nowej publikacji Stowarzyszenia 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej pt „Żydowska 
Trasa Pamięci w Bochni – Plan getta”.

Mapka z opisem Żydowskiej Trasy Pamięci pozwala na sa-
modzielne zwiedzanie tego szlaku. Podaje zwięzłą informację 
o miejscach związanych z eksterminacją bocheńskich Żydów 
oraz miejscach pamięci. Plan getta pozwala jednocześnie 
na wykorzystanie współczesnej techniki telekomunikacyjnej 
i poszerzenie wiedzy o zwiedzanych miejscach. Kody QR po-
zwalają na otwarcie strony internetowej Urzędu Miasta Boch-
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ni oraz Stowarzyszenia (bochniacy.pl). Tam turysta znajdzie 
poszerzoną informację o punktach szlaku, dzięki czemu trasę 
można zwiedzać samodzielnie, dostosowując tempo zwiedza-
nia do warunków indywidualnych.

Publikacja cieszy się wielkim zainteresowaniem. Za-

opatrzono w nią wszystkich zwiedzających Żydowską Trasę 
Pamięci w ramach Weekendu z zabytkami Powiatu Bocheń-
skiego, jest udostępniana w Domu Bochniaków oraz w Biurze 
Promocji Miasta Bochni. Na stronie internetowej publikowana 
jest jej wersja elektroniczna w jakości drukarskiej do samo-
dzielnego wydruku. Dystrybucja Planu Getta będzie również 
prowadzona w każdym z numerów Wiadomości Bocheńskich 
wydanych w jesieni 2019 r.

Wobec dużego zainteresowania Planem Getta środowi-
ska Żydów Bocheńskich w Izraelu część nakładu przekazano 
Stowarzyszeniu Żydów Bocheńskich i Brzeskich w Izraelu. 
Na stronach internetowych Urzędu Miasta Bochni oraz Sto-
warzyszenia Bochniaków udostępnione zostaną rozszerzone 
wersje Żydowskiej Trasy Pamięci w językach: polskim, an-
gielskim i hebrajskim.

Publikacja jest współfinansowana ze środków Gminy Mia-
sta Bochnia.

Spacer Żydowską Trasą Pamięci stał się również okazją 
do prezentacji tablicy donacyjnej umieszczonej w obrębie Po-
mnika Ofiar Holokaustu zlokalizowanego u zbiegu ulic: Nieca-
łej i Solna Góra. Tablicę ufundowały rodziny Żydów bocheń-
skich i brzeskich skupionych w Stowarzyszeniu Żydów Bo-

cheńskich i Brzeskich działającym w Izraelu. Oprawę kamien-
ną tablicy sfinansowano ze środków Gminy Miasta Bochnia.

Podczas uroczystości, podziękowania złożyła p. Rachel 
Kollender – prezes Stowarzyszenia. Do Bochni przybyła wraz 
z mężem, który odmówił modlitwę za zmarłych. Podczas uro-

czystości był obecny Adam Korta – starosta bocheński.
Stanisław Mróz odczytał adres przygotowany na tę oko-

liczność przez p. Miriam Romm.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bochniaków pragnie wy-

razić podziękowanie władzom Miasta Bochni za aktywną po-
moc w zrealizowaniu tych przedsięwzięć, których finał mógł 
odbyć się w ramach Weekendu z zabytkami. Więcej na ten te-
mat na stronie www.bochniacy.pl.

7 i 8 września Janina Kęsek oprowadzała po wystawie „Ka-
riery chłopskich synów” w Domu Bochniaków. Wystawa zosta-
ła dofinansowana przez Powiat Bocheński. Wzbudziła wielkie 
zainteresowanie zwiedzających. Przypomina postaci wybitnych 
synów Ziemi Bocheńskiej, zasłużonych w dziedzinie nauki, po-
lityki, sztuki. Pokazuje determinację, z jaką młodzi ludzie dąży-
li do zrealizowania swoich marzeń i powołania, łamiąc bariery 
kulturowe, obyczajowe i często uczuciowe.

Zainteresowanie problematyką wystawy skłoniło nasze sto-
warzyszenie do zorganizowania wernisażu tej wystawy w celu 
zaakcentowania jej prezentacji jako oddzielnego wydarzenia kul-
turalnego w ramach obchodów 20. lecia Powiatu Bocheńskiego.

Prezentacja „Planu Getta. fot. W.Salamon

Na szlaku NaCl -przed budynkiem nadszybia szybu Sutoris. Fot. S.Mróz. 

Pod pomnikiem Ofiar Holokaustu. fot. W.Salamon

Prezentacja wystawy w Domu Bochniaków. Fot. S. Mróz

W programie „Muzycznego zakończenia Weekendu z za-
bytkami Powiatu Bocheńskiego” wystąpili artyści Teatru Ar-
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proboszcz parafii św. Pawła, Rodzina Stefana Pałczyńskie-
go, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Brasławian pan Wła-
dysław Krawczuk oraz jego zastępca pan Andrzej Lazurko, 
nauczyciele i uczniowie bocheńskich szkół, poczty sztandaro-
we, harcerze, członkowie grupy rekontrukcyjnej „Najemnicy 
Bocheńscy”, członkowie Stowarzyszenia Bochniaków i MZB 
oraz mieszkańcy miasta.

Uroczystość prowadziła pani Anna Kawalec z Biura Pro-
mocji Miasta.

Po odśpiewaniu hymnu, kamień upamiętniający plut. Ste-
fana Pałczyńskiego odsłonił burmistrz Bochni pan Stefan Ko-
lawiński, Starosta  Adam Korta, prezes Stowarzyszenia Boch-
niaków Zofia Sitko oraz w imieniu Rodziny siostrzeniec, pan 
Roman Burski. Proboszcz parafii św. Pawła Ap. ks. L. Rojow-
ski zainicjował modlitwę i poświęcił pomnik. 

Postać Bohatera i okoliczności jego śmierci przypomniała 
Janina Kęsek.

Plut. Stefan Pałczyński był żołnierzem Korpusu Ochro-
ny Pogranicza i dowódcą strażnicy Kamienny Wóz na Wileń-
szczyżnie. 17 września 1939 r. kiedy Armia Czerwona zmie-
rzała ku polskiej granicy, podjął samotnie walkę z najeźdźcą. 
Kilkuosobowej załodze strażnicy, którą dowodził, polecił wyco-
fać się. Wiedział na co się decyduje i jak zakończy się ta walka.

Nie ważne, że miał 30 lat, swoje plany i marzenia. W tej 
chwili najważniejsza było, że Ojczyzna w potrzebie. Bronił 
granicy Polski na powierzonym mu odcinku „do ostatniej 
kropli krwi.” Po dwóch godzinach, rzucony granat zakończył 
walkę, rozbił strażnicę i  śmiertelnie ranił jej dowódcę, który 
zmarł w wielkich cierpieniach. Pochowany został obok ruin 
zburzonej strażnicy. Z czasem miejsce tej walki i jego po-
chówku zarosło lasem. 

Wkrótce po jego śmierci rodzina w Bochni dowiedziała 
się, że zginął, ale nie znała szczegółów jego śmierci. W powo-
jennej komunistycznej rzeczywistości nie wolno było o to py-
tać. Granice Polski przesunęły się po wojnie i miejsce, gdzie 
kiedyś była strażnica KOP-u Kamienny Wóz w pow. głęboc-
kim dziś znajduje się na Białorusi.

O boheterskiej śmierci plut. Pałczyńskiego dowiedzieliśmy 
się od p. Władysława Krawczuka z Warszawy, prezesa Kra-
jowego Stowarzyszenia Brasławian, który z grupą przyjaciół, 
jeżdżąc każdego roku na Kresy, gdzie jego korzenie, opiekuje 
się polskim cmentarzem z 1920 r. w miejscowości Głębokie. 
Tam poznał historię naszego Bohatera. Cały szereg ludzi do-
brej woli zaangażowanych było w ekshumację szczątków tego 

Odsłonięcie pomnika plut. Stefana Pałczyńskiego na 
Cmentarzu św. Rozalii w Bochni

Uroczystość odbyła się 17 września 2019 r. w 80 roczni-
cę sowieckiej agresji na Państwo Polskie i śmierci plut. Pał-
czyńskiego.W uroczystości udział wzięli: Starosta Adam 
Korta, Burmistrz Stefan Kolawiński, ks. dr Leszek Rojowski 

Kobieta z pasją. fot. W. Salamon

Kobiety z pasją
W niedzielę, podczas finału Weekendu z zabytkami...,  

zostały nagrodzone uczestniczki akcji organizowanej przez 
grupę Małopolanki tworzą...,Być Kobietą z pasją oraz portal 
bochniazbliska.pl. Miło nam poinformować, że jedną z dwu-
dziestu nagrodzonych kobiet z pasją została Zofia Sitko - pre-
zes ZG naszego Sowarzyszenia. 

„To wyjątkowe i zdolne mieszkanki naszego powiatu...” 
podkreślił Adam Korta - Starosta Bocheński, wręczając nagro-
dy laureatkom. Redakcja rownież serdecznie gratuluje!

tystokrackiego naszego stowarzyszenia pod kierownictwem 
artystycznym: Doroty Korty i Zofii Sitko.

Koncert prowadzili: Natalia Chojecka i Maksymilian Truś.
W programie były popularne szlagiery lat dwudziestych i trzy-
dziestych, w tym również ulubione w swoim czasie szlagiery 
filmowe:
Ten wąsik, ach ten wąsik – Jakub Owczarek, Nogi  – Klaudia 
Rojek, Umówiłem się z nią na dziewiątą – Kamil de Lorme, Ja 
nie mam co na siebie włożyć Asia Gawor i Justyna Styczeń, 
Ada, to nie wypada – Martyna Strach, Ach śpij, kochanie…- 
Jakub Staśto, Maksymilian Truś, Asia Gawor, Co ja zrobię, 
że mnie się podobasz – Wiktoria Banaśkiewicz, Maksymi-
lian Truś, Nic o Tobie nie wiem – Jakub Staśto, Ta mała piła 
dziś i jest wstawiona – Asia Gawor, Nie kochać w taką noc to 
grzech – Justyna Styczeń, Tak dziwnie mi, tak cudnie mi… - 
Wiktoria Banaśkiewicz i Daniel Grzesik, Już nie mogę dłużej 
kryć – Angelika Adamczyk i Maksymilian Truś, Zapomnia-
na melodia – Mateusz Sitko, Ola Fischer, Seksapil – Kuba 
Owczarek, Lata dwudzieste, lata trzydzieste – Wiktoria Ba-
naśkiewicz, Angelika Adamczyk. 
Dodatkowo wystąpił Tomasz Dunaj (tancerz). Orkiestra: Da-
wid Nowak – saksofony, Szymon Węglarz – gitara basowa, 
Krzysztof Sroka – perkusja, Szymon Frankowicz – klawisze, 
kierownictwo muzyczne, aranżacje.
Wykonawcy wystąpili w strojach z epoki. Koncert został przy-
jęty z dużym aplauzem publiczności.

Lata dwudzieste, lata trzydzieste... Teatr Artystokracki. fot. W. Salamon
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żołnierza, pogrzebanie go z honorami i religijną celebrą na 
polskim cmentarzu i ufundowanie nagrobka. Jesteśmy im za 
to serdecznie wdzięczni. Chcieli coś więcej wiedzieć o tym 
żołnierzu, który w pamięci miejscowych zapisał się jak najle-
piej. Chcieli więcej wiedzieć o nim niż podawały wojskowe 
życiorysy i tak trafili do Bochni. Szukali rodziny. Ja dostałam 
to zadanie, pracując jeszcze w 2015 r. w bocheńskim muzeum. 
Po kilku miesiącach poszukiwań odnalazłam rodzinę Stefana 
Pałczyńskiego – państwa Burskich.

Napisałam wówczas artykuł Stefan Paweł Pałczyński za-
pomniany bohater. (WB nr 2/2016 r.)

Potem była pierwsza wizyta p. Krawczuka w Bochni. 12 
września 2016 r. na spotkaniu w Urzędzie Miasta z p. Burmi-
strzem, rodziną, przedstawicielami Stow. Bochniaków zasta-
nawialiśmy nad tym w jakiej formie utrwalić w Bochni pa-
mięć o Bohaterze. Stanisław Kobiela, ówczesny prezes Stow. 
Bochniaków był mocno zaangażowany w tę sprawę. Niestety 
nie dożył dzisiejszej uroczystości, ale wierzę, że cieszy się, że 
dokończyliśmy rozpoczęte w 2016 r. dzieło.

Stefan Pałczyński po 80 latach, można powiedzieć, wrócił 
do Bochni. Będziemy o nim pamiętać, a ten kamień, inskryp-
cja i fotografia będą o nim przypominać, mam nadzieję, przy-
szłym pokoleniom. 

Stowarzyszenie Bochniaków stawia jako priorytet przypo-
minanie lokalnych bohaterów i ratowanie od zapomnienia ich 
bohaterskich czynów. W poprzednich latach razem ze Stowa-
rzyszeniem Rodzina Ponarska postawiliśmy pomnik upamięt-
niający ofiary zbrodni ludobójstwa w Ponarach pod Wilnem. 
W 2013 r. uczciliśmy pamięć bohaterów powstania Stycznio-
wego z Bochni i okolicy (ponad 350 osób) skromnym pomni-
kiem, postawionym na tym cmentarzu w 150-lecie powstania. 

Pomnik plut. Pałczyńskiego jest trzecim. Wykonany pięk-
nie w Zakładzie Kamieniarskim pana Wojciecha Wójcińskie-
go. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania 
tego pomnika, Starostwu Powiatowemu, Urzędowi Miasta i 
rodzinie Stefana Pałczyńskiego.

Szczególnie dziękuję panu Władysławowi Krawczukowi 
i wszystkim tym, którzy odkryli tą zapomnianą historię plut. 
Pałczyńskiego i jego bohaterskiej śmierci. Dziękuję im za 
wszystko co zrobili na Białorusi dla upamiętnienia Bohatera.

W niedzielę 15 września byli w Bochni motocykliści z 
Wielkopolski zrzeszeni w Motocyklowym Stowarzyszeniu 
Pomocy Polakom za Granicą Wschód – Zachód. im. rtm. Wi-
tolda Pileckiego odwiedzili to miejsce i oddali cześć Bohate-
rowi.W lipcu tego roku zorganizowali Rajd Motocyklowy im. 
Stefana Pałczyńskiego- Białoruś 2019. Im też pod przewod-
nictwem pana Rafała Lusiny, należą się podziękowania, za to, 
że kultywują pamięć Bochatera rodem z Bochni plut. Stefana 
Pałczyńskiego.

Przemawiał następnie Adam Korta - starosta bocheński,  
głos zabrał Stefan Kolawiński - burmistrz Bochni oraz Włady-
sław Krawczuk - prezes Krajowego Stowarzyszenia Brasławian.

Następnie składano kwiatu pod pomnikiem i palono znicze. 
W tym czasie odezwał się głos trąbki. Trębacz – członek or-
kiestry górniczej odegrał pieśń Śpij kolego w ciemnym grobie

                                          *

Po uroczystości na cmentarzu, w lokalu Stowarzyszenia, od-
było się spotkanie z prezesem Krajowego Stowarzyszenia Bra-
sławian panem Władysławem Krawczukiem, a następnego dnia 

18 września pan Krawczuk spotkał się z uczniami I Li-
ceum Ogólnokształcącego w Bochni.

                                                                 Opracowała: J.K.
Zdjęcia z uroczystości prezentujemy na okładkach i we wkładce 

kolorowej numeru oraz na stronie internetowej www. bochniacy.pl

Święto 21 batalionu logistycznego WP w Rzeszowie.
Stowarzyszenie Bochniaków i MZB zostało zaproszone do 

Rzeszowa na 11 października b.r.
W delegacji byli: prezes Zarządu Głównego Zofia Sitko, 

prezes Oddziału Bocheńskiego Dorota Korta oraz Jan Paluch, 
Janina Kęsek, Ryszard Rybka.

21 batalion logistyczny, kontynuuje tradycje 2 pułku strzel-
cow podhalanskich, założonego w Bochni jesienią 1918 r. 
przez kpt. Jerzego Dobrodzickiego. Jego pamięć jest kultywo-
wana w batalionie.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w pobliskim ko-
ściele garnizonowym. Po mszy św. przyjęci byliśmy przez do-
wódcę batalionu ppłk. Jarosława Piasnego w jego gabinecie. 
W spotkaniu uczestniczył również wnuk Generała Andrzej 
Dobrodzicki oraz wnuk siostry pan Adam Suliga.

Część oficjalna uroczystości odbyła się na placu przy pięk-
nej jesiennej pogodzie. Po przemówieniach odbyła się defilada 
wojskowa i paradna musztra. Można było podziwiać spraw-
ność żołnierzy, zgranie, precyzyjne ruchy.

Po defiladzie i mustrze zostaliśmy zaproszeni na poczęstu-
nek przygotowany przez wojskowych kucharzy. Mieliśmy też 
okazję zwiedzic Izbę Pamięci poświęconą generałowi Jerzemu 
Dobrodzickiemu.

Przy pożegnaniu gospodarze wręczyli pani prezes Zofii 
Sitko pamiątkowy medalion od dowódcy 21 Batalionu Logi-
stycznego oraz album Generał Jerzy Dobrodzicki 1884- 1934 
patron 21 Batalionu Logistycznego, Kraków – Nowy Sącz 
2019, autorstwa Jerzego Gizy i Tomasza Podgórskiego.

„Bene Meritus”  dla śp. Stanisława Kobieli
Kapituła honorowego wyróżnienia „Bene Meritus dla Po-

wiatu Bocheńskiego”, przyznała w dniu 1 października br. 
powyższe wyróżnienie, pośmiertnie, długoletniemu prezesowi 
naszego Stowarzyszenia śp. Stanisławowi Kobieli za zasługi 
dla Ziemi Bocheńskiej.

Wręczenie tego zaszczytnego wyróżnienia odbyło się 25 
października b.r. w Kopalni Soli, podczas uroczystości Jubile-
uszu 20-lecia Powiatu Bocheńskiego. 

W programie było m.in. wystąpienie prof. Jerzego Buzka. 
Przemawiali m. in. b. starosta Ludwik Węgrzyn i pan Adama 
Korta obecny starosta Powiatu Bocheńskiego. Głos zabrał też 
pan Stanisław Bukowiec poseł Ziemi Bocheńskiej i posłanka 
z Tarnowa Urszula Augustyn.

Z okazji Jubileuszu powiatu, zasłużonym osobom wręczo-
no medale, nagrody i podziekowania.

Dyplom i statuetkę „Bene Meritus dla Powiatu Bocheń-
skiego” odebrała córka śp. Stanisława Kobieli Justyna Tarczy-
dło i syn Jacek Kobiela. 

                                         *

Stanisław Kobiela urodzony w Bochni w 1945 r., syn Ludwi-
ka i Wandy Fischer, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
prawnik, pracował jako radca prawny. Przez wiele lat udzielał 
się społecznie na rzecz miasta. Jako działacz „Solidarności” 
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był też członkiem Komitetu Obywatelskiego w 1989 r. Był 
radnym miejskim, a w latach. 1990-1994 pełnił funkcję prze-
wodniczącego Rady Miejskiej. 

Mimo licznych obowiązków, udzielał się społecznie.  
Przez trzydzieści lat pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Był pasjona-
tem i badaczem historii regionalnej.

Zmarł  7 czerwca 2018 roku. 

Działalność w Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośników 
Ziemi Bocheńskiej

W latach 1972 -1989 był sekretarzem Stowarzyszenia, 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, a od roku 1989 
jego prezesem. 

Publikacje
Zainicjował w 1989 r. wydawanie kwartalnika Wiadomości 

Bocheńskie, które początkowo w skromnej postaci czarno-bia-
łej gazety doszło obecnie do rozmarów magazynu ok. 50 stron 
w kolorowych okładkach. Na łamach kwartalnika ukazało się 
szereg artykułów jego autorstwa, dotyczących Bochni i losów 
mieszkańców naszego miasta w latach I i II wojny światowej, 
lat okupacji niemieckiej, Polskiego Państwa Podziemnego, 
obozów koncentracyjnych i obozów jenieckich, zbrodni ka-
tyńskiej, Holokaustu, a także pierwszych lat powojennych, 
procesów zbrodniarzy hitlerowskich i represji stalinowskich. 
Opracowania te wypełniają „białe plamy” w naszej historii 
oraz pokazują w pełnym oświetleniu tematy zniekształcone 
lub ograniczone zapisami cenzury w czasach PRL-u.

Śp.Stanisław Kobiela zajmował się także opracowywa-
niem biogramów zasłużonych działaczy Stowarzyszenia oraz 
wybitnych postaci związanych z Bochnią i Ziemią Bocheńską.

W latach 2010-2011 na łamach Wiadomości Bocheńskich 
opublikował Bocheński Przewodnik Literacki w trzech częściach.

Zainteresowania losami bochniaków w Legionach Pol-
skich zaowocowało licznymi artykułami na ten temat na ła-
mach Wiadomości Bocheńskich, a ostatecznie cenną publi-
kacją o Bochniakach w Legionach Polskich Na legionowym 
szlaku wydaną przez Muzeum Niepodległości w Warszawie 
w roku 2015.

W roku 2017 na jubileusz 200-lecia Liceum Ogólnokształcą-
cego w Bochni przygotował publikację Siła przyciągania. Z dzie-
jów gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. króla Kazimie-
rza Wielkiego w Bochni i Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośni-
ków Ziemi Bocheńskiej wydaną przez nasze Stowarzyszenie.

Ostatnie miesiące życia wypełniała mu praca nad książką 
o ucieczce rtm. Witolda Pileckiego z obozu koncentracyjnego 
w Auschwitz do Bochni i Wiśnicza. Książka wyszła z druku 
tuż przed jego niespodziewaną śmiercią, ale nie dożył już pro-
mocji tej publikacji. 

Pierwszą opublikowaną pracą St. Kobieli była książ-
ka Cech Rzemiosł Różnych w Bochni 1951 – 1986, wydana 
w Bochni w 1986 r.

Wystawy
Stanisław Kobiela zbierał materiały i opracowywał sena-

riusze wystaw organizowanych w Stowarzyszeniu. Do waż-
niejszych należy Bochniacy zamordowani w Katyniu, Char-
kowie i Ostaszkowie. Należy dodać, że był pierwszym, który 
podjął ten temat i na łamach Wiadomości Bocheńskich wielo-

krotnie o tym pisał. Wystawa była zorganizowana w związku 
z akcją sadzenia „Dębów katyńskich” w kwietniu 2000 roku, 
a na wernisaż wystawy zaproszone były rodziny zamordowa-
nych w Katyniu, Charkowie i Ostaszkowie.

Inne ważniejsze wystawy powstałe z inicjatywy St. Kobie-
li i głównie z zebranych przez niego materiałów to np. Boch-
niacy na legionowym szlaku (2014). Wystawa ta eksponowana 
była w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Wystawa Żyli 
wśród nas... Getto w Bochni przygotowana została w związku 
z uroczystym otwarciem Żydowskiej Trasy Pamięci (2015 r.) 
Ekspozycja ta również prezentowana była w Muzeum Nie-
podległości w Warszawie, podobnie jak kolejna, już trzecia 
w Warszawie, nasza wystawa, tym razem o Oldze Stawec-
kiej z Bochni, kobiecie legionistce, żołnierzu WP walczą-
cej w obronie Lwowa, Wilna i Warszawy w 1920 r. mężatce 
i w końcu zakonnicy. Stanisław Kobiela opracował scena-
riusz tej wystawy i częściowo przygotował ekspozycję, ale 
jego niespodziewana śmierć nie pozwoliła mu doprowadzić 
do końca zamierzonego planu.* Wspólnymi siłami członków 
Stowarzyszenia, ekspozycja została zrealizowana w planowa-
nym terminie. Należy dodać, że od kilku lat wystawy nasze są 
dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Bochni, za co 
wyrażamy serdeczne podziękowanie.

Upamiętnianie historii lokalnej
Stanisław Kobiela troszczył się o upamiętnianie lokalnych 

bohaterów powstań narodowych, I i II wojny światowej oraz 
osób zasłużonych dla naszego miasta i powiatu. Z jego inicja-
tywy pamięć wielu z tych postaci utrwalono w nazwach ulic.

Jako prezes Stowarzyszenia zabiegał skutecznie w 1989 r. 
o odtworzenie zlikwidowanych po wojnie tablic na Pomniku 
Czynu Legionowego przy plantach oraz w 1990 r., o zrekon-
struowanie zniszczonej w czasach stalinowskich tablicy Mia-
sto Bochnia swoim Bohaterom 1920-1930 na frontowej ścianie 
budynku dawnego starostwa, a obecnie muzeum. 

 Z jego też inicjatywy w 2006 r. pamięć o rtm. Witoldzie 
Pileckim utwalono w tablicy wmurowanej na fronowej ścianie 
Domu Bochniaków. Również w tym roku, tablicę poświęconą 
pamięci prof. Urszuli Wińskiej umieszczono na froncie budyn-
ku, w którym kiedyś mieszkała przy ul. Gołębiej 3 (obecnie 
Urząd Skarbowy).

W kwietniu 2010 r. śp. Stanisław Kobiela opracował sce-
nariusz widowiska historycznego Wizyta króla Kazimierza 
Wielkiego w Bochni z okazji 700-lecia jego urodzin.

Celem edukowania młodzieży w zakresie historii lokalnej 
podjął się organizowania wraz ze Stowarzyszeniem „Civitas 
Christiana” konkursów wiedzy historycznej z tematów: Boch-
nia w latach powstania styczniowego 1863-1864, Bochniacy 
na legionowym szlaku oraz Ucieczka rtm. W. Pileckiego z obo-
zu Auschwitz do Bochni i Wiśnicza.

Organizowane w Stowarzyszeniu wystawy zwiedzają 
uczniowie bocheńskich szkół otrzymując przy okazji dużą 
dawkę wiedzy historycznej związanej z naszym miastem.

Niepopularne akcje
W obronie tradycji i historii miasta, jego prestiżu i promo-

cji, z determinacją podejmował akcje niepopularne i trudne, 
często narażając się władzom samorządowym, niektórym 
środowiskom i grupom interesu. Na łamach kwartalnika 
uzasadniał swoją postawę w takiej czy innej sprawie. Wal-
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czył w obronie zachowania starych, średniowiecznych nazw 
ulic, zachowania nazwy Szpitala Rejonowego w Bochni im. 
Mikołaja Kopernika (2010 r.). Sprzeciwiał się przeniesieniu 
pomnika gen. L. Okulickiego w inne miejsce i utworzeniu na 
placu jego imienia podziemnego parkingu (2012 r.) Walczył 
w obronie Sądu Rejonowego w Bochni, zagrożonego likwi-
dacją (2012 r.)

Promocja Bochni
Jako prezes Stowarzyszenia Bochniaków, śp. Stanisław 

Kobiela nawiązywał kontakty i współpracę z innymi organi-
zacjami społecznymi i stowarzyszeniami regionalnymi np. 
Klubem Przyjaciół Wieliczki, Towarzystwem Przyjaciół Nie-
połomic, Towarzystwem Miłośników Zarzecza (na Śląsku 
Cieszyńskim), Stowarzyszeniem Rodzina Ponarska, Stowa-
rzyszeniem Żydów Bocheńskich w Izraelu oraz ze Stowarzy-
szeniem Absolwentów UJ. Przedstawiciele tych organizacji 
odwiedzają Bochnię, zwiedzają jej zabytki i bocheńską Ko-
palnię Soli. Poznają uroki Ziemi Bocheńskiej. Wystawy orga-
nizowane w Stowarzyszeniu Bochniaków są również często 
prezentowane, w ramach tych kontaktów, w innych miastach 
(w Warszawie, Krakowie Wieliczce, Wiśniczu i Żegocinie). 
Zaprzyjaźnione stowarzyszenia otrzymują nasz kwartalnik 
Wiadomości Bocheńskie, które także docierają do naszych od-
działów w Kraju i do ośrodków polonijnych. Jest to bardzo 
duża, a niestety często niedostrzegana promocja Bochni.

Za działalność regionalną dla dobra i rozwoju Bochni 
i Ziemi Bocheńskiej otrzymał w roku 2008 nagrodę Herkulesa 
Wiśnickiego oraz nagrodę im. Władysława Orkana .

W latach 2008 - 2018 śp. Stanisław Kobiela był członkiem 
Kapituły Herkulesa Wiśnickiego.

Zmarł w Tarnowie 7 czerwca 2018 r., pochowany jest 
w Bochni na cmentarzu przy ul. Orackiej.

                                       *

Córka śp. Stanisława Kobieli, Justyna Tarczydło odbie-
rając zaszczytne wyróżnienie powiedziała, że Ojciec jej był 
dumny, że jest synem Ziemi Bocheńskiej, miał wielki szacu-
nek dla niej i wierzył, że stowarzyszenia regionalne, to wielka 
siła, wspierająca pracę lokalnych władz państwowych i samo-
rządowych, bo wszyscy razem łączymy siły dla dobra naszej 
Małej Ojczyzny.

Oprawą artystyczną uroczystości był piękny koncert w wy-
konaniu pianisty i kompozytora Włodzimierza Korcza i znanej 
wokalistki Alicji Majewskiej.

Przypisy
* Wystawa została przygotowana w oparciu o materiały 

udostępnione przez krakowskiego historyka pana Stanisława 
Marię Jankowskiego 

Statuetka „Bene Meritus” i dyplom honorowego wyróżnienia dla Stanisława Kobieli. Fot. Justyna Tarczydło
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VIII Narodowe Czytanie 2019
Członkowie Teatru Artystokrackiego włączyli się w VIII ogól-
nopolską akcję Narodowe Czytanie 2019. Akcja promuje czy-
telnictwo i literaturę polską. Nasi artyści podjęli się trudnej 
roli lektora jednej z ośmiu wybranych nowel polskich, których 
wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z tre-
ściami uniwersalnymi, refleksją nad czlowiekiem i społeczeń-
stwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu 
i plastycznością, co pozostawia w umysłach czytelników nie-
zapomniane wrażenia. Doskonała interpretacja tekstów umoż-
liwiła uczestnikom akcji na nowo odkryć piękno i mądrość 
tych opowieści. Dziękujemy za dołączenie do grona Bochnian 
troszczących się o narodową kulturę i język. - czytamy w po-
dziękowaniu przesłanym do Domu Bochniaków przez orga-
nizatorów akcji - Powiat Bocheński, Miasto Bochnia MDK 
Bochnia i Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW STOWARZYSZENIA 
ODDZIAŁ WARSZAWSKI
Ochotnik, którego świat powinien poznać

W piątek 04. lipca 2019 r. w Domu Spotkań z Historią na 
ulicy Karowej o 17.30 rozpoczęło się niecodzienne wydarze-
nie. Było to spotkanie z amerykańskim reporterem i autorem 
książki „The Volunteer”, która w przyszłym roku ma być prze-
tłumaczona na język polski. Jak głosi tekst na okładce – jest to 
prawdziwa historia Bohatera Ruchu Oporu, który przeniknął 
i infiltrował obóz w Auschwitz. Oczywiście, chodzi o Witolda 
Pileckiego.

Pisząca te słowa skorzystała z zaproszenia i zdążyła jesz-
cze poinformować o wydarzeniu kilkoro innych warszawskich 
członków naszego Oddziału Stowarzyszenia Bochniaków, 
z których jednak nikt oprócz niej nie mógł uczestniczyć w tym 
spotkaniu. A było ono nadzwyczaj ciekawe, szczególnie ze 
względu na świetną prezentację, przygotowaną przez autora  
(obsługę techniczną zapewniała jedna z jego córek) i wielu 
obecnych. Min. byli tam rodzice autora, a także potomkowie 
i krewni Bohatera i jego przyjaciół. W tym syn Rotmistrza, Pan 
Andrzej Pilecki, z którym udało mi się krótko porozmawiać – 
przekazałam pozdrowienia i wyrazy szacunku od Stowarzysze-
nia Bochniaków i redakcji Wiadomości Bocheńskich, zamieni-
liśmy też parę słów na temat Koryznówki i Wiśnicza.

Organizatorem spotkania był, rzecz jasna, Dom Spotkań 
z Historią, a także Instytut Pileckiego, pojawili się też dzienni-
karze. Sama prezentacja, wygłoszona po angielsku, ale świet-
nie tłumaczona, bogato ilustrowana zdjęciami i fragmentami 
nagrań, min. z mieszkania na Żoliborzu, z którego Pilecki, 
zgodnie ze swym planem, był aresztowany, z całą pewnością 
warta była uwagi. Autor opowiadał o swojej fascynacji posta-
cią Rotmistrza, którego męstwo i poświęcenie wydawały mu 
się nieprawdopodobne. Wydaje się zdumiewające zwłaszcza 
na tle obiegowych opinii o bezradności ofiar obozu zagłady 
w Auschwitz. Prezentacja  przedstawiła kolejne kroki, jakie 
Amerykanin podjął – wraz z zespołem zaangażowanych w to 

ludzi, min. w Wielkiej Brytanii, nie tylko w Polsce – aby lepiej 
poznać życie i dokonania Witolda Pileckiego i miejsca, w któ-
rych żył i działał, drogi, które przeszedł. Zawarł przy tym zna-
jomość z ludźmi, którzy Pileckiego znali, z rodziną, z potom-
kami jego przyjaciół, krewnych, towarzyszy walk, wreszcie 
– z dokumentami, które omawiał w jasny i ciekawy sposób. 
Wielkie wrażenie wywierała trasa ucieczki z obozu, a także 
droga, jaką raport Pileckiego – pierwszy raport o zbrodniach 
przeciwko ludzkości w Auschwitz – pokonał, by dzięki od-
wadze i ofiarności różnych osób (jak Aleksander Wielopol-
ski, Julia Lubomirska, Stanisław Dembiński) trafić do Anglii. 
Przejmująco brzmiały słowa amerykańskiego autora, który 
wyjaśniał swoją fascynację postacią Polaka pytaniami o jego 
motywacje, o przyczyny, dla których ryzykował życie swo-
je i bliskich. Na te pytania książka próbuje dać odpowiedź, 
wskazując czyny, w których ujawniały się wartości stanowiące 
kompas życiowy Rotmistrza. Na tle szczegółowo omówionej 
działalności w ruchu oporu i brawurowej ucieczki z obozu, 
a także dramatycznych treści i drogi raportu, stosunkowo naj-
mniej miejsca poświęcono powojennym losom Pileckiego, 
choć i o tym była mowa. Trudno jednak w ciągu dwóch godzin 
zmieścić wszystko! 

Gdybym miała porównać książki, które zgromadziłam 
i przeczytałam na temat Pileckiego, to licząca ponad 500 
stron, zawierająca wiele czarno – białych zdjęć książka Fair-
weathera, podobnie jak opracowanie Stanisława Kobieli, mają 
charakter bardziej faktograficzny, znakomicie zresztą udoku-
mentowany, podczas gdy wywiad z Andrzejem Pileckim, za-
wierający i stare, i współczesne fotografie (część w kolorze), 
w większym stopniu odwołuje się do synowskich, i nie tylko,  
wspomnień i emocji, zaś  pionierska książka Patricellego łączy 
w równym – według mnie – stopniu jedno i drugie. Oczywi-
ście, to bardzo ogólnikowe porównanie, oparte na skrótowo 
określonych wrażeniach dotyczących tego, co w każdej z ksią-

Fot. W. Salamon
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żek zostało szczególnie zaakcentowane, zresztą wszystkie 
z tych publikacji warte są uwagi i przeczytania, wszystkie za-
wierają istotne informacje, wzruszają, a zarazem zmuszają do 
refleksji nad własną postawą życiową i nad znaczeniem takich 
postaci, jak Pilecki, dla narodu, dla świata. 

Cieszy fakt, że polscy i zagraniczni autorzy interesują się 
naszym Bohaterem – miejmy nadzieję, że dzięki tej książce  
i poprzednim (wymienię chronologicznie te, które czytałam: 
wspomniany „Il voluntario” Marco Patricellego; „Pilecki. 
Śladami mojego taty” – zapis rozmów z Andrzejem Pilec-
kim, przeprowadzonych przez Mirosława Krzyszkowskiego 
i Bogdana Wasztyla; wreszcie – opracowanie ś.p. Stanisława 
Kobieli „Ucieczka rtm. Witolda Pileckiego z KL Auschwitz 
do Bochni i Wiśnicza”, wydana w ubiegłym roku przez nasze 
Stowarzyszenie) wyjątkowa postać Bohatera stanie się po-
wszechnie znana i doceniana w świecie.    

Z samym Jackiem Fairweatherem, który był reporterem 
„Washington Post” i „Daily Telegraph” oraz korespondentem 
wojennym podczas wojny w Iraku (co zaowocowało książka-
mi „A War of Choise” i „The Good War”) także udało mi się 
porozmawiać na koniec spotkania. Pytałam min. o pierwszą 
książkę, w której zagraniczny pisarz, dziennikarz i profesor 
historii współczesnej, przedstawił postać Pileckiego. To „Il 
volontario” Marco Patricellego z 2010 roku, przetłumaczona 
przez Krzysztofa Żaboklickiego i wydana jako „Ochotnik” 
rok później przez Wydawnictwo Literackie Kraków. Okazało 
się, że w wyjątkowo bogatej bibliografii  najnowszej książki 
o Pileckim brak tej pozycji – z rozmowy wynikało jednak, że 
Jack Fairweather słyszał, że jakiś Włoch coś pisał na ten temat. 
Życzyłam mu zatem, aby jego książka, którą otrzymałam od 
niego z dedykacją, doczekała się szerszego rozgłosu niż dzieło 
Patricellego. Mam nadzieję, że najnowsza publikacja amery-
kańskiego dziennikarza i pisarza zyska szeroki rozgłos w świe-
cie i ukaże czytelnikom za granicą, zwłaszcza nieznającym hi-
storii naszego kraju,  tragiczne i bohaterskie przeżycia Polaków 
podczas drugiej wojny światowej oraz ich działania na rzecz 
ofiar Holokaustu w bardziej czytelny i przekonujący niż dotąd 
sposób. I z tą nadzieją pozostaje mi tylko podziękować Jacko-
wi Fairweatherowi  i jego współpracownikom za trud włożony 
w przygotowanie i napisanie książki „The Volunteer”.

                                         *
Warto przypomnieć, że Jack Fairweather razem z tłumaczką 

Marią Golian odwiedził Dom Bochniaków w kwietniu 2016 r. 
W towarzystwie prezesa St. Kobieli, Stanisława Mroza i Sta-
nisława Domańskiego przeszedł trasę ucieczki rtm. Pileckie-
go od Niepołomic do „Koryznówki „ w Wiśniczu. Pisałiśmy 
o tym spotkaniu w Wiadomościach Bocheńskich nr 2/2016 r. i  
zamieściliśmy pamiątkowe zdjęcia z amerykańskim pisarzem 
i reporterem wojennym.
                                                               Opr.: Elżbieta Misiak
(Od Redakcji: Zdjęcia ze spotkania autorskiego prezentujemy 
na stronie 22).

DSH, Pawiak, Królewska Wystawa Róż i Noc Muzeów
Warszawscy Bochniacy mieli okazję obejrzeć w pierwszej 

połowie 2019 roku wiele ciekawych wystaw w stolicy. Także 
niżej podpisana miała okazję uczestniczyć w niektórych, po-
dziwiając zaangażowanie i kunszt organizatorów oraz fascy-
nujące eksponaty. 

„Odzyskana. Fotoreportaż z Warszawy 1918–1939”   
Wystawa ta w Domu Spotkań z Historią już podczas werni-

sażu zgromadziła dużą liczbę zainteresowanych, którzy mogli 
posłuchać, jak kuratorki Anna Brzezińska i Katarzyna Madoń 
- Mitzner wyjaśniały dobór elementów ekspozycji. Chciały po-
kazać  przede wszystkim zmiany zachodzące w stolicy w cią-
gu dwudziestolecia międzywojennego, rozwój i klimat miasta. 
Zwiedzający mogli się czuć pośród czarno – białych fotografii 
jakby zwiedzali wskrzeszony, a przecież dawno nieistniejący, 
kształt Warszawy. Mogli oglądać ulice, podwórka, ekskluzywne 
i ubogie; mieszkańców w różnych sytuacjach – od uroczystych 
po codzienne, zwyczajne, od ludzkich dramatów po zabawę 
i rekreację. Oprócz Domu Spotkań z Historią, współorganizato-
rami ekspozycji i wydania albumu dokumentującego tę wysta-
wę była PAN - Archiwum w Warszawie, miesięcznik „Stolica”, 
Narodowe Archiwum Cyfrowe. Wykorzystano zarówno zdjęcia 
przedwojennych fotoreporterów agencji „Światowid” (należą-
cej do koncernu „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” m.in. 
Henryka Poddębskiego, Narcyza Witczak-Witaczyńskiego, 
Leona Jarumskiego, Jana Binka), jak i zdjęcia nadsyłane przez 
warszawiaków. W sumie, spośród kilku tysięcy, wybrano 300 
fotografii, rzeczywiście znakomitych, ciekawych i wzruszają-
cych. Część z nich można było oglądać także w plenerze, na 
skwerze naprzeciwko DSH, do 13 stycznia br.
Na Pawiaku 

26 kwietnia Oddział Warszawski Stowarzyszenia Boch-
niaków miał okazję wysłuchać wyjątkowo ciekawej prelekcji 
i obejrzeć poruszającą wystawę, która wcześniej prezentowana 
była w Bochni. Zebranie eksponatów, zdjęć, dokumentów, rela-
cji zawdzięczamy Zgromadzeniu Córek Matki Bożej Bolesnej 
– Sióstr Serafitek, które udostępniły swoje archiwalia, a tak-
że publikacjom Pana Stanisława Marii Jankowskiego (min. 
„Dziewczętom w maciejówkach” z 2012 roku) oraz zaangażo-
waniu przedstawicieli naszego Stowarzyszenia, przede wszyst-
kim zasłużyli się tu Pani Janina Kęsek i Pan Stanisław Mróz. 
Miejsce na ekspozycję i prelekcję w salach Pawiaku udostępnił 
(już po raz kolejny życzliwy dla Bochniaków) Dyrektor Mu-
zeum Niepodległości, Pan Tadeusz Skoczek. Szkoda, że w tym 
wspaniałym spotkaniu wzięło udział  zaledwie parę osób z na-
szego Oddziału, gdyż większość albo w tym czasie chorowała, 
albo z różnych innych względów nie mogła przyjechać. A wy-
darzenie było niezmiernie interesujące, dotyczyło bowiem 
życia i patriotycznych czynów mało jeszcze znanej szerokim 
rzeszom bohaterki z Bochni, legionistki, a w ostatnich la-
tach krótkiego życia, poświęconego służbie Ojczyźnie i bliź-
nim, zakonnicy. Mowa o porucznik Leopoldynie Staweckiej 
(powszechnie nazywanej Olgą), członkini Ochotniczej Legii 
Kobiet, formacji wojskowej, biorącej min. udział w ochronie 
transportów  żywności do  Lwowa, w obronie dworca w Sta-
nisławowie przed uzbrojonymi bandami przestępców, w wal-
kach z kozackimi oddziałami w obronie Grodna i  Wilna oraz 
okolic. Stamtąd ranna bohaterka wyruszyła dalej  uhonorowa-
na Krzyżem Walecznych i zdąży jeszcze wziąć udział w sierp-
niu w obronie Warszawy. Po powrocie do Bochni, pomimo 
problemów zdrowotnych (niedoleczona rana spowodowała 
gruźlicę), zdecydowała się pracować jako sanitariuszka w III 
Powstaniu Śląskim, zrzekając się żołdu! Patriotyczne wycho-
wanie, wartości wpojone przez rodziców, wspieranie się wraz 
z braćmi w działaniach na rzecz ojczyzny z pewnością ukształ-
towały charakter tej niezwykłej dziewczyny, zmarłej w 1933 
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roku w wieku zaledwie 36 lat, a od 1922 roku siostry zakon-
nej – najpierw rozeznającej swoje powołanie u sióstr Felicjanek 
w Czechowicach – Dziedzicach, potem odbywającej nowicjat 
u Sióstr Serafitek, gdzie w 1932 roku złożyła śluby wieczyste. 
Poruszające były nagrania dotyczące wspomnień i gromadzenia 
wiadomości o Staweckiej (obrazu filmu, z przyczyn technicz-
nych, nie udało się wyświetlić), a przede wszystkim wyjątkowo 
bogato, a zarazem ciepło omówione różne aspekty jej niepraw-
dopodobnej biografii oraz sposobów utrwalania pamięci o niej 
przez Panią Janinę Kęsek. Oglądanie zdjęć i pamiątek budziło 
wzruszenie i refleksje nad trudną i pełną poświęcenia drogą ży-
ciową wojowniczki i zakonnicy, pomimo swego bohaterstwa, 
zawsze niebywale skromnej i pokornej. A przecież wykazywa-
ła się niezwykłą odwagą, hartem ducha, mężnie znosiła różne 
trudy i obciążenia, budziła podziw i sympatię, korespondowała 
z pisarkami: Heleną Mniszkówną, Marią Rodziewiczówną. Na 
Pawiaku mogliśmy widzieć ją jako córkę i siostrę, uczennicę, 
koleżankę, jako żołnierza, jako pannę młodą (z czasu krótko-
trwałego, potem unieważnionego małżeństwa z kpt. Popkow-
skim), wreszcie – jako  siostrę zakonną Eligię ze Zgromadzenia 
Sióstr Serafitek  - Córek Matki Bożej Bolesnej. Zmarła w Za-
kopanem, a opis zimowego pogrzebu w Oświęcimiu tej młodej, 
a tak zasłużonej  kobiety, ma wymowę symboliczną – na trum-
nie zakonnicy, niesionej przez wojskowych, położono czapkę, 
szablę i proporczyk Ochotniczej Legii Kobiet. Zdumiewająca 
to, niewiarygodna wprost historia osoby, której losy wypełnić 
by mogły kilka życiorysów i służyć za kanwę filmów sensacyj-
nych. Po wystawie długo jeszcze komentowano ją – jak i inne 
wydarzenia interesujące Bochniaków – w kuluarach podczas 
poczęstunku. Podczas rozmowy z Panem Starostą z zadowole-
niem dowiedziałam się, że pragnie wspierać różne inicjatywy 
związane z życiem kulturalnym i utrwalaniem historii Bocheń-
szczyzny. Daje to wiele nadziei na przyszłość. Fakt uczestni-
czenia w otwarciu wystawy na Pawiaku licznych gości, w tym 
przedstawicieli władz i życia kulturalnego Bochni, a także har-
cerzy z bocheńskich szkół, stanowi gwarancję, że pamięć o Bo-
haterce z Bochni przetrwa długo. 

Królewską Wystawę Róż mogli obejrzeć ci, którzy – tak 
jak ja - zdecydowali się pójść w niedzielę 12. maja na otwar-
cie świeżo urządzonych Ogrodów Dolnych pod Zamkiem Kró-
lewskim w Arkadach Kubickiego, wreszcie, po tylu latach od 
zniszczeń wojennych, zrewitalizowanych. Wskrzeszono tym 
samym tradycyjne wystawy, organizowane co roku w stolicy 
od lat 50-tych do 1999 roku przez Polskie Towarzystwo Mi-
łośników Róż. Oprócz Polskiego Stowarzyszenia Hodowców 
Róż i Zamku Królewskiego, w organizacji wydarzenia miały 
swój udział także inne instytucje: Ambasada Holandii, Interna-
tional Florist Organization oraz Flower Expo Poland. Pokazano 
róże z różnych krajów, nie tylko z Polski. Obejrzałam ponad 
140 odmian o przeróżnych kształtach, wielkościach, kolorach, 
zapachach. Zaskakiwały swoim pięknem wyszukane dekoracje 
– na mnie największe wrażenie zrobiły „drzewka” z girlandami 
gałązek obsypanych białymi kwiatami i rama wysokości czło-
wieka, otoczona różami, w której do zdjęć ustawiały się tłumy 
zwiedzających. Niezliczone wazony wypełniały przepiękne 
okazy, zachwycające nie tylko znawców – widziałam zachwyt 
na twarzach dzieci, zwiedzających wystawę wraz z rodzicami. 
Trudno wśród tylu cudownych roślin wybrać te, które uważa się 
za najpiękniejsze. Podjęłam jednak taką próbę. Moje typy, je-
śli chodzi o wspaniały wygląd, to róże herbaciane, wystawione 

przez angielskiego producenta, Bloomingdale Roses: odmiany 
Chapeau (jasnożółte, z pomarańczowoczerwonymi środkami 
płatków), Nicolette (o płatkach ciemnożółtych, z czerwonymi 
brzegami) oraz Rigolette (z kremowymi wnętrzami i dołem 
płatków, które na zewnątrz i przy brzegach są różowo – czerwo-
ne), a z polskich producentów uhonorowałabym przede wszyst-
kim gospodarstwo ogrodnicze Jana Wójcika za odmianę Espana 
(za róże o żółtych wnętrzach i pomarańczowo – czerwonych na 
zewnątrz płatkach). Ale najbardziej urocze były róże pachnące, 
a zróżnicowanie zapachów budziło zachwyt i zdumienie. Wśród 
tych szczególnie zachwyciły mnie odmiany francuskie – Papa 
Meilland o ciemnej, winnej czerwieni płatków, ciemnoróżowa  
Lolita Łempicka, Yves Piaget – wielopłatkowe, ciemnoróżo-
we kwiaty, ciekawe, lekko spłaszczone główki różowokremo-
we Princess Charlene de Monaco, a także odmiany angielskie: 
bladoróżowe Rosalind i żółtokremowe Beatrice. Jakiekolwiek 
opisy zapachów nie są w stanie oddać wspaniałości i różnorod-
ności aromatów, tak więc pominę je jako zbyt blade względem 
rzeczywistych wrażeń. W Arkadach Kubickiego można było 
nacieszyć i nosy, i oczy. Mam nadzieję, że za rok można będzie 
znowu zachwycać się podobnym wydarzeniem. 
Noc Muzeów 

Po raz szesnasty warszawscy Bochniacy mogli nocą, w so-
botę 18 maja, skorzystać z zaproszenia aż 260 instytucji, by 
za darmo zwiedzić chociaż niektóre spośród nich. Można było 
zobaczyć nie tylko liczne muzea i galerie, ale i to, co na ogół 
jest zamknięte dla publiczności. I tak np.  - gabinet ministra 
i inne wnętrza  w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, w MEN, innych ministerstwach, archiwa, fundacje, 
biblioteki, zakłady pracy, jak Hutę ArcelorMittal (dawniej Hutę 
„Warszawa”), Pracownię Kołder. Otworzył swe podwoje na tę 
noc Urząd Patentowy, a także niektóre stowarzyszenia i szko-
ły – np. Warszawski Uniwersytet Kulinarny, Uniwersytet Mu-
zyczny im. Fryderyka Chopina, Polsko – Japońska Akademia 
Technik Komputerowych, niektóre kościoły.  Dostępne w róż-
nych miejscach przewodniki, także w języku angielskim dla tu-
rystów, ułatwiały odnalezienie wybranych miejsc, wg podziału 
na poszczególne dzielnice miasta. Podział taki, w połączeniu 
z jasnym, alfabetycznym uporządkowaniem poszczególnych 
instytucji i podaniem w spisie odpowiedniego numeru strony 
w przewodniku bardzo ułatwił poszukiwanie budzących zain-
teresowanie placówek. Mnie najbardziej w tegorocznej Nocy 
Muzeów zaciekawiły placówki, których wcześniej nigdy nie 
zwiedzałam. Jedną z nich było Muzeum Bursztynu na Rynku 
Starego Miasta, gdzie poza pięknymi okazami i wyrobami ju-
bilerskimi mogłam zobaczyć maszynę do polerowania i do wy-
robu kaboszonów. Drugim miejscem było Muzeum Minerałów 
na ulicy Piwnej, również na Starym Mieście, gdzie w stosunko-
wo maleńkich wnętrzach można było oglądać ok. 500 okazów, 
od prehistorycznych kości po ogromne szczotki krystaliczne. 
Swój nocny spacer po placówkach muzealnych warszawskiej 
Starówki zakończyłam w Zamku Królewskim, aby przypo-
mnieć sobie wspaniale zrekonstruowane po wojennych znisz-
czeniach apartamenty króla i księcia Józefa Poniatowskiego 
oraz obejrzeć obrazy mistrzów. Było warto położyć się później 
niż zwykle – w końcu w niedzielę można było pospać dłużej.

Rzecz jasna, wymienione wyżej wydarzenia nie wyczerpują 
możliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym, jakie mieli w ostat-
nich miesiącach członkowie Warszawskiego Oddziału Bochnia-
ków, jednak wybrałam te, które wydają mi się najciekawsze.
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Honorowy członek Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Wieloletni Prezes Oddziału 
Warszawskiego Stowarzyszenia. 

Zasłużony dla Bochni również w działaniach na rzecz wpisania bocheńskiej kopalni soli na listę Pomników Historii.
Pochodził z Chodenic  k/ Bochni. Absolwent bocheńskiego gimnazjum, Akademii Sztabu Generalnego WP w Rembertowie 

oraz Szkoły Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie. Doktor nauk prawnych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika 
w Toruniu.

Generał brygady w stanie spoczynku.
Pracował naukowo i w służbach dyplomatycznych; uczestniczył w misjach ONZ w Egipcie i Syrii, w delegacji na 

rokowania wiedeńskie w sprawie rónoważenia redukcji sił zbrojnych w Europie.
Zawsze aktywny. Od 1999 r. prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ; praca na 

rzecz poszkodowanych wojskowych w operacjach pokojowych.
Wyróżniony wieloma odznaczeniami polskimi i wysokim Egipskim Orderem Republiki.
Odszedł od nas wybitny oficer WP, człowiek wielkiej energii, społecznik i patriota Polski.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 
w czwartek  5 września 2019 r. o godz. 14.00 

na Cmentarzu Komunalnym Północnym przy ul. Wóycickiego 14 w Warszawie (Wólka Węglowa).

Z ogromnym żalem i w poczuciu wielkiej straty przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 23 sierpnia 2019 r. zmarł 

ś.          p.
gen. dr

Tadeusz CEPAK

1930-2019

Cześć Jego Pamięci
Zarząd Główny 

Stowarzyszenia Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej  
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22 sierpnia 2019 roku w wieku 89 lat zmarł gen. bryg. dr 
Tadeusz Cepak. Wspaniały człowiek, wierny mąż, troskliwy oj-
ciec, cudowny dziadek i pradziadek, przyjaciel, życzliwy sąsiad.

Urodzony 21 stycznia 1930 roku w Chodenicach k/Bochni, 
od najmłodszych lat marzył o zawodzie żołnierza, opowiadał 
kiedyś jak jeden z wujków mówił mu aby uczył się na szewca 
bo generałem nie będzie! Jednak już wtedy mały Tadzio wie-
dział którędy podąży przez życie.

Lata dziecięcej beztroski zakłóciła wojna, ciężkie czasy 
nie przerwały edukacji młodego Tadeusza, który z zapałem 
uczęszczał do bocheńskich placówek edukacyjnych.

Zawodową służbę wojskową zaczął w 1948 roku wstępu-
jąc do Oficerskiej Szkoły Piechoty nr 2 w Jeleniej Górze. Stu-
diował w Akademii Sztabu Generalnego WP w Rembertowie, 
studia prawnicze skończył w Szkole Głównej Służby Zagra-
nicznej w Warszawie.

Na początku lat sześćdziesiątych oddelegowany jako za-
stępca attaché wojskowego w Ambasadzie PRL w Kairze.

Pełnił także funkcję szefa wydziału rozpoznawczego szta-
bu 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej w Legionowie.

W 1970 ukończył studia prawnicze z tytułem doktora praw 
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,w tym sa-
mym roku uzyskał stopień pułkownika.

Szanowni Państwo!
Przesyłam informacje o życiu i działalności Ś.P. gen. Ta-

deusza Cepaka oraz Jego oficjalne zdjęcie prezentowane na 
pogrzebie. Informacja ta została odczy-
tana przez wnuka generała, Bogusława 
Cepaka.

Pogrzeb waszego Honorowego Preze-
sa, prezesa Oddziału Warszawskiego Sto-
warzyszenia Bochniaków iMZB, odbył się 
w dniu 5 września 2019 r. o godz. 1400 
na Cmentarzu Komunalnym Północnym 
w Warszawie przy ulicy K. Wójcickiego.

W trakcie mszy świętej i na Cmenta-
rzu obecny był poczet sztandarowy Pol-
skiej Wojskowej Jednostki Specjalnej 
ONZ, którą dowodził.

Licznie zgromadzeni - rodzina, przyja-
ciele, znajomi - przeżyli chwile szczerego 
wzruszenia i serdecznej pamięci, wspo-
minając dobrego i prawego człowieka, 
oddanego w swojej działalności Państwu, 
Wojsku - jako żołnierz, dowódca i organi-
zator - mądry i przewidujący  w działaniu. 
Równocześnie był wzorem męża, ojca, dziadka i pradziadka, 
o czym ze łzami w oczach mówił Wnuk Bogusław.

Na pogrzebie byliśmy i my - członkowie Warszawskiego 
Oddziału Stowarzyszenia Bochniaków i MZB z wiązanką biało - 
czerwonych kwiatów złożonych od całego środowiska Bochnia-
ków, które to środowisko do końca było bliskie Ś.P. Prezesowi.

Kwiatów w tym dniu było bardzo dużo. Wieńce, wiązanki, 
bukiety, a wśród nich piękna trumna z czapką generalską.

Symboliczne grudki ziemi i modlitwa były ostatnim na-
szym pożegnaniem Ś.P. gen. Tadeusza Cepaka – waszego dłu-
goletniego Prezesa i Przyjaciela.

Spisane „na gorąco”                             Janina Olszewska

W latach 1972-1974 studiował w Akademii Sztabu Gene-
ralnego Sił Zbrojnych.

Pełnił również funkcję dowódcy drugiej zmiany Polskiej 
Wojskowej Jednostki Specjalnej ONZ na 
Bliskim Wschodzie (Egipt i Syria).

Był zastępcą pełnomocnika szefa 
Sztabu Generalnego WP ds. specjalnych.

Pełnił funkcję zastępcy szefa pol-
skiej delegacji na rokowania wiedeńskie 
w sprawie redukcji zbrojeń w Europie 
Środkowej.

W latach 1984-1987 pełnił funkcje sze-
fa Zarządu II Rozpoznania Wojskowego 
w Głównym Zarządzie Szkolenia Bojowe-
go WP.

W latach 1987-1990 szef Biura ds. 
Specjalnych Sztabu Generalnego WP 
i Stały Przedstawiciel MON do Spe-
cjalnej Komisji ds. Rozbrojenia Państw 
Układu Warszawskiego.

Jesienią 1988 został mianowany ge-
nerałem brygady.

W latach 1992-1993 pracował jako 
szef Zarządu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON. Od 
marca 1993 w stanie spoczynku.

Pomimo przejścia na zasłużoną emeryturę nie zakończył 
swojej działalności społecznej. 

Od września 1999 pełnił funkcję prezesa Zarządu Głów-
nego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ 
oraz był zastępcą przewodniczącego Rady Fundacji „Servi 
Pacis”.

Przez blisko 9 lat był prezesem Warszawskiego Oddzia-
łu STOWARZYSZENIA BOCHNIAKÓW I MIŁOŚNIKÓW 
ZIEMI BOCHEŃSKIEJ.

Był też zapalonym działkowcem, w każdej wolnej chwi-
li razem z żoną oddawali się pielęgnacji i uprawie roślin na 
działce.

Nigdy nie odmawiał pomocy potrzebującym. Wiele osób 
właśnie jemu zawdzięcza swoje osiągnięcia i sukcesy.

Za swoją pracę, działalność i zaangażowanie nagrodzony 
został wieloma odznaczeniami, medalami i dyplomami. Naj-
ważniejszym z nich był Krzyż Komandorski Orderu Odrodze-
nia Polski.

Pomimo częstych i długich nieobecności w domu, nigdy 
nie zapominał o Rodzinie. Wspierał swoją żonę Elżbietę, 
z którą przeżyli wspólnie szczęśliwe 67 lat małżeństwa. Żona 
przejęła na siebie sprawy związane z wychowaniem i opieką 
nad synem Bogusławem i córką Beatą.

Cieszył się kiedy na świat przychodziły wnuki Piotr , Anna 
Marta , Michał.

Z radością przyjmował wiadomość o narodzinach prawnu-
ków Kamila i Lilianny.

Nadszedł jednak moment kiedy stan zdrowia zaczął się 
pogarszać, jednak najszybszy postęp w rozwoju schorzeń na-
stąpił, gdy w maju 2018 roku dotarła do Tadeusza okropna 
wiadomość o przedwczesnej śmierci syna Bogusława.

Tak jak przez 67 wspólnego życia i w tym najcięższym 
okresie wspierali się wzajemnie z najukochańszą żoną Elżbietą.

Jego śmierć jest wielkim bólem i stratą dla całej Rodziny, 
przyjaciół i znajomych.



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  41JESIEŃ 2019

WB nr 3-4 (121-122)

ODDZIAŁ WIŚNICKI-TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW WIŚNICZA

ODDZIAŁ WROCŁAWSKI

Lipiec 2019 - wycieczka do Gliwic
Poznawać urodę krajobrazu, historię jak i współczesność 

w ich różnorodności regionalnej i lokalnej – oto, prócz re-
laksu, zasadniczy cel sekcji turystycznej Towarzystwa Miło-
śników Wiśnicza. W tym roku powtórzono kierunek – Śląsk. 
Pojechaliśmy do Gliwic zmotywowani chęcią zobaczenia 
pięknego miasta, w którym po 1945r. zamieszkało wielu wy-
gnańców kresowych szczególnie ze Lwowa i dwiema okrą-
głymi rocznicami; 80. wybuchu II wojny światowej i 100. 
powstań śląskich. Pierwszy interesujący nas obiekt to poło-
żona na granicy miasta zabytkowa dziś Radiostacja Gliwice. 
- Tutaj zaczął się dramat Września 1939 roku i tym samym II 
wojny światowej. - A znane wydarzenie określane jest krót-
ko „prowokacja gliwicka”. Z podziwem oglądamy zbudowa-
ną w 1935 z belek drzewa modrzewiowego wysoką na 111 
m. wieżę antenową radiostacji, wpisaną w 2017 roku na listę 
Pomników Historii. Obecnie Wieża razem z budynkiem stacji 
nadajnika są oddziałem Muzeum na Szlaku Zabytków Techni-
ki Województwa Śląskiego z wystawą zabytkowych nadajni-
ków radiowych i sprzętu telekomunikacyjnego. - Na wstępie 
pracownik Muzeum przedstawił się Ślązakiem, by później 
w luźnej już rozmowie przekonywać, że prowokacja na skutek 
defektu technicznego z przekazem do radiostacji berlińskiej 
słów „polskiego napastnika” o zajęciu przez Polaków radiosta-
cji nie udała się. I tym samym, jego zdaniem, nie powiódł się 
plan obciążenie Polski winą za wybuch wojny. Prowokacja nie 
spełniła więc swojego celu politycznego. Poddał też w wątpli-
wość prawdziwość informacji o śmierci kogokolwiek. Trochę 
rozgrzani taką optyką pojechaliśmy do centrum miasta. Celem 

była Palmiarnia, a czekała na nas niespodzianka w osobie pana 
Jana Marii Dygi. Krótko przedstawiając - jest artystą śpiewa-
kiem Opery i Operetki Śląskiej. Od lat w rodzinnych i przyja-
cielskich kontaktach z Wiśniczem i jak pamiętam dwukrotnie 
śpiewał w Domu Bochniaków. Pan Jan na ciepłe powitanie 
wręczył nam turystyczne prospekty i obiecał oprowadzić po 
starówce miasta. Wraz z nim później zaśpiewaliśmy piosenki 
z naszego repertuaru. Później, bo najpierw zobaczyliśmy eg-
zotyczne przykłady fauny i flory lasów deszczowych, ogrom-
ne palmy, sukulenty, a w formikarium życie mrówek itd. itd. 
- Wszystko w tej trzeciej co do wielkości palmiarni w Polsce. 

Miasto datowane od 1276 roku dzieliło losy historyczne 
Śląska. Po pierwszej wojnie światowej do 1945r. pozostawa-
ło nadal w granicach Niemiec. Widać to po neogotyckiej ar-
chitekturze dominującej w obiektach sakralnych. Zmienność 
historycznych losów przypomina zabytkowa zabudowa rynku 
z ratuszem, Zamek Piastowski z fragmentem murów obron-
nych i najstarszy w mieście imponujący gotycką bryłą kościół 
pw. Wszystkich Świętych .

Dalecy od wyczerpania tematu historia, uroda i atrakcje 
miasta wracamy do domu przedwieczorną porą, jak zawsze 
z ochoczym śpiewem. Na piosenkę dnia prezes TMW, pan Sta-
nisław Domański wybrał „Czerwone Słoneczko” bo ...tę pio-
senkę składali powstańcy, śląscy szeregowcy, w dziewiętnastym 
roczku, w tym wielkim powstaniu, przy jasnym miesiączku.

Organizatorami śląskiej eskapady Wiśniczan byli państwo 
Barbara i Waldemar Klasowie, pilotem i przewodnikiem pani 
Małgorzata Mroczek z bocheńskiego oddziały PTTK.

                                                                            Opr.: E.M.

Wycieczka do Jezierzan
W dniu 19 maja br. w niedzielne popołudnie przedstawi-

ciele Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, z przewodniczącym p. An-
drzejem Migdałem na czele, odwiedzili w Jezierzanach  „swo-
jaka” ks. proboszcza Tomasza Filipka pochodzącego z Bochni.

Wizytę rozpoczęli od uczestnictwa we mszy św. w Ulesiu 
w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 
Po mszy św. gości serdecznie powitał ks.Tomek i zaprosił do 
zwiedzania tego miejsca. Oprowadzała pani Anna Jakubow-
ska, która w ciekawy sposób przedstawiła historię  kościoła 
i samej miejscowości. Opowieść zaczęła od powstania tu-
tejszej świątyni, która wzmiankowana jest już w 1389 r., re-
staurowana ok. 1900 r. Murowana z cegły z trójprzęsłowym 
prostokątnym prezbiterium, z trójnawowym bazylikowym 
korpusem, w całości nakryta sklepieniami krzyżowo- żebro-
wymi, z wieżą od zachodu. Goście oglądali z podziwem każdy 
zakamarek: barokowy portal z 1623 r., drewniany renesanso-
wy ołtarz z pocz. XVII w., ciekawie zdobioną ambonę, ka-
mienną chrzcielnicę z pocz. XVI w. Na ścianach szereg rzeź-
bionych epitafiów z 2 poł. XVI w. Zabaczyli także odkryte 

ostatnio portale, jeszcze nie do końca zbadane, gdyż kościół 
jest w trakcie prac konserwatorskich.

Pani Ania powiedziała jeszcze kilka słów o samej miej-
scowości, która kiedyś była jednym z głównych punktów na 
skrzyżowaniu szlaków handlowych ze wschodu na zachód  
i z północy na południe. Goście obejrzeli obelisk, najstarszy 
w tej okolicy, wzniesiony przez księcia Jerzego III. Powodem 
wzniesienia obeliska była nieopisana rozpacz, po „utracie” je-
dynej siedemnastoletniej córki Doroty.

Po tak dużej dawce wiedzy o tym miejscu, goście udali 
się do Jezierzan, gdzie znajduje się dom parafialny. Tam pod-
czas wspólnego obiadu nie zabrakło opowiadań, wspomnień 
o Bochni, nie raz zakręciła się łza w oku. Był też śpiew przy 
akompaniamencie akordeonu.

Na koniec wizyty w gościnie u „swojaka” pan Andrzej Mi-
gdał podarował ks. Tomaszowi Akt Lokacyjny Bochni (wyda-
nie pamiątkowe).

Będąc tak blisko Legnicy, goście udali się do tamtejszej 
bazyliki, Sanktuarium św. Jacka, gdzie przed laty miał miejsce 
cud eucharystyczny. Podczas komunii św. jedna z hostii upa-
dła na posadzkę. Po włożeniu jej do wody w celu rozpuszcze-



WB nr 3-4 (121-122)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE42 JESIEŃ 2019

Spis treści nr 3/2019 „Wiadomości Bocheńskich”

1. Wrzesień w pamięci śwadków i w literaturze polskiej- 
Michalina Pięch -.......................................................s. 3

2. Bochnia w latach okupacji - wspomnienia 
z dzieciństwa - Joanna Januszewska Miśków ..........s. 5

3. Wspomnienie o ks. Janie Twardowskim - Władysław 
Kupiszewski ............................................................ s. 8

4. O Janie (1856-1921) i Antonim (1883-1943) 
Szaperach, nauczycielach w Szkole Ludowej 
w Brzeźnicy - Jadwiga Duda ...................................s. 10

5. Franciszek Marzec z Chodenic k/Bochni - nauczyciel 
i działacz oświatowy (1853-1942) - Roman Kucharski  
- ................................................................................s. 13

6. Miłość żąda ofiary... W rocznicę wybuchu II wojny 
światowej- Woytek Kopacz ...................................s. 18

7. Co nowego? - rozmowa z Prezesem Zarządu 
Głównego SB i MZB panią Zofia Sitko - Redakcja 
WB- .........................................................................s. 24

8. Ciekawe znalezisko w Krzeczowie k. Bochni - Jadwiga 
Duda - ......................................................................s. 25

9. O generale Jerzym Dobrodzickim i jego związkach 
z Bochnią -Janina Kęsek ........................................ s. 26

10. Niezapomniany Stanisław Kobiela - Elżbieta Misiak - 
...................................................................................s. 28

11. KRONIKA - ..   ........................................................s. 29
12. Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW STOWARZYSZENIA - ....s. 36
•  Oddział Warszawski - ............................................s. 36
• Oddział Wiśnicki - Towarzystwo Miłośników 

Wiśnicza - ................................................................s. 41
• Oddział Wrocławski - .............................................s. 41
• Oddział Krakowski „Krakus” - ..............................s. 42

Kronikę oraz informacje z życia oddziałów Stowarzyszenia 
zredagowali: Janina Kęsek, Stanisław Mróz, Ewelina 
Mroczek, Zofia Sitko, Elżbieta Misiak, Jadwiga Duda, 
Janina Olszewska, Irena Bieniek, Justyna Kozicka

Na okładce: 
Pomnik upamiętniający plut. Stefana Pałczyńskiego na 
cmentarzu św. Rozalii w Bochni. Odsłonięcia pomnika 
dokonano 17 września 2019 r., w 80. rocznicę śmierci 
bohatera z Bochni. Fot. Krzysztof Burski 

nia, na fragmencie hostii pojawiło się czerwone przebarwienie. 
Owczesny biskup legnicki ks.Stefan Cichy powołał specjalną 
komisję do zbadania tej sprawy. Pobrano próbkę hostii do ba-
dań histopatologicznych. Zakład Medycyny Sądowej w Szcze-
cinie orzekł, że jest to fragment ludzkiego mięśnia sercowego.

Rozstając się z gości obiecaliśmy sobie wzajemnie, że 
będziemy się odwiedzać i nie mówimy do widzenia lecz do 
zobaczenia. 

                                                         Opr.:ks. Tomasz Filipek

ODDZIAŁ KRAKOWSKI „KRAKUS”
Wiosna i lato, to wspaniały czas na wycieczki krajoznaw-

cze, zwiedzanie ciekawych miejsc i wypoczynek. Chodź nas 
jest niewiele, to staramy się jak najczęściej spotykać.

Maj – w piękny majowy dzień, wybraliśmy się na wy-
cieczkę do Dworku Tetmajera w Bronowicach, kiedyś wieś 
pod Krakowem, a dziś Kraków. Drewniany dworek szlachecki 
z 1862 r. związany z Władysławem Tetmajerem      i twórczo-
ścią Młodej Polski – dziś muzeum, które zwiedzaliśmy a na 
koniec wpisaliśmy się do „Księgi Pamiątkowej”.

• Lipiec – pobyt rekreacyjny i zdrowotny w Tężniach w 
Wieliczce oraz wypoczynek w parku wielickim, polecamy.

• Sierpień – tym razem wybraliśmy się na wycieczkę, moż-
na powiedzieć krajoznawczą w okolice Olkusza. Była ona 
połączona ze zwiedzaniem „Pustyni Błędowskiej” nazwana 
także Polską Saharą. Obecnie jest objęta ochroną w ramach 
obszaru Natura 2000. Pustynia w środku Polski – polecamy 
zwiedzić. Przy tej okazji, obserwowaliśmy treningi skoków 
ze spadochronem, odpoczywając na drewnianych pomostach 
zbudowanych dla zwiedzających. W drodze powrotnej zatrzy-
maliśmy się w Olkuszu, chcieliśmy zobaczyć Rynek. I byli-
śmy mile zaskoczeni, Rynek jest duży i bardzo ładny. Cały w 
kwiatach z dużą piękną, nowoczesną fontanną.

                                                         Opr.: Irena Bieniek
                                                                 Justyna Kozicka

Sanktuarium św. Jacka w Legnicy, Relikwia Ciala Pańskiego

Przed Dworkiem Tetmajera w Bronowicach
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Delegacja z Bochni odbiera wyróżnienie dla St. Kobieli za książkę o ucieczce rtm. Pileckiego w kategorii najlepsze wydawnictwa regionalne, 
Wrocław 28 września 2019 r.Wydawnictwa Stowarzyszenia Bochniaków prezentowane w Wrocławiu.

Wydawnictwa Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej prezentowane we Wrocławiu.


