
WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  1JESIEŃ  2020

WB nr 4 (126)

ISSN 1426-195
ROK XXXII nr 4 (126)

jesień 2020
Cena: 5 zł

Jack Fairweather w Bochni



WB nr 4 (126)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE2 JESIEŃ 2020

29.09.2020 r., przed Muzeum Pamiątek po Janie Matejce w Wiśniczu Nowym „Koryznówka” - (od lewej) Jack Fairweather, Maria Serafińska-Domańska, 
Grażyna Kasprowicz, Małgorzata Więckowska, Stanisław Domański, Magdalena Janeczek. fot. Katarzyna Chiżyńska

W sobotę 26 września 2020 r. w Bochni na terenie nowo 
wybudowanej uzdrowiskowej Tężni przy Plantach Salinarnych 
od strony ul. Orackiej miało miejsce niecodzienne wydarzenie, 
którego organizatorem i gospodarzem było Stowarzyszenie 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

We wcześniejszych numerach Wiadomości Bocheńskich1 

anonsowaliśmy fakt napisania przez Jacka Fairweathera; re-
portera The Washington Post i The Daily Telegraph, korespon-
denta wojennego na Bliskim Wschodzie wyróżnionego presti-
żowymi nagrodami - książki biograficznej o wielkim polskim 
patriocie, bohaterze czasów II wojny światowej zaliczonym do 
6. najodważniejszych z odważnych bohaterów europejskiego 
ruchu oporu w walce z niemiecką agresją2. Książka J. Fairwe-
athera The Volunteer dotychczas przetłumaczona na 20 języ-
ków pojawiła się w tym roku w polskim przekładzie Arkadiu-
sza Romanka z tytułem Ochotnik. Prawdziwa historia tajnej 
Misji Witolda Pileckiego. Międzynarodowy bestseller, wydana 
przez Wydawnictwo „Znak”. Polski przekład był oczekiwany 
z niecierpliwością przez zainteresowanych tematem również 
z uwagi na znaczenie książki dla popularyzacji polskiej historii 
czasów II wojny światowej na tzw. Zachodzie. Historii słabo 
tam znanej albo fałszywie przeinaczanej, co było m.in. następ-
stwem długiego milczenia w powojennych dekadach i niere-
agowania na krzywdzące, powtarzane od wielu lat pomówie-
nia, również i te w rodzaju „polskie obozy koncentracyjne”.

Niezwykła biografia Witolda Pileckiego, w której odnaj-
dujemy dramat jego decyzji politycznych i związanych z nimi 
przeżyć, to jest oczywiście główny temat dla opowieści Fa-
irweathera, ale ważne jest też dotknięcie przez jej autora re-
aliów okupacji niemieckiej w Polsce i zorganizowanego na nią 
sprzeciwu. Opowieść to ważna, ale nie pionierska. Przypomnę 

obszerną monografię kustosza Muzeum oświęcimskiego Jana 
Cyry Rotmistrz Pilecki. Ochotnik do Auschwitz z 2014 r. pre-
zentowaną również w Stowarzyszeniu Bochniaków.

Jack Fairweather w swojej książce (509 stron), na tle re-
aliów okupacyjnych w Polsce szczególnie w okrutnym obra-
zie KL Auschwitz, przedstawił postać rtm. Witolda Pileckie-
go. Ofiara czy zwycięzca? Dobrowolnie poddał się areszto-
waniu, aby znaleźć się w Auschwitz i odkryć przed światem 
jego okrutną tajemnicę. W obozie założył siatkę ruchu oporu, 
przekazywał na zewnątrz informacje o panującym w nim ter-
rorze i ludobójstwie. Wreszcie w niezwykłych, precyzyjnie 
zaaranżowanych przez siebie i najbliższych towarzyszy oko-
licznościach w kwietniu 1943 r. uciekł z obozu. Ta ucieczka, 
jej przebieg wprowadza do książki ważny wątek bocheński 
i  wiśnicki.  Rekonstrukcja  zdarzeń,  dochodzenie  do  osób, 
miejsc dla autora książki były też przygodą, często odkryciem 
czemu dał wyraz w swoim wystąpieniu w Bochni. Był w róż-
nych miejscach pobytu i działalności Pileckiego. Przeszedł 
fragment trasy ucieczki z Auschwitz. Szukał świadków. Dzi-
siaj po latach dotarł przede wszystkim do rodzin towarzyszy 
obozowych. Ale nie tylko! Kogo spotkał gdy wraz z 2 współ-
uczestnikami ucieczki dotarł do Nowego Wiśnicza?

Treść godzinnego spotkania w Bochni to przede wszyst-
kim odniesienie się autora do epizodów bocheńsko-wiśnic-
kich w przebiegu ucieczki z obozu i „zamelinowania się” na 
Koryznówce. W dokumentowaniu pomogło mu wiele osób: 
słowa serdecznego podziękowania skierował do obecnej na 
spotkaniu pani Zofii Wiśniewskiej bliskiej krewnej współto-
warzysza obozowej niedoli (kolega z siennika) Wincentego 
Gawrona, autora min. książki wspomnieniowej Ochotnik do 
Oświęcimia 1992.                                     cd. na stronie  23

Ewelina Mroczek

Spotkanie z autorem bestsellera o Witoldzie Pileckim(...)
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Rok 1920 w „Pamiętnikach” Stanisławy Serafińskiej
(część 2, fragmenty)

W  poprzednim  numerze  Wiadomości Bocheńskich  (nr  3 
(125) lato 2020) publikowaliśmy fragmenty Pamiętnika Stani-
sławy Serafińskiej, dotyczące okresu od stycznia do maja 1920 r., 
przedstawiliśmy też postać autorki oraz w przypisach krótkie 
biogramy osób, które pojawiają się na kartach Pamiętnika.

Teraz, kolejne fragmenty dotąd nie publikowane, udostęp-
nione z archiwum rodziny Serafińskich, obejmują okres od lipca 
do połowy sierpnia 1920 r.

Przedmiotem  troski  autorki  Pamiętnika  są  losy  bratowej 
Kamili z Zechenterów Serafińskiej i jej córek Marii (Marynki) 
i Hanny oraz synów, Tomasza i Jana - jeszcze gimnazjalistów, 
którzy rwą się do walki. Są tu też wspominani bracia Kamili, 
Adam, Władysław i  Kazimierz Zechenterowie. Losy rodziny 
Serafińskich ukazane są na tle wydarzeń, o których informacje 
autorka czerpie z ówczesnych gazet: katolickiego Głosu Narodu 
i wielkonakładowego, polityczno-informacyjnego Ilustrowane-
go Kuriera Codziennego (obie wydawane były w Krakowie), 
oraz z Rzeczypospolitej – dziennika warszawskiego, niedawno 
założonego w Warszawie przez Ignacego Paderewskiego (pierw-
szy numer ukazał się 15 czerwca 1920 r.) jako organ Stronnictwa 
Chrześcijańsko-Narodowego.

Stanisława Serafińska bardzo emocjonalnie, ale też plastycz-
nie oddaje nastrój wojennego czasu. Nie tylko wydarzenia, ale 
ich interpretacje, są godne uwagi.

Jak poprzednie, tak i te teksty zostały przepisane z rękopisu 
i opatrzone przypisami przez Marię Serafińską-Domańską, kusto-
sza Muzeum Pamiątek po Janie Matejce „Koryznówka” w Wi-
śniczu, oraz Agnieszkę Opiołę – przewodnika w tym muzeum.

Fotografie pochodzą ze zbiorów rodziny Serafińskich.
                                                                         Od Redakcji

Lipiec 1920 r.
1.07 upał i burza przed południem, reszta siana zalana, 
jęczmień porwany.

Kamila  czwartkową  okazją  nie  przyjechała.  Zmęczona 
drogą pozostała na Florisie1. Napisała tylko słów parę. My jej 
tu w Wiśniczu na Koryznówce wyczekujemy nie tyle ze wzglę-
dów gospodarskich, ile towarzyskich. Próby do przedstawienia2 
odbywają się codziennie, mają grać w niedzielę, potem chcą 
urządzić mały raut składkowy. Jakże by to wyglądało, gdyby 
„mamuńcia Kamila” nie była obecna? Chciałaby doczekać się 
w Bochni przybycia Hani, nie wiadomo jednak na pewno, kiedy 
ona wyjedzie z Poznania.

Dziś 2.07 piątek, parno i chmurno.
Marynka  i  Tomek  poszli  do  Bochni  porozumieć  się 

i  załatwić  wypożyczenie  potrzebnej  garderoby.  Tomek  ma 
zamiar jechania do Krakowa na zjazd młodzieży należącej do 
Sodalicji Maryańskiej3. Jasiek jest tu ze mną, spodziewamy 
się  i Marynki  i mamusi wieczorem przed próbą. Mnóstwo 
trudności, małych niesnasek z powodu tego przedstawienia, 
ale też i zabawy z tem mają młodzi sporo, więc jedno drugie 
wyrównywa.  Żeby  tylko  udało  się  dobrze:  amatorom  role 

a Czerwonemu Krzyżowi i Ochronce4 dochód.
„Głos Narodu” raduje się dobrze skonstruowanym, facho-

wym gabinetem5 a porażką socjalistów i Witosików... Tak, to nie 
jest bynajmniej porażka 
stronnictwa  ludowego 
ani  robotniczego  –  to 
jest zwycięstwo rozum-
nej,  dobrej  demokra-
cji  i  rzeczypospolitej 
polskiej.  Chciałabym 
czytać  w  całości  ten 
list  otwarty Witosa6  do 
braci chłopów. W inter-
pretacji „Głosu Narodu” 
zawsze to wygląda nieco 
inaczej.  Opiekunowie 
i doradcy upartego, a ra-
czej  niedoszłego  pre-
miera,  muszą  sierdzić 
się  z  zawiedzionych 
nadziei.  Wypłynięcie 
na  pierwszy  plan  tego 
przez  nich  wystawionego  pionka  nie  udało  się.  Bogu  dzięki 
za rychłe otrzeźwienie, a raczej nie zapadnięcie w recydywę 
„lubelszczyzny". Myślę, że uczciwsi i mądrzejsi są Piastowcy7. 

Sytuacja na wschodnim froncie bardzo dla nas groźna. bol-
szewickie armie pospołu z carskimi byłymi generałami prą na 
nas. Obrona państwa staje się koniecznością! Expose premiera 
Grabskiego  z  30  czerwca  jest  jednym  dzwonem  na  trwogę. 
Zasilenia  armii  i  zwartej  zgody  wewnętrznej  trzeba,  by  stan 
rzeczy nie stał się beznadziejnym. O Jezu! Czy aż tak źle jest? 
Wojna z bolszewią staje się wojną z Rosją. A wszakeśmy tego nie 
chcieli podnosząc hasła za waszą i naszą wolność. A tam Sowiety 
wzrastają  w  siłę  militarną.  Łączą  się  z  partiami  narodowemi 
przeciw Polsce buntowniczce z wiekowej zależności od Rosji.

3.07 sobota, upalna, duszna pogoda.
Mówią, że w dzisiejszym „[Ilustrowanym] Kuryerze [Co-

dziennym]” były wiadomości o polepszeniu się sytuacji wojen-
nej. Pobór a raczej powołania do kadr wzmagają się. Biedacy 
idą niechętnie, wojny już nikt u nas nie chce, a wojna być musi 
jeśli my mamy być.

Przedstawienie naszych młodych na dochód Czerwonego 
Krzyża bardzo jest na czasie, ale humoru ubywa wobec tych 
wieści. Ach, Boże! Czyż byśmy już nigdy nie zaznali błogo-
sławieństwa pokoju?!

Pieniądze na razie są, sprzedane 4 łyżki srebrne, półmiskowe 
olbrzymki za 1500 marek i pensja Marynina wypłacona w sumie 
dwóch tysięcy marek. Kupione zapasy mąki białej, wystarczy 
już do nowego zbioru bez tego nawet zboża, które trzeba płacić 
do Janowiczek8. Jeszcze nie jest przywiezione z Krakowa, gdzie 
je Kamila złożyła ze Słomnik przywiezione. Tomek pojechał 
do Krakowa na zjazd sodalisów młodzieży szkolnej. Kamila 
zmaltretowana  temi  jazdami przyjechała wczoraj wieczorem 

Stanisława Serafińska na ganku Koryznówki
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z Marynką końmi ofiarowanemi ze salin. Siano nareszcie już 
w stodole po długich tarapatach. Wczoraj dość się namęczyłam 
i nagniewałam na nieudolność tej roboty. Dziś znowu nieprzy-
jemność  z  powodu  szacherek  Janka  i  Anielki  z  więźniami9, 
jakąś tajemną wymianę butów żołnierskich odkryto, w co oni 
oboje wmieszani, (oczywiście bez naszej wiedzy) prowadząc 
konszachta z więźniami, którzy tu u nas robią przy ziemniakach. 
Rzecz bardzo niemiła  i  kompromitująca;  indagacye,  zwroty, 
bodaj czy nie kara jaka spotkać może wmieszanych w te machi-
nacje małoletnich, ale nie bez wiedzy rodziców. Demoralizacja 
z czasów austryjackich powtarza się w tych ciężkich czasach 
drożyzny i braków wszelkiej odzieży. Ale teraz oszukuje się 
skarb własnego państwa i własną niedolę się mnoży. Katechizu-
jemy w tym kierunku, ale odpowiedź brzmi jednaka: „jak nie ja, 
to ktoś inny zrobi to samo, a mnie nazwie niedołęgą!”. Któż to 
nie robi matactw, krętactw, lichwy, paskarstwa? Takich jak my 
niedołęgów tak bardzo niewiele w Rzeczpospolitej i wszędzie 
indziej. Co z nami będzie? Jak będzie?

4.07 niedziela, upał 30-stopniowy, grzmi.
Oto jest i smutek nowy. List rekomendowany od Adamów10 

z Poznania. Donoszą, że Hania wyjechała od nich niezdrowa! 
Badał  ją  lekarz  tamtejszy  i  skonstatował,  iż  z  przemęczenia 
i  niedosypiania  serce  jest  osłabione,  a  w  płucach  u  szczytu 
rana  krwawiąca.  Hania  podobno  odpluwa  czasem  z  krwią! 
Boże miłosierny! Toż to grozi suchotami w tak młodym wie-
ku,  nieuleczalnemi  nawet!  [..]  A  Hanka  umęczona  drogą,  tą 
straszną obecnie jazdą kolejową, w jakimże stanie do nas się 
dostanie? Lekarz polecił, jak to zazwyczaj oni, odżywianie się 
mlekiem, masłem, jajami, mięsem, leżenie na słońcu, unikanie 
ruchu,  zaniechanie  wszelkiej  nauki.  Żeby  już  tu  była.  Żeby 
ją  zobaczyć,  jak  wygląda.  Przeszłego  roku  zmizerowała  się 
Krakowem, myślałam, że w Poznaniu, przy dostatniem życiu 
u Adamów będzie jej lepiej. Widać i tam na nią było za dużo 
pracy z nauką własną i z nauczaniem w szkole. 

Słaba jest nasza młoda Polska, ginie z braku sił i z anemii 
życiowej. Trud zmartwychwstawania nowe zbierze ofiary z tych 
co najgorliwsi, najlepsi. Z szumowin płytkich i z lekkomyślnych 
budować się będzie społeczeństwo nowe? Bolszewicy nas za-
garną? Boże zmiłuj się i wola Twoja niechaj się stanie nad nami.

6.07 wtorek, upał 30-stopniowy, wieczorem duszno.
Jasiek wczoraj pojechał do Bochni, dziś ma być autem sa-

linowym po zboże w Krakowie pozostawione u Chronowskiej. 
Może Hanka już jest na Florisie? Kiedyż się dowiemy? […] 
Kiedysiejsze w niedzielę przedstawienie „Swatów cioci Jadzi” 
udało się doskonale. Dochód na Czerwony Krzyż i ochronkę 
będzie ładny, jakie tysiąc marek na czysto.

7.07 środa, upał mniejszy, 20 stopni Remuara11.
Złe wieści ze wschodu! Wojska nasze wciąż się cofają. Ode-

zwa Piłsudskiego do wojska i narodu przekona, czy jesteśmy 
żywym organizmem, czy bryłą niezdolną do samodzielnego bytu, 
bryłą bezwładną gotową do zagarnięcia przez kogo bądź! To, co 
nam obecnie grozi jest straszne, ani pisać, ani myśleć nie mogę.

Żołnierze tutejszego Zakładu zgłosili się do ochotniczego 
powołania. Oficerowie podobno wahają się. Chłopi nie chcą 
iść.  Był  ksiądz  Ratowski  [ze  Starego  Wiśnicza],  opowiadał, 
i  on  desperuje.  Młodzież  akademicka  i  szkolna  znów  ruszy 
na zatracenie? O Boże! Lepiej nie przewidywać, może będzie 

inaczej. Mówią o ewakuacji Brodów, Stanisławowa.

8.07 czwartek, w czas rano po nocy źle spanej.
Słychać ruch z miasta wozów na jarmark do Bochni i śpie-

wy – może ochotników? Kamila ma jechać do Bochni. Hanka 
tam już prawdopodobnie 
jest. Była od niej kartka 
o wyjeździe 6-tego w po-
niedziałek  wygodnym, 
osobowym wagonem dla 
nauczycielstwa jako dla 
„wycieczki  naukowej 
do  Małopolski”.  Może 
dojechała  szczęśliwie. 
Jasiek miał wrócić tutaj 
wczoraj, opowiedzieć. 

Znów  jakieś  intrere-
sa  stanęły mu  w  drodze, 
znów jakieś pląsy szykują 
ci  najmłodsi.  Tomek  też 
się wybiera. Zła to czy do-
bra ochota? Pustota głów 
i serc w takim czasie. Ach 
Boże! Czyż i oni będą do 
niczego? Pojechałabym zobaczyć Hanię, zanim tu przyjedzie w so-
botę, ale nie czuję się zdrowa, żołądek szwankuje, boję się narobić 
kłopotu sobie i komuś. Dostałam wczoraj długi list od Namysłow-
skiej  z  Warszawy,  oni  tam  żyją  pod  presją  zdarzeń  wojennych. 
Należą do wierzących w posłannictwo dziejowe Piłsudskiego i nie 
wątpią jeszcze, ale w Warszawie ruch przeciw niemu jest znaczny. 
Impreza ukraińska12 mnóstwo miała i ma przeciwników.

Zapisuję pro memoriam: wczoraj za strojenie fortepianu kazał 
sobie zapłacić niejaki Plata13 – zwykły organista z Łapczycy, nie 
żadna znakomitość, 200 marek, wyraźnie: dwieście marek! Toż za 
tę sumę bez mała fortepian się niegdyś kupowało. Nasz stary Sku-
tan14, wedle jego oceny, wart obecnie 20.000. Czyste szaleństwo!

10.07 sobota, deszczowo, aer na odmianie.
Z  frontu wieści przygnębiające. Cofają  się  i  cofają! Oby 

całego wojska naszego nie zaprzepaścili. Do powołania zgła-
szają się inteligenci, podobno urzędnicy kolejowi gremialnie, 
tak, że chyba ruch pociągów musiałby być wstrzymany, więc 
cóż za sens? Chłopi pójść nie chcą… nie pójdą?. Przynajmniej 
w naszym powiecie i w tarnowskim, tak ich usposobili Żydzi 
i piastowcy! Obaj księża [ks. Dąbrowski i ks. Motyka] byli za-
glądać do ula. Ks. Motyka założył nowe ramka. Pszczoły zrobiły 
wszystko od św. Piotra i Pawła, kiedy przyniósł je p. Mucha 
Staszek. Silny, pracowity rój! Ks. Dąbrowski mówił wczoraj: 
„dawniej panowie, szlachta zgubiła Polskę teraz ją gubią chło-
pi, Żydom wierzą, nikomu innemu zgoła”. Ks. Motyka młody, 
lepszej jest myśli: „Do Żydów teraz się dopiero weźmiemy, Już 
ich bijemy ekonomicznie, a narodowo ci chłopi zmądrzeją”. Ale 
tymczasem Brusiłow15 i Budionnyj16 mogą zatknąć sztandary 
bolszewickie w Warszawie!? Ach więc nie tak trzeba było, jak 
chciał Piłsudski ze swoją ideą federacyjną: wolna Polska, Wolna 
Litwa, wolna Ukraina – gwiazda trójjedyna? Więc trzeba było 
przystać na linię Dmowskiego17 na wschodzie, a cały wysiłek 
kierować na Śląsk i na Bałtyk, na Niemców i na Czechów. Ci 
może byliby mniej wrogo usposobieni, gdyby nasza polityka 
nie była tak wybitnie antybolszewicka. Więc antybolszewizm, 

Jan Serafiński gimnazjalista bocheński
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antykomunizm stanie się naszą zgubą? W to nas przecież pchnę-
ła ostatecznie sama Koalicja, a teraz umywa ręce jak Piłat? Co 
robią w Spa18? Wywracają ten połowiczny traktat wersalski na 
nice? Polskę  jeszcze  raz ukrzyżują po  tym niby zmartwych-
wstaniu? Ach, co myśli Piłsudski w tej chwili, co myśli Haller19 

mianowany  wodzem  armii  ochotniczej!?  Przed Twe ołtarze 
zanosim błaganie, ojczyznę wolą zachowaj nam Panie!

12.07  poniedziałek.
Pospolite ruszenie! Naród pod bronią! Wojna w Rzeczpospo-

litej! Zastępy ochotników, mieszczan i inteligencji, zgłaszają się 
w setki tysięcy. Chłopi po wsiach nie chcą. Czekają na przymus, 
o ile ten przymus będzie tak silny, aby ich przymusił! Przymus 
obcego państwa rozumieli, ze swojego drwią, dobrowolnie ani 
myślą bić się o Polskę. „Bolszewicy-moskale nie są tacy źli - jak 
przyjdą, to nic się nam złego nie stanie. To panowie tylko boją 
się bolszewików”. Nasi chłopcy obaj zgłosili się razem z trzema 
klasami  bocheńskiego  Gimnazjum.  Już  wczoraj  brali  udział 
w komisji powiatowej urządzającej wiece po ulicach. Tomek 
przemawiał w Starym Wiśniczu. Jasiek gdzieś był w Uściu czy 
koło Uścia, dotąd nie ma go tutaj. Tomek poszedł z odezwami do 
wójta do Kopalin. Mają jechać do Krakowa, ponoć od razu będą 
wzięci do szeregów. Zaczną się nasze osobiste ofiary. Z frontu 
wciąż wieści groźne. Wojska tam rosną. Czerwone bandy Lenina 
jednoczą się z armiami carskich jenerałów, ruch staje się narodo-
wościowym zamiast komunistycznego. Dla Rosji to korzystne, 
pożądane, a my z taką Rosją bić się nie mieliśmy wszak zamiaru. 
Krasin20 i Cziczerin21 porozumiewają się z Anglią, bolszewicy 
porozumiewają się z Litwą, a Polska w obronie Europy walczy 
z bolszewikami. Tak nas urządzono. W Spa Niemcom robią 
ustępstwa w sprawie rozbrojenia. Francja dotąd milczy. Na notę 
Piłsudskiego wzywającą o pomoc aliantów jakże odpowiedzą? 
Jakież  nowe  wykręty  usłyszymy? Choćby  cały  naród  stanął 
pod bronią, my i tak mali wobec tych potęg. Z niemi liczyć się 
musimy. Musimy być zależni od Ententy!

Szkoły nasze zaczęły się organizować, a tu znowu powoła-
nie sił męskich nauczycielstwa wszystko zrujnuje. Urodzaje są 
lepsze, a tu żniwa, nie będzie miał kto spokojnie ich odbywać, 
roboty polne jesienne znów będą szwankować. Drożyzna jesz-
cze urośnie,  chciwość bezwzględna  rozszaleje, waluta nasza 
spadnie  do  zera,  pensji  rząd  może  zaprzestać  wypłacać.  Co 
nas czeka, co nas czeka nieszczęsnych. Marynka sposępniała 
i przybladła z tej troski dookoła. Ja chciałabym nie dostawać 
depresji, ale fizycznie prawie że nie mogę, choć się silę. Tak 
samo i Kamila ze swymi nerwami w ciągłej rozterce. Wszak 
ona synów oddaje ojczyźnie, a o córki drżeć musi.

14.07 środa, rano chmurzy się, wczoraj był upał, wieczór 
burza.

Przyjechali  Władkowie  ze  swoją  Marysią.  Władek  Ze-
chenter22 jest dobrej myśli. Mówiłam z nim dużo o stosunkach 
górniczych, przemysłowych naszych. Przedstawia je jako naj-
ważniejsze dla przyszłej Polski, w którą nie wątpi ani trochę. 
Jak mnie to cieszy, gdy słyszę taki silny władczy głos. Wojnę na 
Wschodzie uważa za korzystną moralnie, bez względu na obec-
ne niepowodzenia, że pospolite ruszenie stanie się lekarstwem 
dla  Rzeczypospolitej. Ochotnicze  zastępy,  tam  duch  narodu 
rośnie. Słychać, że już chłopi się budzą i staną we wspólnym 
szeregu z inteligencją. I u nas słychać takie głosy, jak wczoraj 
powtarzała  je  Anielka:  „skoro  panowie  idą  pierwsi,  chłopy 

by  nie  szły?  Pójdą  i  oni,  nie  dadzą  ziemi  nikomu”.  Lenina 
moc  czerwona  podobno  blednie  przy  zakusach  Brusiłowa, 
Rosja się odradza, z taką Rosją Polacy dojdą do porozumienia, 
powinni dojść. Tak samo i z Czechami, nie z bolszewickimi, 
o ile takie jeszcze są. A gdyby siła czysto słowiańska stanęła 
murem, zaważyłaby na równowadze świata. Mir słowiański by 
zapanował, nasz przemysł rodzimy rozkwitł. Bez tego czeka 
nas niewola ekonomiczna Zachodu. Niewola równie sroga jak 
polityczna. Chłopcy nasi dzisiaj dopiero zostają przyjęci w zastępy 
ochotnicze w Krakowie. Wrócą jeszcze do nas zanim ich gdzieś 
przeznaczą? Komunikaty z frontu donoszą  o zaciętym zmaga-
niu się. Wojska nasze ustępując zadają ciosy nieprzyjacielowi. 
Bolszewicy weszli do Mińska. Wilno zagrożone sposobi się do 
obrony. Armia Budionnego doznała  licznych strat pod Rów-
nem. Cziczerin z Loyd Georgem23 paktują nad nawiązaniem 
stosunków ekonomicznych z sowietami, a równocześnie pod 
naciskiem Francji  tj.  generała Focha24 mówią o  zawieszeniu 
broni  z  Polską.  Wiadomości  ze  Spa  donoszą  o  konferencji 
z delegacją polską. Grabskiemu przedstawiono bardzo dobre 
warunki z ramienia Rady Najwyższej, które on przyjął. Podobno 
wrócił do Warszawy zostawiając dalsze porozumiewanie  się 
z  Radą  Paderewskiemu25.  Nie  wystarczy  zapał  ochotników, 
trzeba napełnić pusty skarb: składać pożyczkę, podatki i dary 
dobrowolne. A któż u nas uczynić to może? Żydzi i paskarze? 
Arystokracja samolubów? Ofiara z krwi bodaj będzie łatwiejsza 
niż z mienia. Krew dadzą biedaki, a mienia poskąpią bogacze!

15. 07 czwartek.
Ruch pospolity ogarnia całe społeczeństwo nasze. Straszne 

są warunki Koalicji, na mocy których mógłby być omawiany 
pokój z Rosją! 1) Cofnięcie wojsk na linii Bugu i Zbrucza. 2) 
Ewakuować  wileńskie  dla  Litwinów.  3)  Sprawę  Śląska  Cie-
szyńskiego  oddać  do  załatwienia  ambasadorom.  4)  Zgodzić 
się na rozstrzygnięcie plebiscytu na Górnym Śląsku. 5) Ugoda 
z Litwą ma się odbyć na specjalnej konferencji w Londynie.
Losy Rusi Czerwonej, Galicji Wschodniej, również mają być 
jeszcze  raz  roztrząsane przed  forum obcem. Rosja  sowiecka 
żąda natomiast w Koalicji uznania rządu bolszewickiego, wtedy 
dopiero gotowa by była wstrzymać kroki nieprzyjacielskie prze-
ciw Polsce. Grabski przed niedzielą wraca do Spa. Na froncie 
całym  zaciekłe  ataki  armii  Brusiłowa.  Chłopcy  nasi,  Tomek 
i Jaś, dotąd nie wrócili, nie wiemy co i jak niemi rozporządzono.

16.07  piątek.
Komunia święta. Rzeknij słowo, a będzie zbawiona dusza nasza.

17.07  sobota.
Oto wrócili obaj, od środy byli w Bochni rozrywani przez 

kolegów i koleżanki. Myśmy się od Markiewicza, naczelnika 
Straży Pożarnej w Wiśniczu, dowiedziały, że obaj zdrowi. Jaś 
już zaprzysiężony ochotnik. Tomek, jako poborowy przyjęty, ale 
będzie stawał w poniedziałek, aby być wziętym do armii stałej. 
Obaj pójdą na front? O Boże! Wczoraj, w piątek, przyjechali 
tutaj z wycieczką młodzieży bocheńskiej do zamku, urządzo-
nej rzekomo dla pożegnania odchodzących studentów… Oni 
się bawią tem wszystkiem – a my drżymy o nich! Dziś z rana 
jest  w  Bochni  uroczyste  wyjście  bocheńskich  ochotników, 
nabożeństwo, a potem jazda do Krakowa. Kamila z Marynką 
poszły wczoraj rano, Hania nie może, więc śpi. Ja nie śpię ani 
w nocy. Zmora wojny wróciła i męczy. A ci, równocześnie z temi 
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na wskroś bolesnemi wrażeniami, młodzi urządzają zabawy, 
sprzedają ducha. Polacy zawsze jednoczą ducha w najcięższych 
chwilach dziejowych płocho rozigrani? W zamku wycieczka ze 
smakołykami, pijatyką. Na Koryznówce recitativo kiedysiejsze-
go przedstawienia, goście, śmiechy, bezład.

W gazetach wieści grozy pełne. Na froncie niby odzyskano 
Dubno, ale Litwa cała zajęta. Bolszewicy pod Wilnem, może 
już  w  Wilnie?  Rokowania  rządu  z  Radą  Najwyższą  w  Spa 
przerażające. Ach! Czyż wszystko przepadnie?! Niewola wróci? 
A my będziemy się bawić niewolą. Zabawa w Polskę już skoń-
czona? Lwów przepełniony uciekającymi na oślep przed Armią 
Czerwoną. W Oświęcimiu przygotowują baraki dla uchodźców. 
Wszystko to samo, tylko dotkliwsze, trudniejsze, bo swoje, nie 
austriackie, więc w tym może pociecha. Rozpaczna pociecha!
Plebiscyt na Mazurach przegrany, Niemcy zwyciężyli, Warmia 
pozostanie pruską. Czyż ze Śląskiem będzie tak samo? Wysiłki 
nasze  skierowano  na  wschód,  kresy  zachodnie  zaniedbano. 
Szamotamy się jak mucha w pajęczej sieci. Tą siecią misternie 
uplecioną  jest  bolszewizm  żydowsko-niemiecki,  krzyżacko-
-pruski  pająk  szpony  po  nas  wyciąga,  jak  wyciągał.  Hordy 
moskiewskie to tylko przez niego sprytnie wyciągnięta jedna 
z nici oplatających Polskę i Rosję – to walka germanizmu ze 
słowiańszczyzną, walka nierozegrana, straszna!

18.07 niedziela, wraca upał 20 stopniowy (na werandce pod 
dachem w słońcu o godz. 5-tej po południu 34 st. Rem.)

20-sta rocznica urodzin Hanki naszej. Uroczyste nabożeń-
stwo do Serca Jezusa w kościołach całej Polski26 i w naszym 
najbliższym pokarmelickim, na górze w Zakładzie. Byliśmy 
wszyscy, a raczej wszystkie, bo wszak naszych chłopców nie ma. 
Jasiek wczoraj miał dzień uroczysty. Na czele kompanii skautów 
bocheńskich, on skaut silny, śliczny, książę Józef, w mundurze 
i czaku żołnierskim - on przemawiał na rynku z podziękowa-
niem od młodzieży, zasypani kwiatami, kwiatami udekorowani 
młodzi  żołnierze  ochotnicy,  uroczyście  byli  żegnani  przez 
rodzinne,  powiatowe miasto.  Odjechali  do  Krakowa. Łzawe 
było pożegnanie, dziewczęta młode i starsi panowie płakali, nie 
mówiąc już o matkach przyszłych bohaterów. Tomek miał rolę 
pośledniejszą w tym wyjściu. Pojechał z kompanią studencką, 
ale  jako  poborowy  przepisowy  wraca  i  jutro  dopiero  stawał 
będzie – może go nie wezmą do służby frontowej po zbadaniu 
lekarskim. Jaśka ochotnika 16-letniego nawet nie badano.

Kamila jest spokojna i dobrej myśli. Chwała Bogu, że tak 
jest, przeczucia matek sprawdzają się. Dla Jasia27 chcieliśmy 
sami jakich ruchliwszych, innych wakacji niż dotychczasowe 
na Koryznówce. Czas mu wypłynąć na szersze wody. Tomek 
cichszy i mniej zdrowy, niechby zaczął „pływać” dopiero po 
maturze. Na przyszły rok. Nie można jednak wiedzieć, co z nim 
zrobią, jeśli nie zda? Gdyby tak mógł dostać służbę zastępczą 
w tutejszym Zakładzie28? Stara się o to aptekarz B[Brzękowski]29. 
dla swego syna, dla Janka30, mizeraka zmordowanego egzami-
nami na Technice we Lwowie31. Był dzisiaj znowuż w kościele, 
i on odjeżdża jutro pod Warszawę do Rembertowa, skąd dopiero 
może być tutaj przydzielony.

Smutno jest  i źle z nami wszystkiemi pod temi brylanto-
wemi,  pięknymi  promieniami  lipcowego  słońca.  Wilno  już 
w rękach bolszewików. Lwów cały w pogotowiu do obrony. 
Dziś  gazet  niema,  święcenie  niedzieli.  Czego  dowiemy  się 
jutro? Jutro odchodzi z Zakładu -2-ga kompania więźniów woj-
skowych ułaskawionych wyznaczonych na front. Dzisiaj byli 
wszyscy, 100-kilku na mszy do Komunii św. Śpiewano i grano 
pięknie. Kazanie było odczytaniem rozkazu Piłsudskiego oraz 
dobrą informacją o położeniu wojennym. Ks. Dąbrowski, kape-
lan, z przejęciem przedkładał grozę położenia oraz obowiązek 
ratowania samych siebie. Może zrozumieją?

19-tego ,poniedziałek, upał 28-30 st. R., w słońcu 34, wieczór 
burza, ulewa.

20.07 chłód, pochmurno, aer stoi jednak na pogodzie.
Żyto zżęte, jęczmień schowany.

21.07 środa, upał powrócił.
Żyto  schnie.  Troska  nad  nami  i  w  nas.  O  chłopcach  do-

tąd żadnej wiadomości. Co się dzieje z Jaśkiem w Krakowie 
w  koszarni32  na  Krowodrzy?  Co  z  Tomkiem?  Czy  też  poje-
chał zgłaszać się także na ochotnika? Czytam „Głos Narodu” 
i „Rzeczpospolitą”, ale nic temu nie wierzę, co piszą, musi być 
gorzej, niż muszą drukować. Zatem strasznie źle! Na odpowiedź 
Sowietów czekają w Warszawie. A może oni naprawdę dopiero 
w Warszawie będą paktowali? Naszych chłopców wyślą na front 
– na rzeź lub niewolę. O Jezu miłosierny, jakimże strasznym 
dopustem jest wojna!

22.07 czwartek.
Tomek przyjechał ozdobiony kokardą ochotniczą na mun-

durze.  Przyjęty  do  Krakusów,  lekkiej  artylerii  konnej  pod 
wodzą porucznika Dzieduszyckiego33. Dziś wieczór odjechał 
z  powrotem  do  fortu  w  Łobzowie,  gdzie  się  będą  ćwiczyć 
ochotnicy - przeważnie już ochotnicy, nie studenci. On będzie 
najmłodszy. Jaś pisał ze swojej koszarni na Krowodrzy. Widział 
się z nim Janek B[Brzękowski]. Podobno bardzo tam mają cia-
sno i brudno. Piechota-hołota, ale przyszli bohaterzy, jak byli 
„czwartacy” w legionach. Jasiek zgłosił się jako starszy o rok, 
aby być wysłanym na front! Tak opowiada Janek B[Brzękow-
ski]. On sam o tem nie pisze. Zapowiada tylko, że urlopu nie 
dostanie i aby kto przyjechał, zanim wyjdzie z Krakowa. Więc 
widać  to  prawda.  Chcemy  przez  ks.  Bylicę  zwrócić  uwagę 
komendanta  na  młody  wiek  Jaśków.  Kamila  pojechała  dziś 
wieczór z Tomkiem do Bochni. Tak więc chłopcy nasi już nie 
nasi, a żołnierze najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Bóg z niemi: 
Kto się w opiekę podda Panu swemu, a całym sercem szczerze 
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ufa Jemu…Wola jego prawem naszym.
Jeśli  rozejm  przyjdzie  do  skutku,  ochotników  najmłod-

szych może rozpuszczą. Nic wiedzieć nie można. Dopokąd są 
w Krakowie łatwiej wytrzymać niepokój, ale z chwilą, gdy ich 
stamtąd zabiorą, udręczenie nasze wzrośnie. Kamila dziś jest 
dobrej myśli, ona wierzy i ufa. Tomek uradowany swoją arty-
lerią, o Jaśka boję się, aby nie popadł w depresję. Piszemy do 
niego, po niedzieli ktoś z nas pojedzie, może i ja się wybiorę? 
Hania wygląda prawie zdrowa, ale pokasłuje. I o nią lękać się 
trzeba??? Marynka najdzielniejsza ze swoim dobrym humorem, 
ale też szczupła i pobladła. Pogoda służy spychaniu naszego żni-
wa, w tym zamieszaniu wszystko szwankuje w gospodarstwie. 
Tomkowi dałam 100 marek na drobne wydatki, nie wiadomo, 
jaką będzie miał gaże. Jasiek swoje 300 marek zostawił u matki, 
jednak i  jemu dałam potrzebne pieniądze. Tam łatwo zgubić 
i łatwo być okradzionym. Bielizny nawet nie można mu dawać 
zapasowej,  lepiej  posłać  częściej  i  zabrać  do  uprania,  ale  to 
wszystko dopokąd są w Krakowie, a oni rwą się byle prędzej, 
bliżej bolszewików.

24.07 niedziela.
Uroczyste nabożeństwo wojskowe w kościele w Zakładzie. 

Oddział ochotniczy powiększa się. Sierżant Michalik formuje 
400  ludzi.  Będą  się  bili  dzielnie,  bo  już  się  modlą  żarliwie. 
Trzeba widzieć te twarze skupione i poważne, a młode.

Po  wczorajszej  burzy  gwałtowna  ulewa,  mamy  pogodę, 
ale wątpliwą, aer staje na odmianie. Żyto znieśliśmy na gwałt, 
pszenica została w kopie, nażęto wiech i stojąca została jeszcze 
reszta… Tak się  to wlecze pomału swoimi siłami i małą po-
mocą sąsiadów, tylko o dostaniu żołnierzy teraz nie ma mowy. 
Wczoraj  wieczorem  wróciła  Kamila.  Wyprawiła  Tomka  do 
Krakowa i widziała się z Jaśkiem. Jasiek zdemaskowany przez 
kolegów, co do swojego wieku. Został odłączony od ćwiczących 
się na front, a przydzielony do grupy B, bardzo ważnej, tylko 
na  to nie chciał przystać,  rzucał  się dużo, aż nareszcie uległ 
namowie Zbyszka Łasińskiego34 i zdecydował się jechać z nim 
i Brzękowskim na usługi plebiscytowe na Górny Śląsk. I tak się 
stało. Wczoraj właśnie odjechali w kilku razem, więc już nie na 
front, tylko do Bytomia. I tam jest niebezpiecznie dla młodych 
zapaleńców.  Zobaczymy,  czy  Niemcy  Hakatyści  nie  równie 
niebezpieczni jak bolszewicy? W koszarni ochotniczej podobno 
straszny nieład i braki wszelakie, a ćwiczenia uciążliwe, nad 

ludzkie siły. W Tomkowym forcie w Łobzowie zdaje się będzie 
więcej porządku, bo młodzież starsza i ci Krakusi artylerzyści, 
przeważnie z rodzin ziemiańskich, więc kompania lepsza. Czy 
tylko Tomek do jazdy konnej będzie miał wytrzymałość, nie 
ma w tym wprawy żadnej. Jeździł tylko sprawnie na żelaznym 
rumaku35, wszelki moje usiłowania co do konia żywego roz-
bijały się o niepokonane trudności. Pamiętam ich dziećmi na 
koniku od Jurów36, Tomek miał wtedy swadę do tego i teraz 
cieszy  się  na  jazdę konną. Ale  ćwiczenia  całodzienne  mogą 
być za męczące dla niego. Stefan Sękowski37  jest  tam z nim 
razem, będzie się nim trochę opiekował – ten dobry chłopiec 
z Nieprześni? Prosiła matka.

Z frontu od Grodna lepsze nieco wiadomości. Linia Styru 
jest zupełnie odczyszczona od nieprzyjaciela, a w Warszawie 
nowy gabinet koalicyjny z premierem Witosem i Daszyńskim, 
reprezentantami Polski ludowej, socjalistycznej. A więc już do 
Sowietów niedaleko. Rataj ministrem oświaty! Z tym gabinetem 
bolszewia  będzie  traktowała  w  sprawie  rozejmu?  Jakie  będą 
warunki tego rozejmu? Może już dziś wiadomo o tym w War-
szawie? Wedle doniesienia paryskiego Temps’a Rada najwyższa 
postanowiła  zmobilizować  16  dywizji  do  niesienia  pomocy 
Polsce. Czy to prawda? Ale słychać śpiew „ nie damy ziemi”. 
Przemaszerowali z chorągiewkami na bagnetach na rynek w mia-
steczku. Tam przemawiał do nich płk Byrnas38, grała miejscowa 
muzyka. W zamku będą ich żegnali zabawą taneczną. Z bronią 
u nogi i silną rezerwą poza armią czynną trzeba nam stanąć do 
tych rokowań. Jakie one będą? Czy bardzo upokarzające?

26.07 poniedziałek, św. Anny, imieniny Hanki, upał 23 st. R.
Pomyślne wiadomości z frontu, odpieranie, nie cofanie się. 

Równocześnie 23-ciego nadszedł do Warszawy radio[gram] do 
ks. Sapiehy: „Rząd sowiecki wydał naczelnemu dowództwu Ar-
mii Czerwonej rozkaz natychmiastowego rozpoczęcia z polskim 
naczelnym dowództwem układów mających doprowadzić do 
zawieszenia broni oraz przygotowania przyszłego pokoju pomię-
dzy oboma krajami”. Podpis Cziczerin. Zatem chwilowo krew 
się przestanie lać, strzały zmilkną? Ale polskie „czuwaj” niech 
tętni dookoła. Brzmi nim mowa Wilsona w sejmie. Nasz premier 
Piast przemówił przyjęty brawami. Ułożył mu kto tę mowę? Czy 
sam ją wyrzucił ze siebie? Ci, co go tutaj znają, powiadają, że 
zawsze miał swadę do gadania wcale dobrą. Jeśli to czuje, co 
mówi, będzie to miało znaczenie i wpływ na całe stronnictwo. 
Chłopi z naszego powiatu może się ruszą do poboru? Imieniny 
Hanki były weselsze z racji tych lepszych wieści, bo i pomoc 
z Anglii  i Francji będziemy mieli zapewnioną w razie  jakich 
obstrukcji bolszewickich lub w razie dalszego uderzenia.

Po obiedzie Kozubski przysłał piękny bukiet i swój utwór 
muzyczny Souvenir de Koryznówka z dedykacją dla Hanki. Od 
Jaśka nadeszły dwie lakoniczne kartki z drogi. Jest zdrów. Co 
też Tomek napisze ze swej artyleryi?

27.07 wtorek. Upalnie jest i chmurno. Znoszą suchą pszenicę. 
Pozostanie już tylko owies do żęcia.

Dziś nadeszła wiadomość, że Brody już zajęte przez wojska 
bolszewickie. Od Tomka kartka z niedzieli, po rewii na Rynku 
w Bochni. Zadowolony, zdrowy, głodu nie ma. Adam Zechen-
ter w Poznaniu wstąpił z powrotem do armii – do artylerii39 

i  wyjechał  do  Szczelina  [Strzeszyna  –  dzielnica  Poznania?]. 
Tam formują wielkie pogotowie wojenne w całym Księstwie 
[Poznańskim]. Hela Znaniecka40 pisze, że także wstąpi do Legii „Żelazny rumak” przed Koryznówką
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Kobiet41. Przygnębienie i opór wzrastają razem. W piątek mają 
się zacząć rokowania dowódców obustronne.

29.07 dziś deszcz bije od nocy, reszta pszenicy zaniedbana 
moknie.

We środę 28-go dowiedzieliśmy się odparciu od Brodów. 
Mimo to mnóstwo osób znajomych ucieka ze Lwowa. Czaj-
kowscy przyjechali do Ligięziny42. Ze Sącza piszą, że wszystkie 
szkoły zajęte uciekinierami. Wszystko to copojak w 1914 i 15 
roku. Jaki będzie koniec? Rada Ambasadorów43 ćwiartuje cie-
szyńskie. Samo miasto Cieszyn ma być podzielone na polskie 
i czeskie. Matactwa angielskie przeszkadzają na każdym kroku. 
Na pożyczkę państwową arystokracja rodowa i finansowa składa 
milionowe dary marek. Goetz z Okocimia 10 milionów. Gene-
rał  Wrangel44,  którego  działalność  jest  rodzinnym  rosyjskim 
antidotum  przeciw bolszewizmowi odnosi  sukcesa,  na  które 
nawrócone pułki przechodzą na jego stronę. […]

Sierpień 1920 r.
1. 08 niedziela, pogoda rano, burza popołudniu.

Jeszcze  żadnych  wieści  o  rozejmie.  Janek  pisał,  że  ich 
batalion wyjdzie lada dzień na front! […] Chcę być w Krako-
wie, może jutro albo we wtorek. Zobaczę Tomka. Dziwny lęk 
mnie ogarnia na myśl, że on może być w bitwie użyty, wszak 
żadnej wprawy nie ma, ćwiczenia zaledwie rozpoczęli. O Jaśku 
nic wiedzieć nie będziemy, bo cenzura listów nie dopuszcza. 
Gorycz i smutek przygnębiają. Cieszyńskie dla nas przepadło! 
Jest jeszcze jakiś sprzeciw Ameryki przeciw postanowieniom 
ambasadorów. Ale co to znaczy? My sami teraz sprzeciwić się 
nie możemy. To najtragiczniejsze!

4.08 środa, pogoda, aer wysoko.
O Boże! Jakież to wszystko dziwne, tajemnicze, przepastne, 

co się dzieje w nas i dookoła nas. Po co to wszystko? Na co? 
Dlaczego? Czy jest w tym wszystkim czyjaś wola? Ludzka czy 
Boska? Tajemnica, wieczna tajemnica, niczego się nie wie. […] 
Człowiek w tym trwać musi, powinien czy chce czy nie chce.
Byłam w Krakowie, byłyśmy obie z Kamilą u Tomka w forcie 
VII na Łobzowie. Dano znać, że mają odjechać do Warszawy na 
front. Boć już lada dzień Warszawa stanie się frontem bolsze-
wickim? Do dziś dnia biją się, pertraktują o rozejm. A są już nad 
Narwią i ich wojska podjazdowe, kozaki, zabierają tyły naszym, 
rozgramiają, biorą do niewoli, męczą. O Boże, te nasze dzieci, ta 
młódź szkolna, oni mają paść pastwą bestialskiego rozjuszenia. 

Tomek ogolony, umundurowany, z tą swoją drobną twarzyczką 
o  wielkich,  ojcowych  oczach.  Cerę  ma  może  zdrowszą  niż 
w domu, nie narzeka na nic, rad uczenia się konnej jazdy, rad 
wyjazdowi do Warszawy. Jest razem z kolegami, a raczej ze 
starszymi  znajomymi:  Sękowskim  Stefanem  i  Podgórcem45, 
akademikiem z Loeben46. Dobre  chłopcy. Zajechałyśmy  tam 
autem z Nunią Sk.[Skoczylas]47 i z Kamiśką. Żegnałyśmy ich. 
Daję pieniędzy, tu gażę mają strasznie marną, marka dziennie 
i z tego ściągają 5 marek na pożyczkę państwową. Dziś wieczór, 
we środę 4-tego mają odjechać z Krakowa w 150, z końmi i ar-
matkami. Porucznik Pawłowski powiada, że nie ma pojęcia, co 
on pocznie z tymi dziećmi, jak by wypadło użyć ich w bitwie, 
albo gdyby otoczyli  ich bolszewicy. Co warte  takie rezerwy. 
Może Bóg da, że się bez nich obejdzie na razie. Pobór tymcza-
sowy ogłoszony przez nowy rząd Witosowy48 ściągnie starszego 
rekruta z włościan? Idą podobno liczniej, ochotniczo nawet, o ile 
to prawda. Jechałyśmy wczoraj z chłopem z Lipnicy. Tam dosyć 
dobry duch. Marynka i Hania wczoraj pojechały do Wieliczki. 
Tam miał być Tomciu ze Stefanem i Podgórcem, o ile dostali 
pozwolenie  z  komendy.  Kazek  Zechenter49 zgłosił  się  także 
do grupy B – pomocniczej. Przydzieli  go do Rembertowa50, 
pojedzie za 5 dni. Antymilitarysta do szpiku kości, wywodami 
swojemi, od których trudno mu się powstrzymać, może tylko 
być szkodliwym - nie pomocnym, ale honor nakazuje stanąć 
w szeregu.

Byłam na Dębnikach u Beaty51. Chora jest i rozdrażniona, 
zła.  Temperament  matki,  ciotki  Teodory  Matejkowej,  wziął 
prym nad ojcową, Matejki Jana, szlachetnością. Minie to może, 
o  ile  fizycznie wzmocni  się. Maja,  najmłodsza  jej,  a  osiem-
nastoletnia, wypiękniała ciałem i duszą. Daj Boże, aby to nie 
była chwilowa tylko metamorfoza. Z Janką zamężną wielkie 
przykrości posagowe, z Adasiem jakieś karciane długi na froncie 
bolszewickim. Przy taborach tak się oficerowie zabawiają, toteż 
ich  rozgromiono.  Rozluźnienie,  słychać,  w  armii  naszej  jest 
duże. Mówią, że Haller strzela sam do dezerterów. Amunicji 
brak. Z Gdańska okrętów wyładować nie chcą, ani przewieźć 
tego,  co  przysłano  z  Ameryki.  Wszak  w  Polsce  nie  ma  ani 
jednej fabryki amunicji i broni! I prowadź tu wojnę na takim 
olbrzymim froncie, co za nierozum. Czy może odwaga właśnie 
szalona? Bóg wie, co lepiej, co mądrzej by było. Wszystko jest 
straszne, co dzieje się z nami. Cieszyńskie stracone. Z Górnym 
Śląskiem będzie  to samo? A układy z Sowietami, dokąd nas 
zepchną?  Bolszewizm  ma  opanować  świat,  zawładnąć  spo-
łeczeństwami,  tak  jak ongi zawładnęło nim chrześcijaństwo. 

                                          Awers i rewers pocztówki przysłanej przez Tomasza Serafińskiego z Góry Kalwarii
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Tomasz Serafiński w oddziale artylerii lekkiej - rok 1920. (stoi w środku)

Na trupie kultury naszej stanie nowa idea? Skąd ona? Kto jej 
bogiem, twórcą, panem?

6.08 piątek, pogoda, upał będzie.
Modliliśmy się w kościele, modlę się ciągle. Szept „zdro-

waś” drga we mnie prawie bez przerwy. Czy słucha kto tego?
Rokowania rozejmowe prawie zerwane, czy odroczone? De-
legaci pierwsi wrócili, wysłani jeszcze do Mińska. Nad Nar-
wią biją się. Konnica rosyjska 
wciąż  zachodzi  nasze  tyły. 
Mówią,  że  ostatnich  ochotni-
ków zabrano do niewoli, tych, 
co  zmienić  miał  nasz  Jasiek. 
On  nic  nie  pisze.  Dlaczego? 
Wszak od Janka Brzękowskie-
go ojciec dostaje listy, a mieli 
być  razem.  Tomek  odjechał 
we środę z krakusami do Góry 
Kalwarii pod Warszawę. Jechał 
na deszczu w hełmie, radosny, 
uśmiechnięty. Na wszystko, co 
ich  tam  spotkać  może,  trzeba 
być przygotowanymi i myśleć 
o  tem.  W  każdej  rodzinie  to 
samo. Warskich jedyny syn na 
bolszewickim froncie, walczył 
pod Mińskiem, był ranny. Rozmawialiśmy o nich z matką i sio-
strami. Są spokojne tą samą ofiarą. Tak być musi. Bóg tak chce, 
abyśmy własną zasługą odkupili winy i zmartwychwstanie.

Witosowa  odezwa  do  braci  włościan,  czy  przebrzmi bez 
echa? Niepodobna. Jednak na przymus poboru tam najwięcej 
liczyć trzeba, nie na ochotnictwo. Oni tego nie rozumieją, oni 
chcą pokoju, spokoju za wszelką cenę, nie za cenę niepodległości 
Polski. Dla przeważnej liczby chłopstwa Polska jest niczym! 
„Państwo  to  wy”  powiedział  Witos.  Tak,  otóż  oni  nie  chcą 
państwa, chcą tylko roli i gotówki. Jeszcze mają go pożyczać 
państwu, w którego istnienie nie wierzą, którego istnienia nie 
pragną. Polska ludowa jest jeszcze mitem, pomimo realnego ga-
binetu ludowego. A może to początek prawdy, może wykrzesze 
się zrozumienie, może ta twarda skorupa kryje w sobie ziarno 
zdrowe przyszłej siły rodnej i rodzącej bujne owoce.

8.08  niedziela, pogoda, aer stoi wysoko, a nasze akcje nisko, 
ach jak nisko!

Warszawa zagrożona, rząd wydaje odezwy do obywateli, 
żołnierzy, mieszkańców „albo walka  do  ostateczności,  zwy-
cięstwo i wolność, albo sromotna niewola. Do walki, więc i do 
zwycięstwa”. Noty drugiej w sprawie rokowań bolszewicy nie 
przyjęli. Rzekomo z powodu zaburzeń atmosferycznych, a wła-
ściwie dla dalszej zwłoki i dalszego uderzenia na front. Pomoc 
Francji się zbliża? Anglia? Rada wojenna państw Koalicji ma 
dać amunicyję i ochotników, zmobilizować flotę. Kiedy? Czy 
oni wejdą do Warszawy? Nasze rezerwy ślą.

Tomek przysłał kartkę z postoju w Częstochowie. O Jaśku 
nic  nie  wiemy.  Od  Brodów  nieco  odparto  czerwone  pułki, 
Lwów  spokojniejszy. Kiedyś,  przedwczoraj  był  u  nas  nowy 
komendant52,  a  raczej  oficer  inspekcyjny  Ogarek53  znajomy 
Kazka Z [Zechentera]. Zna stosunki z ciągłych krążeń pomiędzy 
Krakowem, Warszawą i Lwowem. Już nie wierzy w możliwość 
inwazji tutaj, ani się lęka o Warszawę. Powiada, że damy sobie 

radę sami bez koalicji. Ach gdyby to była prawda! Ja mam takie 
uczucie, jak gdyby wampir jakiś ssał ze mnie wiarę i nadzieję 
w możliwość  lepszości. Na zabawy, rozrywki, podróże  teraz 
nie pora i na „flirt” nie pora. Głębia uczucia mieściła by się tak 
dobrze w tych wielkich czasach. Tylko, że ludzi nie ma godnych 
tej wielkości. Małość panuje, bezduszność, obojętność, nicość 
i troski o chleb powszedni, o pokrycie kości i ciała!

Mamy  gości  od  wczoraj,  Ciocia  Bronia  S  [Serafińska]54 

lubią się z Kamilą i ja ją lubię 
od dziecka.

11. 08  zachmurzona pogo-
da, aer stoi wysoko.

Wieści nieco lepsze o na-
dejściu do Gdańska, o  ile  to 
prawda,  amunicji  z  Francji 
wraz  z  ochotnikami,  wresz-
cie  o  postanowieniu  10-cio 
dniowego  rozejmu  do  roko-
wań pokojowych. Tak by się 
chciało łudzić, my to najlepiej 
umiemy.

W  gospodarstwie  domo-
wem  o  tyle  pomyślnie,  że 
żniwa  już ukończone  (resztę 
owsa  za  lasem  przekropi  je-

sienny  deszcz).  Koniczyna  sprzątnięta.  Ów  trudny  problem 
rozwiązany  został  dzięki  sprawności  Anielki  i  jej  sprytowi 
w wyszukiwaniu pomocy od sąsiadów i żołnierzy. Wszystko 
za obietnicę nowej bluzki  i dodatkowych do zasługi prezen-
tów odzieżowych przenoszącycych w dwójnasób zasługę nie 
wystarczającą na zakupno. Jej młoda ochota bardzo jest miła, 
pracownica  rolna  z  niej  dobra,  więc wszystko w  domu  robi 
się samym, rezygnując z wszelkiej obsługi osobistej. „Trzeba 
czynnie  rozumieć  nowe  czasy”-  nie  ma  innej  rady.  Mnie  to 
może najtrudniej, chociaż i ja miałam już do tego odpowiednie 
z  dawnych  lat  przygotowanie.  Zarabiać  nie  zarabiałam,  ale 
oszczędzać umiałam i umiem. Może wystarczy do końca?

Od Tomka jest kartka z Góry Kalwarii, wkroczyli na koniach 
do Warszawy, paradowali przez Marszałkowską. W Kalwarii 
stoją w jakimś dworze, sypiają na polu pod kocami. Porucznik 
Pawłowski czuwa nad niemi. Czekają na bolszewików, bo „oni 
raczej przyjdą do nas, niż my do nich”. Tak pisze Tomek. Od 
Jaska nic, jest podobno w Pszczynie, pewnie urażony na „dom 
cały”, żeśmy zdradzili jego wiek u komendanta, nie dali iść na 
front z piechotą.

12.08  czwartek.
Dziś znowu depresja po artykule w „Głosie Narodu”55„Tra-

gikomedyja pokojowa” i po wywiadzie z księdzem Londzinem56 

w  sprawie  cieszyńskiej.  Znikąd  ratunku  nie  będzie?  Sami 
idziemy na rzeź? Nasi chłopcy biedni przepadną w tej nawale? 
O Boże! Toć oszaleć lepiej lub skończyć samobójstwem.

Jakieś auto wali na górę do Zakładu. Tam odpowiedni ruch 
wzmożony. Generalne dowództwo krakowskie wydaje jakieś za-
rządzenia, których wykonawcą jest ów oficer inspekcyjny Ogarek.

Wczoraj, we środę, miały się spotkać w Mińsku delegacje 
nasza z sowietami . Nowe jakieś kpiny lub podstępy urządzają 
bezkarnie. A krew się broczy na frontach. Od Jasia żadnej wieści, 
a Janek Brz[ękowski] przysłał kartkę na imieniny Kamili z Gli-



WB nr 4 (126)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE10 JESIEŃ 2020

wic, więc nie są razem, skoro Jasiek ma być w Pszczynie. Może 
chory leży w jakiś szpitalu? Dlaczego nie napisze, dlaczego? 
Wieczorem przyszły z plebanii Lewdowa [?] ze swojemi ucie-
kinierkami, krewnemi ze Sokala. Podobno będą wracały, więc 
się nie lękają dalszego pochodu bolszewików. Są jeszcze ludzie 
nie wątpiący, że złe minie, że my nie przepadniemy, że Lwów 
zostanie przy nas. Że do Warszawy nie dojdą, nie wkroczą? Że 
niewola nie wróci? Warunki rozejmu rzekomo postanowione 
w xxxxx są przecież nie do przyjęcia!? Delegacja nasza (jest 
w niej i Kiernik57 z Bochni) miała we czwartek wyjechać do 
Mińska58. Czy dojadą? Co postanowią? Jakie będą owe dogodne 
warunki bolszewickie? Kiedy się o tem dowiemy i czy to prawda 
będzie, a nie nowe tumanienie?

13.08  piątek, pogoda nieco chmurna.
Doczekaliśmy od Lewand.[Lewandowskich?] adres Jaśka 

do Bytomia. Tam mają mieć stałe oparcie, a tylko rozjeżdżają 
się wedle rozkazu na agitację.

14.08  sobota, jasna pogoda przy najciemniejszych horoskopach!
Warszawska  zabawa  w  Polskę  kończy  się  ogłoszeniem 

„stanu oblężenia”. Wojska nasze koncentrują  się  ku obronie 
„stolicy”, zwodniczej syreny naszej. Witos premier wyjechał do 
Poznania. Piastowiec u Piasta szuka ratunku, w Wielkopolsce? 
Zapewne tam przeniesie się nasz rząd z deszczu pod rynnę – od 
bolszewików do Hakaty. Niemcy już są gotowi do skoku po 
poznańskie . Po mowie Loyda Georga w parlamencie angielskim 
w obecności Kamieniewa59 i Trockiego60, jasnem jest, że nowy 
sojusz angielsko-niemiecko-rosyjski wisi w powietrzu, czy poza 
nawiasem Francji i Włoch? To się pokaże. W każdym razie my 
jesteśmy przeznaczeni na ofiarę pokoju dla Europy. Jest kartka 
od  Jaśka  „z  niemieckiej  Wisły”  Pless  aber  Silesien61.  I  tam 
przepadniemy. Tylko całuje  rączki, nie pisze więcej. Gorzko 
być musi tej młodej duszy.

15.08  Niedziela Wniebowzięcia NMP, odpust w miasteczku 
naszym. Pogoda.

Dzwonią, śpiewają, modlą się. Zaproszone byłyśmy na po-
święcenie sztandaru szewców. Cechmistrz - powstaniec z [18]63 
roku,  sekretarz  -  legionista  z  1914,  więc  też  chorągiew  jest 
z białym orłem i Matką Boską Częstochowską. Czczą jeszcze 
św. Panienkę, Polski królową - burżuje, w przeddzień nadejścia 
bolszewików!?

Idą, idą, są już może pod Warszawą samą? Albo to wiemy 
prawdę? Nie wiemy co się odbyło w Mińsku 14-tego62. Kamili 
powiedziano  wczoraj  w  Bochni,  że  Tomek  już  pewnie  jest 
w ogniu! Ach, teraz dopiero wiemy, co to jest wojna! Z tem drże-
niem w sercu, z ta uporczywą myślą w głowie, że on paść może, 
może zginąć, być ranny, kaleką! Kolega Tomka Adaś Bothe63 
umarł  podobno  po  zaszczepieniu  tyfusu  jakimś  zjadliwym 
serum. I tak być może, kto wie czem i jak ich szczepią w tych 
lazaretach. Tu u nas ludzie nie zdają sobie sprawy z groźnego 
niebezpieczeństwa, czy też są już na nie nieczuli. Słychać, że 
chłopi ruszają się, że pójdą do rezerw tak potrzebnych. Wielko-
polska jedna wie, co robi. Drugą armię już sposobią. Warszawy 
nie ewakuują. Kto się lęka, sam wyjeżdża.

16.08  poniedziałek, pogoda, aer stoi wysoko.
Akcje nasze idą nieco wyżej. Przede wszystkim stanowisko 

Poznania  i  Wielkopolski  całej  jest  wspaniałe.  Ale  dziś  czy-

tamy  przemówienia  na  zgromadzeniu  w  dniu  10.08  biskupa 
Łukomskiego64, ks. Adamskiego65 i Mariana Seydy66, a także 
na wiecach, w których brało udział 40 000 obywateli Poznania. 
Na jednem z nich zjawił się Witos z W. Kucharskim67. Jak ten 
chłop mówi rozsądnie, dobrze, i jakie to robi znakomite wra-
żenie. Z rokowań w Mińsku zdaje się nic nie będzie, uderzą na 
Warszawę i tu się rozegra nasze va banque? Stanowisko Francji 
czyli uznanie rządu Wrangla w południowej Rosji, nowe ode-
zwanie się tego szachera Loyda Georga o Polsce stawia sprawę 
naszą na miejscu pierwszorzędnym. Albo nas, albo Śląsk z So-
wdepią68, ma do wyboru Europa! Albo Polska Rzeczpospolita 
zostanie niepodzielna i niepodległa, albo zwycięży komunizm 
-  międzynarodówka  wszystkich  krajów  pod  terrorem  rosyj-
skiej, żydowskiej Sowdepii i niemieckich spólników. Traktat 
Wersalski runie. Niemcy przesuną się za Ren, zerwie się sojusz 
Anglii z Francją? Ameryka nam sprzyja? Duch Lafajeta69 czuwa 
nad Francją – duch Kościuszki nad Polską. Miejmy nadzieję. 
Polska ludowa Piast zwycięży! Czy Bóg dziejów z nami jest, 
czy przeciw nam?

18.08  środa.
Komunikat 16-tego do Krakowa:

       WIELKIE ZWYCIĘSTWO POD WARSZAWĄ!
Armia północna pod dowództwem naczelnika Państwa 
rozbiła dzisiaj 4 dywizje bolszewickie. Wzięła do niewoli 
3000 jeńców. Straty bolszewickie, armia bolszewicka ucieka 
w popłochu. Podpisano: gen Rozwadowski70.

Przypisy:
1  Określenie  „na  Florisie”  odnosi  się  do  domu  rodzinnego 
Kamili Serafińskiej, w Bochni przy ul. Floris. Tu w 1920  r. 
mieszkała matka Kamili, Amalia Zechenterowa z domu Hrubant 
(1850–1939) wdowa po inż. górniczym Teodorze.
2  Swaty cioci Jadzi: obrazek sceniczny w 2 odsłonach autorstwa 
Jerzego Turnaua wyszły drukiem w 1920 roku nakładem lwow-
skiego wydawnictwa Księgarnia Polska B. Połonieckiego w serii 
Teatr dla Wszystkich (tom 56).
3    Sodalicja  Mariańska  Akademików  w  Krakowie  działała 
w  latach  1891-1953  stowarzyszenie  młodzieżowe  o  profilu 
katolickim.
4   Proboszcz wiśnicki Andrzej Sękowski od dłuższego czasu 
prosił siostrę Zofię Kończę, generalną przełożoną Zgromadzenia 
Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi we Lwowie, o podjęcie 
pracy w ochronce w Nowym Wiśniczu. Ofiarował na ten cel 
fundusze na utrzymanie trzech sióstr. W rezultacie tych starań 
w1919  r.  przyjechały  do  Nowego  Wiśnicza  dwie  siostry  ze 
Lwowa. Były to s. Stanisława Daśkiewicz, która przejęła stano-
wisko przełożonej, oraz s. Czesława Igielska. Ochronka przez 
nie prowadzona została otwarta 7 maja 1919 roku.
5    Gabinet  pod  kierownictwem  premiera  Władysława  Grab-
skiego  został  powołany  23  czerwca  1920  roku  przez  Józefa 
Piłsudskiego, ustąpił 24 lipca 1920. 
6  Wincenty Witos (1874-1945) polski polityk, działacz ruchu 
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ludowego, trzykrotny premier RP.
7   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”,  którego  liderem był 
Wincenty Witos, działało w latach 1914–1931.
8  Janowiczki – dwór rodziny Łąckich w gminie Racławice.
9  pensjonariusze wiśnickiego więzienia karnego.
10 Brat Kamili, Adam Zechenter (1878–1964) adwokat i sędzia. 
zob. WB nr 1 (123)/2020 s.18
11 skala termometryczna używana w XVIII i IX wieku.
12  Chodzi  o  uznanie  przez  Polskę  rządu  Symona  Petlury 
Ukraińskiej  Republiki  Ludowej  w  czasie  wojny  polsko-bol-
szewickiej. Towarzyszył mu  tajny układ z 21 kwietnia 1920 
roku i konwencja wojskowa. Bezpośrednim skutkiem umowy 
była  rozpoczęta  cztery dni  później wyprawa wojsk polskich 
i ukraińskich na Kijów.
13 Wojciech Plata, organista,  remontował organy w Boguszy, 
Lipnicy Murowanej; ojciec  znakomitej  śpiewaczki operowej 
Franciszki Rotter–Plata (1894-1974).
14 Fortepian wyprodukowany przez Franza Shuthana w Wiedniu, 
na którym grywał Jan Matejko podczas pobytów w Koryznów-
ce. Dzisiaj  jest  jednym z  eksponatów Muzeum Pamiątek po 
Janie Matejce Koryznówka.
15  Aleksiej  Brusiłow  (1853-1926)  rosyjski  generał,  od  1919 
roku  służył  w  Armii  Czerwonej,  wsparł  swoim  autorytetem 
apel  do  byłych  oficerów  carskich  o  wstępowanie  w  szeregi 
Armii  Czerwonej  do  walki  z  wojskiem  Polski  w  wojnie 
polsko-bolszewickiej.
16 Siemion Budionny (1883-1973) – w czasie wojny polsko-
-bolszewickiej dowódca 1 Armii Konnej, która dokonała wielu 
zbrodni wojennych na  rannych,  jeńcach  i  ludności cywilnej; 
marszałek Związku Radzieckiego.
17 Linia Dmowskiego to zaproponowana przez stronę polską, na 
konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r. linia granic Polski 
uwzględniająca:  Górny  Śląsk,  Pomorze  Gdańskie,  Warmię 
i Mazury, a na wschodzie zachodnią część Białorusi, Polesia, 
Wołynia i Podola. Nazwa linii pochodzi od nazwiska ówczesnego 
ministra spraw zagranicznych Romana Dmowskiego.
18 Konferencja w belgijskim mieście Spa, trwająca od 5 do 16 
lipca 1920, zgromadziła przedstawicieli państw Ententy oraz m. 
in. Polski, Czechosłowacji i Niemiec, a dotyczyła niemieckich 
opóźnień w wykonywaniu postanowień traktatu wersalskiego. 
Polski premier Władysław Grabski poprosił w jej trakcie o po-
średnictwo państw zachodnich w rokowaniach z bolszewikami, 
zgadzając się na wycofanie polskich wojsk na tzw. linię Curzona 
oraz  oddanie  Wilna  Litwie,  niekorzystny  dla  Polski  podział 
Śląska Cieszyńskiego, Orawy, Spisza i zarząd nad Gdańskiem. 
Józef Piłsudski był przeciwny  tym ustaleniom. Stały się one 
przyczyną  dymisji  rządu  Grabskiego,  po  której  nastąpiło 
powołanie  Rządu  Obrony  Narodowej  pod  kierownictwem 
Wincentego Witosa.
19 gen. Józef Haller (1873-1960) legionista, twórca Armii Pol-
skiej we Francji, w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, Haller 
objął funkcję Generalnego Inspektora Armii Ochotniczej. Pod-
czas Bitwy Warszawskiej dowodził obroną przedpola miasta, 
był też członkiem Rady Obrony Państwa.
20 Leonid  Krasin  (1870–1926)  działacz  bolszewicki,  ludowy 
komisarz przemysłu i handlu oraz transportu i handlu zagra-
nicznego Rosji sowieckiej, dyplomata.
21 Gieorgij Cziczerin (1872-1936) rosyjski dyplomata, prawnik, 
komisarz ludowy spraw zagranicznych Rosji sowieckiej w latach 
1918-1923, a następnie do 1930 roku – Związku Sowieckiego.

22  Brat  Kamili,  Władysław  Zechenter  (1889-1957)  inżynier 
górnictwa zob. WB nr 1 (123) /2020 s. 18.
23  David  Lloyd  George  (1863-1945)  brytyjski  polityk  i  mąż 
stanu, premier Wielkiej Brytanii w latach 1916-1922.
24  Ferdinand  Foch  (1851-1929)  francuski  dowódca  i  teoretyk 
wojskowy, marszałek Francji (1918), marszałek polny Wielkiej 
Brytanii  (1919)  i marszałek Polski  (1923), w czasie pierwszej 
wojny światowej szef Sztabu Generalnego, przewodniczący Rady 
Wojennej Sprzymierzonych, naczelny wódz Sił Sprzymierzonych.
25 Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) światowej sławy pianista, 
kompozytor, działacz społeczny, polityk i mąż stanu; podpisał 
Traktat Wersalski w imieniu Polski. W 1920 r. wysłannik Rządu 
polskiego do Ligi Narodów.
26 Święto Armii Ochotniczej obchodzone 18 lipca 1920 r. Cen-
tralne uroczystości odbywały się na Placu Saskim w Warszawie.
27 Jan Serafiński (1904-1922) Napisał Własne przeżycia z roku 
1920 jako pracę na konkurs ogłoszony przez ówczesnego Mi-
nistra Oświaty M. Rataja. w: WB nr 4 (118) 2018 s. 4-11
28  Zakład  Karny  w  Leksandrowej  koło  Nowego  Wiśnicza 
został 1919 roku więzieniem pod zarządem wojskowym. In-
ternowano w nim jeńców wojennych, a 30 czerwca tego roku 
minister spraw wojskowych wyznaczył go na czasowy, cen-
tralny Wojskowy Zakład Karny oraz polecił przenieść do niego 
wszystkich więźniów wojskowych, skazanych prawomocnymi 
wyrokami sądów wojskowych na karę więzienia przekraczającą 
dwa miesiące.
29  Jan  Brzękowski  (1871-1957)  rodowe  nazwisko  Brzęk, 
magister  farmacji  UJ,  w  latach  1900-1934  właściciel  apteki 
w Nowym Wiśniczu, żona Wanda zginęła w 1913 roku w wy-
padku samochodowym w Wiśniczu [WB nr. 3 (98) 2014], druga 
żona Helena z Włodarczyków Pilecka była właścicielką apteki 
w Szczawnicy.
30 Jan Brzękowski (1903-1983) ur. w Nowym Wiśniczu, pisarz, 
poeta i redaktor związany z awangardą krakowską w okresie 
międzywojennym.
31  Politechnika  we  Lwowie  utworzona  w  1918  r.  na  bazie 
wcześniej  tu  istniejącej  Szkoły  Politechnicznej,  popularnie 
zwanej „Techniką.
32 koszary.
33  Konstanty  Dzieduszycki  (1884-1964)  ziemianin,  doktor 
praw, polityk, poseł na Sejm i senator, oficer Legionów Pol-
skich i adiutant J. Piłsudskiego. W 1920 był dowódcą Grupy 
Legionowej.
34 Zbyszek Łasiński syn Edmunda, nauczyciela gimnazjalnego 
w Krakowie, Bochni i Poznaniu zob. WB nr 3 (125)/2020 s. 33
35 motocykl
36 Józef Jura (1877-po 1939) doktor praw UJ, naczelnik sądu 
w Wiśniczu.
37 Stefan Sękowski (1900-1982) oficer 24 pułku artylerii Wojska 
Polskiego, właściciel dóbr Nieprześnia pod Bochnią, w czasie 
drugiej wojny światowej walczył w AK, po wojnie więzień UB, 
następnie pracownik gazownictwa.
38 płk Jan Byrnas - oficer WP (ur.1853) zob. WB nr 3 (125)/2020 
s. 33
39 W czerwcu 1920 roku w Poznaniu zostało zorganizowane 
Centrum Wyszkolenia Artylerii. Zadaniem centrum było przede 
wszystkim dokształcanie oficerów w zakresie znajomości tak-
tyki i sprzętu artyleryjskiego, wykładowcami byli oficerowie 
francuscy.
40 Helena ze Znanieckich Gołogórska (1904-1932) koleżanka 
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Hanny Serafińskiej. zob. WB nr 1(123) 2020 s. 33
41 Ochotnicza Legia Kobiet – organizacja wojskowa zrzeszająca 
kobiety, powstała we Lwowie w 1919 r. z inicjatywy mjr A. 
Zagórskiej. Ochotniczki były przeszkolone wojskowo, umun-
durowane oraz skoszarowane. Brały udział w walkach o Lwów, 
ale też na innych frontach wojny bolszewickiej 1920 r., także 
w bitwie warszawskiej. Z Bochni, najbardziej znaną legionist-
ką była Olga Leopoldyna Stawecka (1896–1933), późniejsza 
zakonnica siostra Maria Eligia, zob. WB nr 3(117)/2018
42 żona Józefa Ligęzy (1873-1925) lekarza w Wiśniczu
43  Rada  Ambasadorów  (Konferencja  Ambasadorów)  –  mię-
dzynarodowy organ wykonawczy utworzony na mocy traktatu 
wersalskiego, działał w latach 1920–1935. W jej skład wcho-
dzili ambasadorowie Wielkiej Brytanii, Włoch, Japonii i USA 
akredytowani w Paryżu.
44 Piotr Wrangel (1878-1928) rosyjski generał i polityk, w 1920 
roku dowódca Sił Zbrojnych Południa Rosji oraz Armii Rosyjskiej 
walczącej z bolszewikami, potem przebywał na emigracji.
45 Eugeniusz Podgórzec (1900–1968) żołnierz Leg. Pol. i uczest-
nik wojny 1920 r., kampanii wrześniowej 1939, ZWZ-AK, wię-
zień obozów koncentracyjnych, inż. górnik, prawnik, członek 
Stow. Bochniaków oddział Katowice
46 W Leoben (Austria) - wyższa szkoła górnicza, w której przed 
I wojną światową studiowało wielu Polaków.
47 Anna Skoczylas, siostra Kamili z Zechenterów Serafińskiej.
48 Rząd Obrony Narodowej – gabinet koalicyjny pod kierow-
nictwem W. Witosa, sformowany 24 lipca 1920 roku podał się 
do dymisji 13 września 1921 roku.
49  Kazimierz  Zechenter  (1892–1950)  brat  Kamili,  notariusz, 
zob. WB nr 1(123) 2020 s.18
50 Po odzyskaniu niepodległości, w pozostawionych pod War-
szawą przez armię rosyjską koszarach rozlokowano jednostki 
Wojska Polskiego. W czasie wojny polsko-bolszewickiej znaj-
dował się tu sztab dywizji piechoty.
51 Beata Matejkówna (1869–1926) wyszła za Wincentego Jó-
zefa Kirchamayera. Jan Matejko kupił posesję w Dębnikach, 
którą otrzymała w posagu, Kirchmayerowie mieli troje dzieci: 
Janinę  1v.  za  Stanisławem  Baumanem,  2v.  za  Aleksandrem 
Nowińskim, Adama, żonatego ze Stachówną, i Marię zamężną 
za Jerzym Nowińskim.
52 W Zakładzie Karnym w Wiśniczu
53 Por. Franciszek M. Ogarek (1895-1940) oficer żandarmerii, 
zamordowany w Miednoje.
54 Bronisława Serafińska (1875-1953) em. nauczycielka z Jasła; 
zmarła w Bochni i tu pochowana na cmentarzu przy ul. Orackiej.
55 Nr 190 z 1920 r.
56 Józef Londzin (1862-1929) działacz społeczny i polityczny, 
historyk, redaktor „Gwiazdki Cieszyńskiej”, w 1918 r.  jeden 
z liderów Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, w 1919 
roku przedstawiał racje Polaków ze Śląska Cieszyńskiego na 
konferencji  pokojowej w Paryżu, w  latach 1919–1928 poseł 
na Sejm Ustawodawczy, potem senator i burmistrz Cieszyna.
57 Władysław Kiernik(1879–1971) urodzony w Bochni prawnik, 
ludowiec, działacz społeczny i polityczny, kilkakrotny minister, 
członek Stow. Bochniaków oddział w Warszawie. W 1920 r. był 
członkiem delegacji pokojowej do Mińska. Zmarł w Warszawie, 
pochowany w Bochni na cmentarzu przy ul. Orackiej.
58 11 sierpnia 1920 r. Rosja sowiecka odrzuciła pośrednictwo 
brytyjskie w pertraktacjach z Polską, deklarując gotowość bez-
pośrednich pertraktacji. Strona polska w odpowiedzi wysłała 

delegację  do  Mińska.  Tam  strona  sowiecka  przedstawiła  19 
sierpnia  następujące  warunki  traktatu  pokojowego:  ustalenie 
granicy polsko-sowieckiej na linii Curzona, redukcja armii pol-
skiej do poziomu 60 tys. żołnierzy, wydanie Armii Czerwonej 
wszystkich zapasów broni, wydzielenie części polskich zapasów 
broni  na  uzbrojenie  „milicji  ludowej”  w  Polsce,  swobodny 
tranzyt przez Polskę oddziałów Armii Czerwonej w kierunku 
zachodnim, eksterytorialna linia kolejowa Białystok–Grajewo 
(do Prus Wschodnich), wypłacenie odszkodowań.
59 Lew Kamieniew (1883-1936) rodowe Rozenfeld, w opisy-
wanym czasie członek Politbiura Komitetu Centralnego partii 
bolszewickiej, szwagier Lwa Trockiego.
60 Lew Trocki (1879-1940) rodowe Lejba Bronsztejn, członek 
Komitetu Centralnego i Biura Politycznego partii bolszewickiej, 
komisarz ludowy spraw zagranicznych Rosji sowieckiej. Póź-
niej w konflikcie ze Stalinem przebywał od 1929 r. na emigracji 
politycznej, zamordowany przez NKWD.
61 Pless in Oberschlesien – niemiecka nazwa Pszczyny na Śląsku 
Górnym.
62 Rokowania polsko-sowieckie które rozpoczęły się w Mińsku, 
w trudnych dla Polski uwarunkowaniach frontowych, 21 wrze-
śnia20  r.  zostały przeniesione do Rygi,  gdzie  ostatecznie 18 
marca 1921 roku zwarto traktat pokojowy.
63 Adam Bothe (1902-1920) gimnazjalny kolega Jana Serafińskie-
go. W kwietniu 1919 r. uwiecznił na fotografii przejazd przez 
Bochnię gen. Józefa Hallera i jego armii na odsiecz Lwowa. Po 
maturze wstąpił do Wojska Polskiego, pochowany w Bochni 
na  cmentarzu przy ul. Orackiej.  Jego nazwisko widnieje na 
bocheńskim Pomniku Poległym za Wolność 1914–1920 oraz 
na tablicy w westybulu Gimnazjum (obecnie I L.O. w Bochni). 
za: Paweł Mucha, Czasy wielkich przemian. Ludzie, zdarzenia, 
refleksje (maszynopis, wł. Stow. Bochniaków).
64 Stanisław Łukomski (1874-1948) od marca 1920 roku biskup 
pomocniczy  poznański,  potem  biskup  łomżyński  i  sekretarz 
generalny Konferencji Episkopatu Polski (1926–1946).
65 Stanisław Adamski (1875-1967) działacz społeczny w Wiel-
kopolsce,  redaktor  prasy  katolickiej,  spółdzielca,  w  latach 
1919–1922 poseł na Sejm Ustawodawczy, potem senator (1922-
1927) i biskup katowicki (1930–1967).
66  Marian  Seyda  (1879-1967)  polityk  i  publicysta  związany 
z  ruchem  narodowo-demokratycznym,  poseł  na  Sejm  Usta-
wodawczy, delegat na konferencję pokojową w Paryżu, potem 
długoletni parlamentarzysta.
67 Władysław Kucharski (1884-1964) minister do spraw byłej 
dzielnicy pruskiej, poseł na Sejm I kadencji w II RP.
68 obiegowy synonim nazwy Związku Sowieckiego pochodny od: 
Sowiet Dieputatow (Rada Delegatów Robotniczych i Chłopskich
69 Marie de Lafayette (1757-1834) polityk, arystokrata francuski, 
liberał i humanista. Generał, uczestnik wojny o niepodległość 
Stanów Zjednoczonych, wolnomularz Był współzałożycielem 
Francusko-Polskiego  Komitetu  Pomocy  dla  powstania  listo-
padowego – żądał przyjścia Polsce z pomocą, zbierał składki 
na rzecz powstania. W Stanach Zjednoczonych zyskał miano 
„bohatera dwóch światów” – Ameryki i Francji.
70 gen. Tadeusz Rozwadowski (1866-1928) Szef Polskiej Misji 
Wojskowej w Paryżu(1919–1920). W tej roli uczestniczył w lip-
cu 1920 r. w konferencji w Spa i jako jedyny z przedstawicieli 
Polski  oficjalnie  zaprotestował  przeciwko  postanowieniom 
konferencji. Jako Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 
faktycznie dowodził bitwą warszawską.
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Wszystkim pragnę powiedzieć jedno „Bóg 
wam zapłać” - cytat z testamentu

Foto okładki biografii Jana Pawła II 
autorstwa Tada Szulca 

Michalina Pięchowa

Nieśmiertelny
,,Biografia musi być czymś więcej, nie tylko wykazem dat, 

faktów i cytatów. Musi przekonać serce, duszę i myśli czło-
wieka.” Te słowa wypowiedział Jan Pa-
weł II w 1993 roku w rozmowie z Tad. 
Szulcem. Warto się więc zastanowić, czy 
dziennikarz  zrealizował  te  uwagi,  czy 
stały  się mu pomocne w  trakcie pracy 
nad  biografią  szlachetnego,  najwybit-
niejszego   Polaka, „człowieka wielkiej 
erudycji i serca - jak o Nim pisze  - odda-
nego sprawie sprawiedliwości społecznej 
w krajach Trzeciego Świata i biednych 
w państwach bogatego Zachodu.”

W  zagranicznych  podróżach  Ojca 
Świętego  towarzyszyły   Mu osoby du-
chowne, między innymi ks. Mieczysław 
Maliński, przyjaciel z  lat młodości, ks. 
Henryk  Nowacki,  obecnie  arcybiskup 
i  nuncjusz  papieski  w  krajach  skan-
dynawskich  oraz  dziennikarze,  wśród 
których był Marek Skwarnicki, a  także 
korespondent  amerykańskiego  Teimsa, 
polskiego pochodzenia, Tad. Szulc [1926 
– 2001]. Był znanym i nagradzanym au-
torem wielu książek dotyczących polity-
ki zagranicznej. „W ciągu blisko dwóch lat - wspomina we 
wstępie od autora - jakie upłynęły od naszej rozmowy w 1993 
roku, miałem zaszczyt widywać i słuchać Jana Pawła II pod-
czas prywatnych obiadów w jadalni, w jego apartamentach 
w Pałacu Apostolskim, w sali konferencyjnej, gdzie żartowa-
liśmy po polsku, w oficjalnej sali audiencyjnej w Watykanie, 
na pokładach samolotów, kiedy towarzyszyłem Mu w piel-
grzymkach do Meksyku, na Jamajkę, do 
Stanów Zjednoczonych, krajów nadbał-
tyckich i państw byłej Jugosławii, w naj-
wspanialszych katedrach świata i skrom-
nych kościółkach parafialnych, leżących 
na peryferiach wielkich miast.” Dzięki 
tym kontaktom powstała jedyna w swoim 
rodzaju biografia ujmująca istotę osobo-
wości zarówno Karola Wojtyły, jak i Jana 
Pawła II. Warto wiedzieć i pamiętać, że 
Szulc przeprowadził też niezliczoną ilość 
rozmów z przyjaciółmi Karola Wojtyły, 
z księżmi i biskupami, na dodatek miał 
wgląd  do  dorobku  twórczego  Papieża, 
encyklik  i nie publikowanych materia-
łów. I tak spod pióra Tad. Szulca wyszła 
ponad  500  stronicowa  praca  zatytuło-
wana: „Jan Paweł II - Papież nieśmier-
telny”.  „Szulc wyszedł  z  założenia,  że 
chcąc zrozumieć Papieża – Polaka, naj-
pierw należy poznać i zrozumieć Karola 
Wojtyłę - człowieka. W związku z tym 

zagłębił się w historii naszego narodu i naszej literaturze, ,, by 
pojąć polskość, która stanowi najważniejszy rys osobowości  

Karola Wojtyły - Jana Pawła II.” „Woj-
tyłę uformowała również wielka tragedia 
osobista, utrata bliskich, cierpienie oraz 
samotność”. „One, stwierdza amerykań-
ski dziennikarz, ukształtowały przyszłe-
go papieża jako człowieka i jako kapłana, 
rzuciły cień na całe Jego życie”. Szulc 
wskazuje  na pewne  cechy osobowości 
Jego Świątobliwości, uważa, że ma On 
naturę  mistyka,  ale  jest  równocześnie 
człowiekiem twardym i obdarzonym sil-
ną wolą, wolą przetrwania, co pozwoliło 
Mu  przeżyć  zamach  na  Placu  Święte-
go Piotra, przetrwać poważne  operacje 
i  związane z nimi cierpienia,  infekcje, 
niebezpieczny wypadek, wyczerpujące 
podróże po całym Globie i nie zrezygno-
wać z obowiązków Namiestnika Piotro-
wego, zadań i celów, jakie Sobie posta-
wił.  Autor  biografii  mocno  podkreśla 
pracowitość Jana Pawła II: „... ów udu-
chowiony  Papież  prowadzi  niebywale 
aktywny tryb życia. Jest pracoholikiem, 

zajętym od wczesnego świtu niemal do północy. Ze wszyst-
kich okien przylegającego do Bazyliki Św. Piotra Pałacu Apo-
stolskiego w oknach sypialni  Jana Pawła  II  światło gaśnie 
ostatnie”. Wynikiem tej wytężonej i nieustannej pracy były nie 
tylko encykliki poruszające żywotne sprawy Kościoła, nie tyl-
ko homilie, ale również twórczość literacka, głębokie w swej 
treści poezje.

Tad.  Szulc  kreśli  sylwetkę  Papieża 
przełomu wieków, Człowieka o  szero-
kich horyzontach myślowych, ale rów-
nocześnie twardo i konsekwentnie bro-
niącego odwiecznych zasad, na których 
zbudowany  jest  Kościół  Chrystusowy. 
Ukazuje Go na  tle wydarzeń polskich, 
europejskich  i  światowych. Często do-
cieka,  bada  i  odkrywa  sprawy,  które 
przemilczano lub nie wyjaśniano do koń-
ca. Pisząc o wojnie, agresji niemieckiej, 
obozach koncentracyjnych, o masowym 
uśmiercaniu  ludzi,  wypowiada  się  na 
temat  Piusa  XII.  Stwierdza:  „Milcze-
nie Piusa XII w tej kwestii stanowi naj-
większą kontrowersję moralną na temat 
papiestwa XX wieku [...]. Watykan miał 
wiele źródeł informacji. Po zajęciu przez 
hitlerowców większości zachodniej Eu-
ropy,  Bałkanów  i  Związku  Radziec-
kiego okrucieństwo Niemców stało się 
powszechnie  znane; mimo  to Pius XII 
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Panie zwiedzające Watykan w towarzystwie gwardzisty 
- arch. pryw. M. Pięchowej

zachował niewzruszony spokój”. W tym miejscu mimo woli 
nasuwa  się  konieczność  po-
równania postawy Jana Pawła 
II  z  postawą  wspomnianego 
papieża wobec zła. Jan Paweł 
II demaskował w ciągu całego 
Swego życia gwałcenie praw 
człowieka bez względu na to, 
gdzie  miałoby  ono  miejsce. 
Nie  uznawał  żadnych  kom-
promisów  w  sprawach  teo-
logicznych  i moralnych, czy 
dotyczących praw człowieka 
oraz  wolności  politycznej. 
„Na przykład w kwestii kon-
troli narodzin gotów jest pod-
jąć walkę, nawet jeśliby miało 
to dla Kościoła oznaczać utra-
tę wielu wiernych”.

W dalszych rozdziałach dziennikarz przytacza wypowiedź 
jednego  ze  starych  przyjaciół  Karola  Wojtyły:  „Możecie 
wyrzucić Papieża z Polski, ale nie możecie wyrzucić Polski 
z Papieża”. Słowa te potwierdzają patriotyzm Jana Pawła II 
i równocześnie stanowią aluzję do sytuacji w kraju rządzo-
nym przez komunistów, w kraju najbardziej katolickim ze 
wszystkich krajów Europy Wschodniej. Przez cały czas trwa-
nia  reżimu Kościół poddawany był nieustannym naciskom 
władz komunistycznych, walczył o przetrwanie. Tymczasem 
Karol Wojtyła pracując nad rehabilitacją, wygłaszał kazania, 
prowadził dyskusje ze studentami, wyprawiał się z przyja-
ciółmi w góry lub na kajaki. Nadszedł październik 1956 roku, 
który otworzył drzwi więzień, do szkół wkroczyła nauka re-
ligii, a Gomułka wysłał do Komańczy emisariuszy z prośbą, 
by  Prymas Wyszyński powrócił do Warszawy. Rozpoczął się 
nowy etap dla jarzmionego kraju, który po 24 latach da począ-
tek  ,,Solidarności’’ i przyczyni się do ostatecznego upadku 
komunizmu. Tymczasem w Castel Gandolfo, ówczesny papież 
chciał przed śmiercią wydać pewne decyzje dotyczące zarzą-
dzania Stolicą Apostolską. „Na jego biurku - pisze Tad. Szulc  
- wśród innych dokumentów znalazły się nominacje sześciu 
nowych  biskupów  pomocniczych  w  Polsce”.  Wśród  nich 
widniało nazwisko Karola Wojtyły, który będąc wykładow-
cą na KUL- u wraz ze studentami przebywał na Mazurach. 
W dalszym ciągu autor biogra-
fii o Papieżu  tak wyjaśnia  to 
wydarzenie: „Tak czy inaczej, 
to właśnie biskup Baziak, wy-
suwając Wojtyłę do dominacji 
na biskupa, wprowadził Go na 
drogę do objęcia Stolicy Apo-
stolskiej.”  I  tak  28  września 
1958  roku  w  Katedrze  Wa-
welskiej Karol Wojtyła został 
wyświęcony  na  biskupa.  To 
wtedy jako motto wybrał sobie 
łacińskie Totus Tuus, które Mu 
przyświecało  i  towarzyszyło 
do końca życia.

„Aktywność  Wojtyły  już 
po  upływie  pół  roku  od  wy-

świecenia na biskupa ściągnęła na Niego gniew władz ko-
munistycznych”  –  czytamy 
w  biografii.  On  jednak  nie 
ulegał  ich naciskom, zdecy-
dowanie bronił praw Kościo-
ła.  „Gotów zawsze na kom-
promis w sprawach mniejszej 
wagi, był nieugięty, gdy cho-
dziło o sprawy zasadnicze” – 
stwierdza dalej autor.

Po  śmierci  arcybiskupa 
Baziaka  Prymas  Wyszyń-
ski przedstawił Urzędowi do 
Spraw  Wyznań  listę  kandy-
datów  na  stanowisko  arcy-
biskupa  Krakowa,  na  której 
było nazwisko Wojtyły. Fakt 
ten  tak  komentuje  Szulc: 
„Tak więc to właśnie władze 

komunistyczne w Warszawie,  zupełnie nie  znając  sytuacji 
w polskim Kościele, w bezpośredni sposób odpowiadają za 
to, że Wojtyła został arcybiskupem. A stąd był już tylko krok 
do godności kardynalskiej  i  - w końcu  - papieskiej.  Ironia 
tego historycznego splotu przypadków polega na tym, że to 
Jan Paweł II odegrał decydującą rolę w wydarzeniach, które 
doprowadziły ostatecznie do upadku komunizmu - najpierw 
w Polsce, a potem w innych krajach.

Nominację na arcybiskupa podpisywał nowo wybrany pa-
pież Paweł VI . W cztery lata później,  to jest w 1967 roku  
Wojtyła został kardynałem. Po powrocie z Rzymu do Krako-
wa pracował bez wytchnienia. „Najważniejszą dla Niego spra-
wą było szukanie nowych dróg i sposobów szerzenia wiary 
[...], tocząc ustawiczną batalię z władzami o prawa Kościoła 
i wiernych, Wojtyła unikał jednak ostrych konfliktów, starając 
się osiągnąć swoje cele w drodze negocjacji, czy nawet niekie-
dy kompromisów” - stwierdza Szulc.

Tymczasem w 1976 roku miały miejsce czerwcowe wyda-
rzenia w Ursusie, w wyniku czego doszło do powstania KOR 
–u, z którym kardynał Wojtyła nawiązał kontakt. Dnia 15 maja 
1977 roku, po wielu latach walki z reżimem poświęcił kościół 
w  Nowej  Hucie.  Fakt  ten  stanowił  zwycięstwo  Kardynała. 
W rok później zmarł Paweł VI. Jego następca, Jan Paweł I tylko 
przez miesiąc zasiadał na tronie Piotrowym. Po jego śmierci Ka-

rol Wojtyła udał  się na kon-
klawe do Rzymu, które trwało  
kilka dni. Sprawą zasadniczą 
było,  czy  zgodnie  z  trady-
cją  wybrać  Włocha,  czy  nie 
– Włocha. W związku z tym 
Tad.  Szulcc  w  swej  książce 
przytacza  stanowisko  dwu 
przyjaciół  Karola  Wojtyły: 
kardynałów Koniga z Wiednia 
i Króla z Filadelfii, obaj po-
chodzenia polskiego. Za naj-
odpowiedniejszego kandydata 
na papieża uznali Karola Woj-
tyłę. König  [Kening]uważał, 
że Kościół mógłby uratować 
tylko Europejczyk ze Wscho-

Objazd papieża po placu św. Piotraw trakcie audiencji 
- arch. pryw. M. Pięchowej
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du [...] Król zaś był pod silnym wrażeniem młodzieńczej energii 
i głębokiej duchowości krakowskiego kardynała.”

W ósmej turze głosowania Wojtyła otrzymał 2/3 głosów 
+1 to znaczy 94 głosy, w wyniku czego został 263 następcą 
Św. Piotra. Na pytanie skierowane do Niego padła odpowiedź: 
„ Zgadzam się.” „W wieku 58 lat - komentuje amerykański 
korespondent - wysportowany polski kardynał został najmłod-
szym papieżem od 1846 roku i pierwszym papieżem cudzo-
ziemcem od 1523. Jan Paweł II nie zwlekał z pokazaniem kar-
dynałom, a wkrótce i całemu światu, że jako głowa Kościoła 
zamierza być zupełnie inny niż Jego poprzednicy.

Niebawem piec Kaplicy Sykstyńskiej wypuścił w niebo 
pióropusz białego dymu. Na fasadzie bazyliki zapłonął krzyż,  
a na plac przy dźwiękach orkiestry wkroczyła Gwardia Szwaj-
carska, załopotała flaga papieska i padły słowa: „Habemus 
Papam!”, wtedy wśród zgromadzonych tłumów zaległa cisza. 
Tak rozpoczął się pontyfikat nowego Papieża.

Kiedy wrócił z pierwszej zagranicznej podróży, ogłosił en-
cyklikę „Redemptor hominis”, w której wyłożył Swoje pod-
stawowe poglądy na godność ludzką, prawa każdego człowie-
ka, moralność i sprawiedliwość społeczną. Po niej ukazały się 
inne. Było ich w sumie 14. Te najwyższej wagi  urzędowe do-
kumenty papieskie, skierowane do wiernych, poruszają waż-
kie problemy z zakresu doktryny wiary Kościoła katolickiego.

W osiem miesięcy po wyborze na papieża Jan Paweł II wy-
lądował 2 czerwca 1979 roku na lotnisku w Warszawie. On 
Sam i cały naród przeżył dziewięć dni patriotycznej ekstazy. 
Szulc tak ocenia tę pierwszą pielgrzymkę Głowy Kościoła ka-
tolickiego do Ojczyzny: „Jan Paweł II starał się zjednać sobie 
władze, co było dość nową postawą kościelnego dostojnika 
w  stosunku do  „partyjnego betonu”,  nie przez wszystkich 
wówczas  rozumianą  [...] pojawienie  się polskiego papieża 
wśród Polaków w sytuacji szczególnego napięcia i nasilenia 
się nastrojów patriotycznych, niewątpliwie przyspieszyły bieg 
wypadków [...] ten stan rzeczy rozumiały doskonale obie stro-
ny. „Jak spoglądali na te wydarzenia inni? Marek Skwarnicki, 
przyjaciel Wojtyły, wydawca Jego dzieł, towarzysz wielu po-
dróży papieskich z perspektywy czasu tak napisał: „szok wol-
ności” i wywołaną nim euforię społeczeństwo polskie przeży-
ło już wtedy, w czasie tej pierwszej obecności Papieża, a nie 
w dziesięć lat później, kiedy komunizm rzeczywiście upadł.” 
Te dziewięć dni czerwcowych - zdaniem niektórych  - poło-
żyło podwaliny pod wyrafinowaną dyplomację papieską, któ-
rej owoce miały zostać zebrane po kilku latach, gdy nadeszła 
chwila prawdziwego kryzysu.

W  23  rozdziale  swej 
książki  Tad.  Szulc  w  na-
stępujący  sposób  charak-
teryzuje  dalszy  etap  życia 
i  działalności Papieża – Po-
laka: „Sprawy Polski skupiły 
uwagę  Jana  Pawła  II  przez 
całe  lata osiemdziesiąte  [...] 
dziesięciolecie  to  stanowiło 
najdonioślejszy  okres  Jego 
pontyfikatu.  Były  to  najbo-
gatsze  i  najbardziej  twórcze 
lata w każdej dziedzinie - na 
polu dyplomacji, nauki i reli-
gii - a jednocześnie czas wie-

lu osobistych tragedii i cierpień. Dyskretne, choć niezwykle 
skuteczne, osobiste zaangażowanie Papieża w rozwiązanie 
polskiego kryzysu doprowadziło do ostatecznego rozpadu ko-
munizmu, zapewniając Janowi Pawłowi II poczesne miejsce 
w historii. „Co oznacza - dyskretne zaangażowanie? Zawarte 
w Polsce porozumienia między robotnikami a rządem zanie-
pokoiły władze radzieckie. Pod koniec listopada amerykańskie 
satelity zauważyły podejrzane ruchy radzieckich jednostek bo-
jowych, zbliżających się ku granicy polskiej. Nad naszym kra-
jem zawisła groźba interwencji militarnej. Jan Paweł II nie za-
bierał na ten temat publicznie głosu, „niemniej - podaje Szulc - 
między Watykanem a Moskwą wciąż krążyli tajni wysłannicy, 
przewożący prywatną korespondencję.” Dalej czytamy: „Dnia 
23 lutego Papież wysłał za pośrednictwem monsignore Franco 
kolejny prywatny list do Breżniewa. W liście tym ostrzegał 
radzieckiego przywódcę, że powinien respektować niezależ-
ność Polski oraz prawa Solidarności.” W ten sposób Kościół 
katolicki stał się uczestnikiem procesu kształtowania polskiej 
polityki i historii .

Tymczasem 13 maja 1981  roku doszło do  zamachu na 
życie Namiestnika Kościoła. Świat ogarnęło przerażenie. Po-
płynęły modlitwy o zdrowie Papieża. Jednak dzięki opiece 
Boskiej i lekarskiej wracał On do zdrowia. W siedem miesię-
cy po nieudanym zamachu na Placu Świętego Piotra władze 
w Polsce wprowadziły stan wojenny, delegalizując Solidar-
ność i osadzając w obozach dla internowanych przywódców 
oraz tysiące działaczy opozycji.

Jan Paweł II natychmiast zareagował na te tragiczne dla 
Niego i dla Polski wydarzenia. W południe 13 grudnia zwrócił 
się do polskich pielgrzymów: „Wydarzenia ostatnich godzin  
przemawiają za tym, abym raz jeszcze zwrócił się do wszyst-
kich w sprawach naszej wspólnej Ojczyzny z prośbą o modli-
twę[...] nie może być przelewana polska krew, bo zbyt wiele 
jej wylano, zwłaszcza od czasu ostatniej wojny.” W pięć dni 
po tych wypadkach z inicjatywy Papieża zaczęła się korespon-
dencja z gen. Jaruzelskim. „Ojciec Święty rozumiejący polską 
rzeczywistość - pisze Tad. Szulc - całkowicie podzielał  osąd 
Jaruzelskiego, iż stan wojenny rzeczywiście stanowił „mniej-
sze zło” niż wojna domowa lub kierowana przez Rosjan inter-
wencja zbrojna.”

Autor biografii o Papieżu podaje,  iż podsekretarz gene-
ralny Organizacji Narodów Zjednoczonych,  polskiego po-
chodzenia, Bogdan Lewandowski podjął się mediacji między 
Polakiem w Rzymie a Polakiem w Warszawie. Dyplomata ten 

przybył  do Rzymu 15 grud-
nia  i  po  rozmowie  z  Ojcem 
Świętym udał się następnego 
dnia do Warszawy. Rozmowa 
z Jaruzelskim trwała dwie go-
dziny, w czasie której przed-
stawił  stanowisko  papieża. 
Lewandowski po powrocie do 
Rzymu  zrelacjonował  Ojcu 
Świętemu przebieg rozmowy 
z generałem. W odpowiedzi 
na to Papież wystosował apel 
do  Jaruzelskiego,  wyrażają-
cy  nadzieję,  że  nie  dojdzie 
do  przelewu  krwi,  więźnio-
wie  polityczni  zostaną  wy-Wycieczka nauczycieli do Rzymu w 1996 r. - arch. pryw. M. Pięchowej
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puszczeni na wolność, a sytuacja w Polsce wróci do normy. 
Tak więc w tym trudnym dla naszego kraju okresie Papież 
utrzymywał kontakty z generałem, co było niezwykle ważne, 
a o czym niewiele osób wiedziało. „Korespondencja między 
Papieżem a Jaruzelskim z roku 1982 - pisze Szulc - stała się 
początkiem bardzo szczególnych stosunków, które pod koniec 
dziesięciolecia  zaowocowały  historycznym  przejściem  od 
komunizmu do demokracji i doprowadziły do fundamental-
nych zmian w Europie Wschodniej.” Do spotkania obu doszło 
w Belwederze 17 czerwca 1983 roku, w dzień po rozpoczęciu 
przez Jana Pawła II drugiej wizyty w Ojczyźnie. Pielgrzymka 
ta miała charakter religijny, ale nie pozbawiona była akcentów 
politycznych. Ponownie spotkali się w Krakowie, a rozmowa 
toczyła się w cztery oczy. Po odjeździe z Polski Ojca Świętego 
Jaruzelski był atakowany przez władze ZSRR, o czym pisze 
Szulc, podając wiele szczegółów. Ponadto wyjątkowo dużo 
miejsca poświęca relacjom między tymi dwoma Polakami.

W rok po dojściu Gorbaczowa do władzy w 1985, powo-
łano w Warszawie Radę Konsultacyjną złożoną z czołowych 
postaci życia publicznego, miała ona pełnić funkcję doradców 
rządowych. Fakt ten tak komentuje autor biografii „Jan Paweł 
II - Papież nieśmiertelny”: „Kościół stał się więc równorzęd-
nym partnerem rządu w przygotowaniach do ostatecznego, po-
kojowego uwolnienia się Polski spod władzy komunistycznej.”

Po spotkaniu Jana Pawła II z Jaruzelskim [1987r.] w Pa-
łacu Apostolskim Ojciec Święty uznał,  iż generał  „spełnił 

wszystkie obietnice, jakie złożył mu w Polsce w 1983 roku; 
stan wojenny został zniesiony, więźniowie polityczni uwol-
nieni, zdjęto także większość nałożonych na społeczeństwo 
restrykcji.” Później wypadki potoczyły  się błyskawicznie; 
„cały czas - pisze Szulc - pod bacznym okiem Papieża i Ko-
ścioła.” Pod koniec 1988 roku postanowiono podjąć rozmowy 
przy „okrągłym stole”, w których miały wziąć udział wszyst-
kie ugrupowania polityczne. Na początku roku następnego  
[06.02.1989r.] rozpoczęły się obrady. Po raz pierwszy przed-
stawiciele reżimu i episkopatu odbyli spotkanie polityczne.  
Po pewnych, ważnych ustaleniach zaczęła się nowa era w hi-
storii naszego kraju. Lech Wałęsa z delegacją wkrótce udał się 
do Rzymu, aby osobiście podziękować Janowi Pawłowi II za 
poparcie udzielone polskiej demokracji i „Solidarności.”

Dnia 17 lipca Polska i Stolica Apostolska - czytamy dalej  
- nawiązały oficjalne stosunki dyplomatyczne, co stanowiło 
uwieńczenie zdumiewających osiągnięć aliansu polskiego Pa-
pieża z polskim komunistycznym generałem armii.”

Na temat tego, jak wielką rolę odegrał Jan Paweł II, ów-
czesny Papież w przemianach, które się dokonały nie tylko 
w Polsce, wypowiedział się między innymi M.Gorbaczow, 
wyrażając dla Niego swój podziw w artykule z 1992 roku: 
„Wszystko, co wydarzyło się w Europie Wschodniej w ostat-
nich latach, nie byłoby możliwe bez obecności tego Papieża 
i bez niebywale istotnej roli, w tym roli politycznej, jaką ode-
grał On na światowej scenie.”

Michalina Pięchowa

Z Bochni w świat
W kwietniowy, pogodny poranek 1996 roku stoimy: Ewe-

lina M. ja i Ks.Henryk na tarasie pałacu papieskiego i spoglą-
damy na Plac św. Piotra, którego kolumnada, niczym rozwarte 
ramiona, zda się ogarniać przybywających pielgrzymów. Na-
pływają oni jak wielobarwna fala zajmująca coraz nowe, puste 
miejsca. Imponujący widok, tym bardziej, iż tło stanowi pano-
rama Wiecznego Miasta.

Zanim pojawi się Ojciec Św. przechodzimy do słynnych 
Loggii Watykańskich III, których sklepienia pokrywają freski 

Rafaela Santi. Pierwszych dwanaście arkad ukazuje historię 
Starego Testamentu, trzynastą ozdabiają freski inspirowane 
Nowym Testamentem. 

W konsekwencji 52 sceny tworzą tzw. Biblię Rafaela, jed-
no z arcydzieł włoskiego renesansu. 

Mamy to wielkie szczęście oglądania oraz podziwiania 
dzieła,  stąpania śladami Jana Pawła II tylko dlatego, że ko-
rzystamy z uprzejmości Ks. Prałata Dr Henryka Nowackiego. 

Poznajemy też miejsce pracy Ks. Doktora, stojącego na 
czele Sekcji Polskiej Sekretariatu Stanu w Watykanie. Biuro 
bardzo skromne, niemal ascetyczne, ale wypełnione dużą ilo-
ścią książek, w tym wielu polskich. 

Rozmawiamy o Ojcu Św., o Rzymie i charakterze pracy 
Księdza. Raz po raz wracają również wspomnienia doty-
czące Bochni i wtedy staje mi przed oczyma dom o białych 
ścianach, tonący w zieleni drzew, które wiosną pokrywały 
się gęsto białym kwieciem, a jesienią uginały pod ciężarem 
fioletowo-granatowych śliwek, złotych grusz i zarumienio-
nych jabłek. 

Kurów - przedmieście Bochni  i dom rodzinny chłopca 
o jasnych włosach, regularnych rysach twarzy, niebieskich 
oczach i szczerym spojrzeniu. Z tego domu codziennie od 
1960 roku chłopiec ten szedł pokonując drogę prowadzącą do 
Liceum Ogólnokształcącego w Bochni.

W klasie wyróżniał się spośród innych. Ilekroć skierowa-
łam pytanie do uczniów, jedynym, który odpowiedział na każ-

Na tarasie pałacu papieskiego 1996 r. Na zdjęciu E. Mroczek, ks. 
Henryk Nowacki i Michalina Pięch. arch.pryw. M.Pięchowa
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dy problem, był Henio Nowacki. I tak w ciągu nauki szkolnej 
zwracał na siebie uwagę swą pracowitością, systematyczno-
ścią, a przede wszystkim inteligencją i wiedzą. 

Czy wtedy, gdy w czerwcowy dzień wracał z dyplomem 
w ręce, i Matka witała go w progu, ocierając ukradkiem łzy ra-
dości, mógł ktoś przewidzieć, nawet z najbliższych, że Bóg da 
mu do spełnienia tak wielką i odpowiedzialną misję? Nie sądzę.

Wnętrze Bazyliki Św. Piotra wypełnione po brzegi wier-
nymi. W świetle kandelabrów rozpoczyna się podniosła uro-
czystość w dniu Św. Józefa. Z rąk Ojca Św. Jana Pawła II 
otrzyma sakrę biskupią dziewięciu duchownych w tym dwu 
Polaków. Jednym z nich jest nasz rodak, bochnianin Ks. dr 
Henryk Nowacki.

Biskupi nominaci stoją półkolem przed Papieżem, składając 
przysięgę wierności Jemu i Jego następcom. W górę wznosi się 
słowo „Volo”(chcę), wypowiadane wielokrotnie ustami otrzy-
mujących sakrę, a następnie odbijające się echem od stropów 
Bazyliki Piotrowej. Po Epistole i po homilii Papieża następuje 
moment najważniejszy. Wierni śpiewają litanię do wszystkich 
Świętych, podczas gdy elekci leżą krzyżem u stopni ołtarza. 
A potem wybrańcy Boży wstają z poniżenia i zbliżają się ku 
ołtarzowi. Papież kładzie na  ich głowy swe dłonie  i mówi; 
„Accipe Spiritum Sanctum”. W ten sposób przejmują odpowie-
dzialność za Dobrą Nowinę Chrystusa. Ojciec Św. namaszcza 
im głowy i ręce oraz wręcza pastorał, symbol zadania paster-
skiego, symbol Dobrego Pasterza, który prawych zachęca do 
życia cnotliwego, a krnąbrnych naprowadza na właściwą drogę.

Dzień Zwiastowania Najświętszej Panny Maryi jest chłodny 
i wietrzny, ale serca gromadzących się w Bazylice Św. Mikoła-
ja, są gorące. Napięcie wzrasta, chwila wyczekiwania i oto przy 
wtórze orkiestry salinarnej, w otoczeniu Rodziny i duchownych 
ks. Henryk Nowacki przekracza próg świątyni. 

Na wstępie ks. dr Zdzisław Sadko, proboszcz parafii, wi-
tając ks. Arcybiskupa H. Nowackiego przytoczył słowa Ojca 
Św., kiedy Ten przybył do Wadowic: „Patrzę na to miasto lat 
dziecięcych, które było świadkiem moich pierwszych kroków, 
pierwszych słów i tych, jak mówi Norwid, pierwszych ukłonów, 
co są jak odwieczne Chrystusa wyznanie: Bądź pochwalony!” 

Ks. Proboszcz stwierdził, iż ks. Nominat może je powtó-
rzyć za Piotrem naszych czasów, gdyż Bochnia jest tym dla 
Niego, czym Wadowice dla Karola Wojtyły. „Bądź więc po-
chwalony domu rodzinny”. 

Zaś biskup tarnowski Wiktor Skworc w swej homilii powie-
dział: „Ekscelencjo, Ks. Biskupie, Nuncjuszu Apostolski i nasz 
Rodaku po raz wtóry doświadczamy Bożej Dobroci w myśl 
liturgii słowa: Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, bo 
jednego z nas wysyła Ojciec Św. do Słowacji, by pełnił tam 
misję dyplomatyczną, misję pojednania państwa z Kościołem”. 

„Bądź więc szafarzem dobroci w Słowackiej Ziemi” - za-
kończył biskup zwracając się do nowo mianowanego Nuncjusza. 

W czasie Mszy dziękczynnej, kiedy wraz z zapachem kwia-
tów i wonią kadzideł również modlitwy unosiły się w górę, ks. 
Arcybiskup H. Nowacki zwrócił się do wiernych: „Bóg był pa-
nem Izraela i jest Panem wszystkich ludów, jest Panem każde-
go człowieka, bo żyjemy w Nim i poruszamy się (Św. Łukasz). 
W tym kontekście nasuwa mi się osobista refleksja: Bochnia to 
miasto mego dzieciństwa i lat młodości, tu kształtowała się moja 
osobowość i moje człowieczeństwo, fundament mojej tożsamo-
ści religijnej tu dojrzewało powołanie do kapłaństwa. Wiedzę 
przekazywali mi godni wielkiego  szacunku  i  uznania praw-

dziwi mistrzowie życia. Wspominam ich z wielkim uznaniem 
i wdzięcznością”. 

W dalszych słowach dziękował wszystkim, którzy stanęli na 
Jego drodze życia, a przede wszystkim Swym Rodzicom „za to, 
że dali przykład autentycznej pobożności, godności i szacunku 
do drugiego człowieka”. 

„...Dziś w dzień Wniebowzięcia NMP kierujemy nasze 
serca ku Matce Chrystusa, która w Bochni obrała sobie miej-
sce szczególne. Pod jej matczyną opiekę oddaję swoje posłu-
giwanie” - kończył Nuncjusz Papieski. 

Ilekroć przyjeżdżał do Bochni, tylekroć Mszę Św. sprawo-
wał w kaplicy Cudownego Obrazu. To Ona uczyniła, że wy-
brał drogę kapłańską, że podołał trudom studiowania teologii, 
języków obcych, prawa międzynarodowego i dyplomacji, że 
zdobył zaufanie Ojca Św. i został szczególnie wyróżniony. 

Swe następne posłannictwo będzie realizował według słów 
Św. Piotra „Moc i wiara”. 

Po uroczystościach w świątyni, w czasie już prywatnego 
spotkania z Rodziną, duchownymi  i przyjaciółmi kwiatom 
i życzeniom nie było końca. Ks. Henryk Nowacki swoim zwy-
czajem uśmiechnięty i serdeczny dla każdego z zaproszonych 
gości znalazł chwilkę, by zamienić z nim kilka słów.

Od tych wydarzeń minęło wiele lat, w czasie których nasz 
Rodak przemierzył Ziemię wzdłuż i wszerz towarzysząc Pa-
pieżowi w Jego spotkaniach pielgrzymkowych z wiernymi, 
ponadto pełnił obowiązki dyplomatyczne na południu  Globu 
Ziemskiego i na północy. Pokonywał nie tylko bariery języ-
kowe, ale poznawał również społeczne i polityczne układy 
poszczególnych krajów, nawiązywał kontakty z ludźmi, poko-
nywał wiele trudności, jakie niesie życie. Zawsze jednak pa-
miętał o rodzinnym Mieście. Przybywał nie tylko do Rodziny, 
ale by spotkać się z koleżankami i kolegami klasowymi. Te 
spotkania zacieśniały więzi przyjaźni, która dotąd trwa. Dziś 
nadszedł wyjątkowy Dzień - Jubileusz 50 lecia Kapłaństwa. 
Pozwól więc Dostojny Jubilacie złożyć Sobie życzenia: niech 
bezchmurne  Niebo  obdarza  Cię  zawsze  swoimi  Łaskami, 
zaś Ta, która obrała Sobie Bochnię za miejsce pobytu ,niech 
roztacza Swój opiekuńczy płaszcz nad Tobą, by nie zabrakło 
Jego Ekscelencji sił fizycznych i duchowych w pasterzowaniu 
i prowadzeniu swych owieczek do Boga. Dziś chcemy dzielić 
z Tobą radość, życzyć uśmiechu, nawet gdy spotka Cię smu-
tek. Pragniemy byś odczuwał zadowolenie z dobrze spełnio-
nych obowiązków wobec Boga i ludzi.

Abp Henryk Nowacki z wizytą w Bochni 21.08.2011r. 
- arch. pryw. M. Pięchowej
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Kazimierz Przybyłko

Refleksje turystyczno-pielgrzymkowe do krajów Europy Zachodniej
(Niemcy, Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Austria)

Tegoroczne lato, z powodu pandemii nie sprzyjało podró-
żom, ale są wspomnienia z wojaży po świecie i niezapomnia-
nych wakacji w poprzednich latach. Poniżej publikujemy tekst 
autorstwa Kazimierza Przybyłki, współpracującego z redakcją 
Wiadomości Bocheńskich od wielu lat. Pan Kazimierz Przy-
byłko, pochodzi z Lipnicy Górnej, od lat mieszka w Lublinie 
i jako psycholog i logopatolog pracuje w tamtejszej Poradni 
Leczenia Bólu przy II Klinice Anastezjologii i Intensywnej Te-
rapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

                                                                            Redakcja

Nasza dwutygodniowa podróż po Europie Południowo – Za-
chodniej była zorganizowana przez biuro turystyczne „Avitur” 
w Lublinie, a jej pilotem, który sprawnie i fachowo oprowadzał 
nas po różnych ciekawych miejscach był p. Zdzisław Niedbała. 
Plan wycieczki obejmował zwiedzanie atrakcji turystycznych 
w poszczególnych krajach, a  także pielgrzymkę do znanych 
i licznie nawiedzanych przez pątników sanktuariów: Lourdes 
we Francji, Santiago de Compostela w Hiszpanii oraz Fatimy 
w Portugalii. Świadomość, że odwiedzimy miejsca, w których 
objawiła się Matka Boża napełniała nas niemal mistycznym 
uniesieniem.  Wiele  obiecywaliśmy  sobie  także  w  związku 
z planowanym zwiedzaniem obiektów historycznych i kultural-
nych na trasie wycieczki. Jadąc w jedną stronę udało się nam 
zwiedzić Lourds, Santiago de Compostella oraz Fatimę. 

Wracając południem Europy wstąpiliśmy w Portugalii do 
Lizbony, a w Hiszpanii do Madrytu i Barcelony; na końcu 
przebywaliśmy we Francji na Lazurowym Wybrzeżu.

Wyruszamy z Lublina w daleką podróż
Z Placu Zamkowego w Lublinie wyruszyliśmy o godz. 

17.30;  jadąc przez Puławy, Radom, Piotrków Trybunalski, 
Wrocław i Legnicę dotarliśmy do granicy w Zgorzelcu. Po 
jej przekroczeniu około godziny  trzeciej w nocy, udaliśmy 
się w dalszą podróż przez Niemcy, mijając po drodze Gor-
litz (Zgorzelec), Bautzen (Budziszyn) i Drezno. Nad ranem 

o godz. 5.00, w drodze do Chemnitz, zatrzymaliśmy się na 
stacji paliw na krótki relaks by następnie udać się w dalszą 
drogę w kierunku Karl-Marx-Stadt, Zwickau-Ost, Nürnberg 
(Norymberga) i Stuttgartu. Kolejnym krajem, do którego wje-
chaliśmy była Francja. To piękny, malowniczy kraj położony 
nad Oceanem Atlantyckim i Morzem Śródziemnym.

Strasburg – miasto zabytków i polityki
Pierwszym miastem docelowym na naszym szlaku wyciecz-

kowym był Strasburg. Miasto leży na pograniczu Francji z Niem-
cami (Alzacja) w południowo – wschodniej części kraju i stano-
wi ośrodek administracyjny departamentu Bas – Rhin położony 
przy ujściu rzeki Ill do Renu. Liczy ok. 850 tys. mieszkańców, 
jest porównywany z Krakowem. Jego nazwa potocznie oznacza 
twierdzę strzegącą dróg i pochodzi z czasów rzymskich, gdy za-
łożono tu obozowisko dla II Legionu Augusta. Miejsce to miało 
wówczas znaczenie strategiczne, strzegło bowiem bezpieczeń-
stwa przebiegających w pobliżu szlaków handlowych. W IV w. 
zostało erygowane biskupstwo, a w 1621 roku został założony 
uniwersytet. Strasburg, jako miasto pogranicza, kilka razy zmie-
niał przynależność państwową. W 1871 r., po wojnie francusko 
– pruskiej, został włączony do Niemiec, aby w 1918 r. powrócić 
do Francji. W 1919 r. powstała tu Liga Narodów, a w 1945 r. 
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ). W 1951 r. powo-
łano w Strasburgu Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG), 
a w 1979 r. utworzony został tu Parlament Europejski z siedzibą 
w Brukseli. Od 1998 r. obrady Parlamentu Europejskiego od-
bywają się również w Strasburgu. Niestety nasz pobyt w tym 
mieście przypadł na dzień świąteczny i dlatego nie było moż-
liwe zwiedzanie gmachu Parlamentu, choć i z zewnątrz robi 
duże wrażenie. Strasburg jest dziś trzecią stolicą zjednoczonej 
Europy, gdzie mają siedzibę: Parlament Europejski, Rada Eu-
ropy i Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Miasto jest wpisane na listę UNESCO1. Znajduje się  tu 
wiele zabytków architektury, z dużą ilością kościołów (100 
świątyń): z tego powodu miasto jest nazywane małą Wenecją. 
Na plan pierwszy wysuwa się Katedra Marii Panny (Cathédra-
le Notre – Dame) wznosząca się w sercu miasta. Dla Pola-
ków ma ona szczególne znaczenie – tutaj odbył się w 1725 
r. ślub króla francuskiego Ludwika XV z Marią Leszczyńską 
córką króla Polski Stanisława Leszczyńskiego. Katedra zosta-
ła zbudowana w XI – XV w. w stylu romańsko – gotyckim 
i jest dziełem mistrza Erwina i jego potomków. Jest kościołem 
trójnawowym z transeptem i dwuwieżową fasadą. Ciekawost-
ką architektoniczną jest północna wieża (jedyna skończona), 
której wysokość wynosi 142 m. Wnętrze katedry zdobi kilka-
dziesiąt witraży, głównie z XII – XIV w., przedstawiających 
m.in. Apostołów. Są tu też wspaniałe przykłady architektu-
ry sakralnej – kaplice. W jednej z nich uczestniczyliśmy we 
mszy św. odprawianej przez naszego kapłana O. Waldemara 
OP. Fasada katedry jest idealnym przykładem gotyku. Jest po-
dzielona na trzy części, a każda z nich zawiera portal – czyli Fot. Kazimierz Przybyłko
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ozdobne drzwi, wokół których schodzące się u szczytu pła-
skorzeźby postaci biblijnych tworzą tzw. tympanon (trójkątna 
przestrzeń nad drzwiami). Nad głównym portalem mieści się 
wspaniała, zdobiona rozeta z finezyjnym witrażem. Wnętrza 
gotyckich katedr są mroczne, tak i tutaj tylko z witraży sączy 
się tajemnicze światło. Czasem gdy mocniej zaświeci słońce, 
postacie skomponowane z kolorowego szkła wyglądają jakby 
się poruszały. W wystroju katedry zwracają również uwagę or-
gany, ambona, chrzcielnica oraz freski w apsydzie. Na obrazie 
po lewej stronie przedstawiona jest postać Mikołaja Kopernika 
oraz zegar astronomiczny z końca XVI w. wysoki na 18 m. 
Pokazuje on dokładną godzinę i datę wraz z dniem tygodnia, 
ale też fazy ksieżyca i znaki zodiaku.

Po zwiedzeniu centrum miasta i uczestnictwie we Mszy 
św. w Bazylice Notre - Dame, zjedliśmy obiad i ruszyliśmy 
w dalszą drogę w kierunku Lourdes, by po drodze zatrzy-
mać się na pierwszy nocleg w małym Hotelu Balladins. Po 
skromnej kolacji, zmęczeni podróżą, nie zważając na hałas 
dochodzący z pobliskiego lotniska, udaliśmy się na spoczynek 
i szybko zasnęliśmy. W następnym dniu z uwagi na dużą trasę 
do pokonania, zjedliśmy tylko suchy prowiant i wyjechaliśmy 
o godz. 6.00. Jednak te wszystkie niewygody miał zrekompen-
sować pobyt w pieknie położonym sanktuarium w Lourdes. 

Sanktuarium maryjne w Lourdes
Lourdes, to miasto i sanktuarium maryjne w połudnowo – 

zachodniej Francji (departament Hautes- Pyrénées) w diecezji 
Tarbes- Lourdes. Miasto jest usytuowane u podnóża Pirenejów 
nad rzeką Gave de Pau. W 1858 r. Bernadetta Soubirous do-
świadczyła w Grocie Massabielle 18 objawień Najświętszej 
Maryi Panny. Matka Boża ukazywała się z różańcem prosząc 
o modlitwę, pokutę i nawrócenie grzeszników. W grocie wytry-
snęło źródełko o cudownych właściwościach leczniczych. Na 
miejscu objawień został wybudowany 3- poziomowy kompleks 
sakralny, który tworzą: świątynia wykuta w skale oraz dwa po-
ziomy bazyliki (L'Immaculata Conception, zwana Bazyliką 
Górną). Poniżej u podnóża skały Massabielle znajduje się ba-
zylika Notre-Dame du Rosaire w stylu bizantyńskim.W 1858 
r. miejscowy biskup B. S. Laurence powołał komisję kościelną 
w celu przesłuchania świadków objawień oraz zbadania groty 
i wody ze źródła. W 1862 r. tenże biskup ogłosił autentycz-
ność objawień. Papież Leon XIII w roku 1891 zatwierdził kult 
prowincjonalny Matki Bożej, a w 1907 r. papież Pius X usta-
nowił święto Najświętszej Maryi Panny z Lourdes (11 lutego) 
dla całego Kościoła. Kolejny papież, Pius XII w 1957 r. po-
twierdził, że Kościół uznał za cudowne uzdrowienie 64 osób, 
a międzynarodowy Komitet Lekarski potwierdził  jako nad-
zwyczajne uzdrowienie 400 chorych. Nadmienić trzeba, że od 
kwietnia do października codziennie odbywają się tu procesje 
z lampionami z udziałem chorych na wózkach inwalidzkich, 
połączone z odmawianiem różańca i śpiewaniem pieśni Ave 
Maryja w różnych językach. Jest to wielkie przeżycie religijne. 
Również i ja w tej międzynarodowej procesji aktywnie uczest-
niczyłem i piłem wodę z cudownego źródełka.

Po dotarciu do Lourdes w godzinach popołudniowych zo-
staliśmy zakwaterowani w miłym hotelu z widokiem na sank-
tuarium. Po kolacji skierowaliśmy się do Groty Objawień, by 
się tam pomodlić i napić wody ze źródła Bernadetty. Wrócili-
śmy do hotelu późno, bo po drodze oglądaliśmy rozświetlo-
ne miasto. Następnego dnia obudził nas świt; rześcy na ciele 

i duchu wyruszyliśmy zwiedzać całe miasto, zwłaszcza Grotę 
Objawień i młyn Boly- dom rodzinny Bernadetty. Przed mo-
dlitwami – trochę ku ochłodzie, uzdrawiająca kąpiel w świętej 
wodzie w basenie sanktuaryjnym, by z rześkim ciałem i zboż-
nym serc biciem, stanąć przed Matki Najświętszej obliczem.

Lourdes, niegdyś wioska cicha i nieznana, dziś przygar-
nia  rzesze  pielgrzymów  od  samego  rana.  Tu  się  spełniają 
najskrytsze marzenia, mają miejsce  liczne cudowne uzdro-
wienia, których nie potrafi wyjaśnić współczesna medycy-
na. W bazylice, podczas nabożeństw modlimy się szczerze 
w naszych i proszonych intencjach, które mają przynieść nam 
i innym pokój i dobro. Wieczorem z licznymi pielgrzymami 
uczestniczyliśmy w procesji z  lampionami, by z  różańcem 
w ręku wypraszać łaskę dla naszego domu. Prosząc o zdrowie, 
o pokój serc naszych i ład moralny, który stanowi podstawę 
naszego działania. Na wielkim placu wśród wielu pątników 
odmawiamy różaniec w wielu językach. Wszyscy są tu dla 
siebie bliscy, mimo  różnych  języków  i koloru  skóry  łączy 
nas wspólny cel podróży – pielgrzymowanie oraz spotkanie 
z Matką Bożą i usłyszenie jej orędzia dla świata. W tłumie 
pielgrzymów z różnych stron świata widać wyraźnie rozmo-
dlone twarze, pełne próśb i zawierzenia. Do Lourdes, obok 
Guadalupe w Meksyku, przybywa najwięcej pątników, odna-
wiają swoje przyrzeczenia i proszą o łaskę odnowy duchowej. 
Źródło w grocie, dla jednych nie ma właściwości leczniczych 
i jest traktowane tylko jako symbol pobożności. Dla innych, ta 
woda stała się przyczyną odzyskania zdrowia.

Po  tych głębokich przeżyciach  religijnych,  następnego 
dnia po śniadaniu w Hotelu Villa Létoile w Lourdes, udaliśmy 
się w dalszą trasę pielgrzymkową na Półwysep Iberyjski do 
Santiago de Compostela w Hiszpanii.

Santiago de Compostella – sanktuarium św. Jakuba
Hiszpania  (Espaňa)  –  Królestwo  Hiszpanii,  Reino  de 

Espaňa. Państwo w płd. - zach. Europie nad Oceanem Atlan-
tyckim  i Morzem Śródziemnym. Santiago de Compostella 
znajduje się w północno- zachodniej części kraju (Galicja) 
w prowincji La Coruňa nad Oceanem Atlantyckim. Jest  to 
miasto uniwersyteckie ( uniwersytet został założony w 1501 
r.),  stolica arcybiskupstwa  i wielkie centrum pielgrzymko-
we. Jest to także ośrodek przemysłowy i handlowy oraz kul-
turalny. Miasto przyciąga licznych turystów i pątników; pod 
wzgledem religijnym wymieniane jest jako trzecie po Rzymie 
i Jerozolimie. Dotarliśmy tam przemieszczając się wzdłuż Za-
toki Biskajskiej. Nasz autokar marki „Volvo” śmiało pędził 
pokonując liczne zakręty i groźnie wyglądające serpentyny. 
Jechaliśmy wiaduktami podpartymi żelbetowymi podporami; 
w dole znajdowały się głębokie jary, a w oddali małe, kolo-
rowe chatki. Na naszej drodze były także liczne, przepastne 
tunele. Zbudowane są one w naturalnej skale i mają często 
kilka kilometrów długości. Są oświetlone i jednokierunkowe. 
Tunelami wjeżdżamy w środek góry, by po kilku kilometrach 
jazdy w tunelu wyjechać z drugiej strony góry. Nie wiadomo 
też jak była podtrzymywana nasza wspaniała autostrada, któ-
ra biegła na dużej wysokości nad przepastnym, szrokim, głę-
bokim jarem, którego podpory oko nie widziało. Ten kunszt 
budowli (drogowej) można określić jako cud myśli współcze-
snej techniki drogowej. Budowa tych autostrad w tak trudnym 
terenie, to „okno” dla rozwoju nie tylko przemysłu, ale całej 
infrastruktury i chluba Zachodu.
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Jadąc do sanktuarium pokonaliśmy olbrzymią trasę liczą-
cą 860 km. By dotrzeć do Santiago w regionie Galicja, trzeba 
przeciąć w szerz północną Hiszpanię, pędząc na zachód nad 
brzeg Atlantycki i mijając po drodze Asturię. Galicja, to wy-
jątkowy region Hiszpanii, posiada swoją autonomię uzyska-
ną na mocy przeprowadzonego w 1980 r. referendum. W tym 
celu powołano lokalne władze wykonawcze (Xunta de Galicia 
– Rada Galicji) i parlament galicyjski, obradujace w La Co-
ruňa. Obok języka hiszpańskiego mówi się tu także w języku 
galicyjskim. W przeszłości kraina stanowiła kraniec Imperium 
Rzymskiego nad Oceanem Atlantyckim i Zatoką Biskajską. 
Galicja obejmuje swym zasięgiem tereny prowincji: La Co-
ruňa, Lugo, Ponteverda i Odense. Ma powierzchnię 29,429 km 
2 i około 2,8 mln. mieszkańców.

Po dotarciu do Santiago de Compostella  czekał na nas 
czterogwiazdkowy hotel „Congreso”, gdzie przywitano nas 
kolacją i uraczono wyśmienitym winem. 

W X w. przed Chr. miasto zostało zasiedlone przez Celtów, 
a w II w. zostało zdobyte przez Rzymian. Następnie pod ko-
niec V w. zdobyli je Swebowie i później Wizygoci. Na pocz. 
VIII w. znalazło się pod panowaniem Arabów i było stolicą 
księstwa. Od XI w. wchodziło w skład Królestwa Asturii, a od 
1230 r. Królestwa Kastylii. Miasto jest wpisane na listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO.

Posiada liczne zabytki, a głównym jest ogromna katedra 
z XI -XII w. Katedra Santiago, przebudowana w XVII-XVIII 
w., z bogato rzeźbionym portalem (Portico de la Gloria) oraz 
wspaniałym wyposażeniem wnętrza, w którym dominuje ro-
mańska krypta. Krypta jest 3- nawowa z 3 nawowym transep-
tem i kolebkowym sklepieniem na wysokości 32 m. Jest tu 
także masywna, granitowa wieża zegarowa o wysokości 72 
m., w której mieści się dzwon o średnicy 2,5 m. Jest słyszany 
z odległości 20 km. Charakterystyczne są ułożone poziomo 
organy. Za głównym ołtarzem bazyliki wystawione są reli-
kwie św. Jakuba. W bazylice znajduje się też wielki trybularz 
„botufameiro” czyli wielkie kadzidło, które uruchamia ośmiu 
mężczyzn pociągając za sznury.

Dym z tego kadzidła odświeża powietrze w bazylice. Kiedyś 
było to niezbędne, bo w świątyni nocowali licznie pielgrzymi. Do 
bazyliki przylega pałac biskupi, klasztor z pięknym wirydarzem 
(dziś Muzeum de Arte Sacra) oraz ułożone w wieniec kapliczki.

Sanktuarium jest celem licznych pielgrzymek do grobu św. 
Jakuba Apostoła zwanego Większym lub Starszym. Św. Jakub 
jako misjonarz odwiedzał Hiszpanię dwukrotnie w celu ewan-
gelizacji. Zginął śmiercią męczeńską z rozkazu Heroda. Ciało 
męczennika przywieźli do Galicji jego uczniowie. W pierw-
szej połowie IX w. (813 r.) bp Irii Flavii Teodomir odkrył grób 
Apostoła, wg tradycji, gwiazdy miały wskazać miejsce jego 
usytuowania. Dało to początek nazwie miasta zwanego locus 
apostolicus. Kult świętego rozszerzał się i coraz liczniej przy-
bywali tu pielgrzymi. Rozwój ruchu pątniczego nasilał się od 
końca IX w. W XII w. papież Kalikst II nadał pielgrzymom 
przybywajacym  tu,  w  dniu  św.  Jakuba,  przywilej  odpustu 
zupełnego. Przybywają tu pątnicy z całego świata, a z Euro-
py głównie z Francji, Niemiec i Polski. Papież Jan Paweł II 
odwiedzał to sanktuarium dwukrotnie, w 1982 i 1989 roku, 
a Benedykt XVI odbył pielgrzymkę w 2010 r. Te odwiedzi-
ny papieskie są upamiętnione tablicą, z odpowiednim tekstem 
i wizerunkami Jana Pawła II i Benedykta XVI, umieszczoną 
we wnętrzu bazyliki.

Kończąc pielgrzymkę w Santiago de Compostella, udali-
śmy się następnie na południe Europy do słonecznej Portu-
galii, by w cudownym sanktuarium w Fatimie, prosić o łaski 
i zdrowie dla naszych rodzin.

„Jednak, jak na pielgrzymów przystało rasowych
od Mszy św. w Katedrze święcimy dzień nowy;
ogrom Katedry zdumiewa, zachwyca,
gdzie tylko dotrze ciekawa źrenica...
Zdobne kolumny, kaplice, ołtarze
rzeźby i freski, stubarwne witraże,
przez które światło zaledwie przenika,
jak do eremu mnicha – pustelnika...
Dziś Compostella w całym świecie słynie - 
trzeci ośrodek po Rzymie i Jerozolimie”2 

Jesteśmy w Portugalii
Republika Portugalska położona jest w płd. - zach. Europie 

nad Oceanem Atlantyckim, na półwyspie Iberyjskim. Nasze 
niezawodne Volvo pędziło na południe. Tym razem trasa nie 
była uciążliwa, bo liczyła tylko nieco ponad 400 km. Mijali-
śmy po drodze góry, przejeżdżaliśmy przez tunele i przepastne 
jary, wzdłuż pagórków i wyschniętej trawy. Po drodze było 
pusto; kamienie, ostańce, czasem było tylko widać uprawne 
pola – winnice czy cytrusowe sady, które są zraszane woda-
mi kaskady. Mimo tych upałów i wielkiej spiekoty dostrze-
galiśmy szereg kwitnących między autostradami krzewów. 
Wzdłuż trasy mogliśmy zobaczyć wyschnięte koryta rzek gór-
skich i wszędzie szare pola, bo żyto już było zżęte. W takim 
nastroju jadąc na południe, mijając górskie bezludne krainy 
pędziliśmy, by jak najszybciej dotrzeć do Fatimy.

Fatima – objawienia Matki Bożej w czasie I wojny światowej
Fatima, to jedno z największych centrów pielgrzymkowych 

świata chrześcijańskiego. To miasto spotkań wielu pielgrzy-
mów, które od ponad 100 lat przyciąga wierzących ludzi z ca-
łego świata i jest porównywane z Lourdes, Santiago de Com-
postella czy Częstochową. Jest miejscem wyjątkowo cichym. 
Ogromny plac między dwiema bazylikami jest przez większość 
doby niemal pusty. Z łatwością można tu, o tej porze roku, zna-
leźć spokój, miejsce na modlitwę i rozmyślania. Można powie-
dzieć, że wczesną wiosną Fatima żyje własnym, spokojnym 
życiem, przygotowując się na letni napływ wiernych. I chociaż 
ta cisza, bezchmurne niebo i portugalskie słońce sprzyjają ra-
czej odprężeniu, to jednak nie sposób nie czuć wagi wydarzeń, 
które rozegrały się w tym miejscu ponad sto lat temu, i kóre do 
dziś przyciągają do tutejszego sanktuarium wiernych z wielu 
narodów, języków i kultur. Zapewne to właśnie powszechna 
znajomość fatimskiego fenomenu i uniwersalność wynoszo-
nych stąd przeżyć sprawia, że w naturalny sposób to miasto 
staje się areną wielokulturowych spotkań religijnych.

Fatima  leży  w  środkowej  Portugalii  (okręg  Santarém) 
w diec. Leiria. Jego nazwa pochodzi prawdopodobnie z okre-
su podbojów arabskich Półwyspu Iberyjskiego i oznacza imię 
córki Mahometa - Fatimy. 

Przybywają  tu  tysiące wiernych,  szczególnie w dniach 
12-13 maja oraz 12-13 października w rocznice rozpoczęcia 
i zakończenia objawień. Jeszcze sto lat temu, nikt nie przy-
puszczał, że ta skromna nadmorska miejscowość będzie rocz-
nie gościć około 4 milionów pielgrzymów. 13 maja 1917 r. 
na wzgórzu Cova da Iria (Dolina Pokoju), rodzeństwu Marto: 
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7-letniej Hiacyncie, 9-letniemu Franciszkowi oraz ich 10-let-
niej kuzynce Luizie dos Santos (która później wstąpiła do za-
konu karmelitanek w Coimbrze, gdzie otrzymała imię zakonne 
Łucja) ukazała się po raz pierwszy Matka Boża. Poleciła im 
modlitwę i pokutę za grzeszników, a dla uproszenia pokoju na 
świecie, nabożenstwo do Niepokalanego Serca Maryi. Zachę-
cała do odmawiania różańca i nakłaniała ludzkość do nawró-
cenia, gdyż odejście od Chrystusa jest przyczyną nieszczęść 
i nowych wojen.

Maryja nakazała dzieciom, by co miesiąc, o tej samej po-
rze przychodziły na to miejsce. Po pół roku objawień, obiecala 
wyjawić kim jest. Głos Maryi słyszała tylko Łucja. Ostatnie 
(szóste) objawienie miało miejsce 13 października,  a  jego 
świadkami było 70 tysięcy wiernych.Wydarzył się wówczas 
zapowiedziany przez Maryję „cud słońca”, który trwał oko-
ło 10 minut. Całą noc przed tym wydarzeniem padał rzęsisty 
deszcz, więc zebrani byli całkowicie przemoczeni. Nazajutrz, 
nagle spośród chmur ukazało się słońce, które zataczało koła, 
aby na koniec z wielkim impetem skierować się w stronę ze-
branych ludzi. Zgromadzeni, którzy jeszcze przed chwilą byli 
przemoczeni, zostali zupełnie osuszeni.

W okresie objawień Matki Bożej, niektórzy z chorych, 
cierpiący na rozmaite schorzenia, w sposób cudowny odzyski-
wali zdrowie (wzrok, mowę czy sprawność kończyn).

Dzieci widziały Matkę Bożą, ale tylko Łucja, jako jedyna 
usłyszała trzy tajemnice, nazwane później fatimskimi. Pierw-
szą z nich była wiadomość o zakończeniu wojny światowej, 
a druga zapowiadała wybuch rewolucji październikowej. Sto-
lica Apostolska nie ujawniała trzeciej tajemnicy aż do maja 
2000 r. Dotyczyła ona zamachu na papieża; Łucja napisała 
na kartce: „Ubrany na biało biskup, pada na ziemię po strza-
le z broni.” Oczywiście chodziło o zamach na Jana Pawła II 
w 1981r. Papież był później trzykrotnie w Fatimie, zawsze 12-
13 maja 1982 r., 1991 r. oraz 2000 r., aby podziekować Matce 
Bożej Fatimskiej za ocalenie życia. Podczas tych pielgrzymek 
towarzyszyła Papieżowi Łucja (dożyła późnej starości, zmarła 
13 lutego 2005 r. w wieku 98 lat). Do dziś możemy tu oglądać 
umieszczony w koronie na głowie Maryi nabój, którym Ojciec 
św. został zraniony na Placu św. Piotra w Rzymie.

Już od 1917 r. przybywali do Fatimy pątnicy. W 1930 r. 
Stolica Apostolska zezwolila na kult, udzielając odpustów dla 
pątników odwiedzających Fatimę. Biskup José Alvaes Correia 
da Silva wydał orzeczenie o wiarygodności objawień. Ogłosił 
także w dniu 13 września 1939 r., nabożeństwo pierwszych so-
bót miesiąca. Papież Paweł VI potwierdził wiarygodność ob-
jawień w wydanej adhortacji Signum magnum z 13 maja 1967 
r. i udał się z pielgrzymką do Fatimy dla uproszenia pokoju 
w Kościele i świecie.

Centralnym  miejscem  sanktuarium  jest  bazylika,  duża 
świątynia wzniesiona z jasnego marmuru, w stylu neobaro-
kowym. Przed bazyliką  jest Plac Różańcowy (130 m x 80 
m. t.j. ok. 15 ha) Rozpościera się on na dużej, utwardzonej 
powierzchni.  Jest dwukrotnie większy od Placu św. Piotra 
w Rzymie i jest otoczony murkiem z kolumnami. Można tu 
pomieścić kilkadziesiąt tysięcy wiernych. Na placu, który od 
bazyliku unosi się pochyło w górę, stoi skromna kapliczka 
z figurą Matki Bożej. Do kapliczki wiedzie ścieżka długości 
130 m. Tą ścieżką idą wierni na kolanach. W sanktuarium, 
były tłumy wiernych z bliskich i dalekich krajów i też z Pol-
ski. Spotkaliśmy kilku młodych księży – neoprezbiterów z ko-

szalińskiej diecezji, którzy swoje pierwsze kroki skierowali do 
Fatimy, aby podziękować Bogu za dar powołania i prosić o ła-
ski w ich kapłańskiej pracy. Nasza grupa przeszła do kaplicy, 
na Placu Różańcowym. W kaplicy tej jest drzewo, na którym 
w 1917 r. dzieci ujrzały Madonnę. Odczuwa się wyraźnie pod-
niosłość tego miejsca, a wzruszenie ogarnia nas, gdy z oddali 
słyszymy pieśń „My chcemy Boga”.

Po tych modlitwach i wzruszeniach żegnamy sanktuarium 
w uroczej Fatimie. Przed nami droga wzdłuż oceanu, by przed 
nocą zdążyć do hotelu „Soleil Peniche”. Tam czekała na nas 
obiadokolacja i zakwaterowanie w dwuosobowych pokojach. 

Następny dzień zaczęliśmy od odpoczynku nad Oceanem 
Atlantyckim. Mimo uciążliwych upałów, woda w oceanie była 
zimna, dlatego większość z nas leżała tylko na plaży. Ja jednak 
dwukrotnie zdecydowałem się na kąpiel, choć odstraszały mnie 
wysokie fale oraz zimna, słona woda. Był to jednak relaks, spo-
kój i wytchnienie. Był czas na refleksję, zastanowienie się nad 
życiem i postępowaniem, nad ogromem świata i marnością życia, 
nad naszym przemijaniem. Tak nam upłynął cały dzień, na odpo-
czynku, spacerach nad morzem i po mieście, aby nabrać sił do 
dalszej podróży; a w planie były Lizbona oraz  najdalszy zakątek 
Europy Cabo da Roca nad brzegiem Oceanu Atlantyckiego.

Droga powrotna. Zwiedzanie Lizbony
Lizbona jest największym miastem i portem Portugalii. 

Stąd wyruszali na poszukiwanie nowego świata m.in.: Henryk 
Żeglarz, Vasco da Gama oraz Ferdynand Magellan. Inni od-
krywcy i sławni rodacy są uwiecznieni na licznych pomnikach 
z alabastru, rozstawionych na skwerach i placach Lizbony. 
Miasto, położone na zboczach, jest stosunkowo nieduże, liczy 
ok. 600 tysięcy mieszkań-ców. Charakterystyczne są wąskie, 
strome i kręte uliczki, po których jeżdżą żółte tramwaje. Są tu 
liczne kościoły i zabytkowe świeckie budowle – zamki, wieże 
oraz okazały most na rzece Tag zwany Don Vasco da Gama. 

Żegnając  lizbońskie uroki udaliśmy się w dalszą drogę 
(600 km.) do Madrytu. Wyjechaliśmy rano, bo w programie 
mieliśmy zwiedzanie kościołów i licznych zabytków kultury 
i architektury w stolicy Hiszpanii.

Luksusowy Madryt
Madryt – stolica Hiszpanii, położony  jest w środkowej 

części kraju u podnoża Wyżyny Kastylijskiej, nad rzeką Man-
zanares. Ma powierzchnię 607 km2 i liczy 3,28 mln. Ludności. 
Jest też stolicą regionu autonomicznego. Jest to, po Paryżu 
i Londynie,  jedno z największych miast Unii Europejskiej. 
W przeszłości przez siedem wieków rządzili  tu Maurowie. 
Pozostały po nich pałace, świątynie, fontanny i place, z któ-
rych kraj ten słynie. Mamy w tym mieście jeszcze wiele in-
nych wspaniałości: budowli, ogrodów, pomników, kościołów, 
muzeów. Tu obok okazałych budynków rządowych jest też 
rezydencja króla Hiszpanii. Tu mieści się sławne Muzeum 
Prado, (tu płótna Prado, których nie ujrzeć nawet nie wypada) 
Muzeum Narodowe, Centrum Sztuki Królowej Zofii i wiele 
innych. Madryt znajduje się na 10 miejscu pod względem naj-
wyższej jakości życia. Jest w tym mieście wiele innych wspa-
nialości, których sam Paryż może pozazdrościć.

Wiele z tych dóbr kultury było dla nas niedostępnych, gdyż 
program zwiedzania był bardzo napięty. Dlatego część tych 
obiektów oglądaliśmy jedynie z okien autokaru. Żałując nie-
wykorzystanej szansy obiecywaliśmy sobie, że tu wrócimy.
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Barcelona z pięknymi katedrami
Po tym pobieżnym zwiedzaniu Madrytu pojechaliśmy 650 

km dalej na wschod kraju do Barcelony – stolicy Katalonii. 
Nasza trasa była dość urozmaicona. Z jednej strony Morze 
Śródziemne, a z drugiej góry, zaś w rozległych dolinach pola, 
łąki, stawy i winorośle, z których słynie Katalonia.

Tu  też mieliśmy bogaty program zwiedzania: kościoły, 
zamki, pałace – w tym bazylika Sagrada Familia oraz słynna 
katedra Sagrada Eulalia. Jest też w programie „dom bez kan-
tów” sławnego architekta Antoniego Gaudiego. Godne uwa-
gi są słynne ulice – ramble, pomnik Kolumba, kilka muzeów 
oraz Teatro Gran del Liceo, gdzie pięknie śpiewa hiszpański 
artysta  tenor,  światowej  sławy – don  Jose Carreras.  Jedna 
z atrakcji jest zwiedzanie słynnego stadionu drużyny FC Bar-
celona – Camp Nou. Na koniec, w dużym pospiechu zwie-
dziliśmy zatłoczoną katedrę – Familia Sagrada, która posia-
da dwanaście wież. Po wyczerpującym dniu udaliśmy się do 
przyjemnego hotelu w Calelli Mont Rosa, gdzie po Mszy św. 
wieczornej i kolacji udaliśmy się na spoczynek. 

Tak  jak w Madrycie,  tak  i  tu nie udało się zrealizować 
w pełni programu zwiedzania. Choć nasze plany w Hiszpanii 
nie całkiem spełnione,  to  jednak w pamięci naszej pozostaje 
wiele ciepłych wspomnień i przeżyć ciekawych, choć nie do 
końca poznanych. Czas  już pożegnać dziś hiszpańskie progi 
i do powrotnej szykować się drogi. Jechać będziemy przez gaje 
i liczne winnice by znowu przekroczyć francuska granicę. Nikt 
nas nie pyta o paszport, o wizę czy inne dowody, przekraczając 
granice w państwach Europy.

Znowu we Francji – Lazurowe Wybrzeże
Jadąc przez gaje  i  liczne winnice  znowu przekroczyli-

śmy francuska granicę. Dwa pasma drogi dzielą rzędem linie, 
strzeliste tuje i cieniste pinie, jak wskazujący drogę, stojący  
nieruchomo strażnicy. Droga ta prowadzi nas do Prowansji – 
stolicy róż i perfum. Jednak nie zatrzymujemy się na postój. 
Lecz pędzimy nad Morze Śródziemne, na Lazurowe Wybrze-
że, które z francuska zowie się „Cote d'Azur”. Anglicy zwą 
ją „riwierą, zaś by Francuzów zaspokoić gusta – mówią, że 
jest to „Riwiera francuska”. Można wyróżnić tę część, która 
leży na italiańskim wybrzeżu oraz część hiszpańską, która nie 
pretenduje do nazwy „Riwiery”. Hiszpańskie wybrzeże zwie 
się „Costa Brava”i „Costa Sol” (Brzeg Słońca lub Wybrzeże 
Słońca). Wszystkie je łączy wstęga kwitnącej zieleni oraz la-
zurowy pas Morza Śródziemnego. Nasz autokar jedzie zielo-
nymi tunelami dróg, by wkrótce zatrzymać się przed pałacem 
festiwali filmowych w Cannes. Tam cała grupa, solo lub para-
mi kroczy po purpurowym dywanie. Nasze „gwiazdy” chętnie 
pozują. Jedziemy dalej , przed nami Nicea i San Remo nad 
Morzem Liguryjskim. Żegnają nas kwitnące biało przydrożne 
juki. W Nicei spacerujemy dumnie po nadmorskich prome-
nadach. Warto wiedzieć, że w morzu jest tu długi pas startowy.

Widzimy wędkarzy  siedzących na ogromnych głazach, 
a nad nimi stada skrzeczących mew. Wzdłuż promenad jest 
mnóstwo wytwornych i drogich hoteli, które zapraszają tu za-
sobnych gości. Niedaleko jest Księstwo Monaco, które słynie 
z kasyn i rajdów samochodowych Formuły - 1.

Maleńkie Księstwo Monaco
Monaco to państwo – miasto w poludniowej Europie nad 

morzem Śródziemnym, na Lazurowym Wybrzeżu. Ma po-

wierzchnię 2 km.2 i 33 tys. mieszkańców. Jest to kraj katolicki 
(90 %), monarchia konstytucyjna. Istnieją tu cztery dzielnice: 
Fantvielle, La Condemine, Monaco Ville, Monte Carlo. Języ-
kiem urzędowym jest język francuski, a jednostka monetar-
ną Euro. Różne zagraniczne firmy i banki ( w liczbie ok. 50) 
mają tu swoje siedziby. Podstawą gospodarki jest turystyka, 
port jachtowy, rajdy samochodow Formuły 1 na torze w Mon-
te Carlo. Rozwija się tu przemysł lekki, są zakłady: farmaceu-
tyczne, kosmetyczne, odzieżowe i jubilerskie.

Linia kolejowa o długości 1600 m. zlokalizowana jest cał-
kowicie w tunelu podziemnym niedaleko autostrady Nicea-Ge-
nua. PKB wynosi 27 tys. dolarów USA na 1 mieszkańca.

Żegnamy  Niceę  oraz  Monte  Carlo  jadąc  wzdłuż  morza 
i nadmorskiej przyrody, by zdążyć przed nocą do hotelu „Belve-
dere” w San Remo, gdzie po długiej podróży i licznych atrak-
cjach chcieliśmy odpocząć. Przedostatnią noc przed powrotem 
do Ojczyzny spędziliśmy w Italii. W podróży mieliśmy wiele 
wspaniałych przeżyć, byliśmy jakby w raju, mimo to teraz rado-
śnie wracaliśmy do domu. Po drodze mijamy wielki Mediolan 
(1,3 mln. mieszkańców) stolicę Lombardii i jego wspaniałe za-
bytki: słynną gotycką katedrę – co swe smukłe wieże ku niebu 
wystrzela, a na placu pomnik Rex Emanuela. Jest tam również 
wielki postument Verdiego ze stali, a naprzeciwko gmach opery 
La Scala. Jest tu Civico Museo, trzy uniwersytety, politechnika 
i inne uczelnie oraz inne wspaniale obiekty kultury i sztuki.Te 
budowle i cenne pamiątki, pomniki, choć nie widzieliśmy ich 
z bliska, ale mamy na ich temat wiedzę historyczną.3

Następnego dnia przejechaliśmy 740 km. jadąc przez Wło-
chy do Austrii. Nasz autokar pędził żwawo zostawiając za sobą 
groźne wąwozy i jary, by wjechać dalej w rozległą dolinę, która 
sprawiała wrażenie już swojskiej krainy. Tu spotkaliśmy obfi-
tość lasów, sadów, łąk i krzewów, zieloność zbliżoną do polskie-
go krajobrazu. Wszędzie widać uprawy pomidorów, pola kuku-
rydzy, winnice, sady cytrynowe; mnogość owoców i jarzyn.

Przejazd przez Austrię
Wkrótce minęliśmy granicę i wjechaliśmy w piękną alpej-

ską krainę, w której roślinność, mimo innego klimatu, jest po-
dobna do tej na ziemi włoskiej. Każdy skrawek górskiej ziemi 
jest tu dobrze zagospodarowany. Wzdłuż doliny płynie skrom-
na rzeczka, obok biegnie autostrada, która dla budowniczych 
była nie lada wyzwaniem. Z drugiej strony rzeki, po zboczach 
i w tunelach ciągnie się szlak kolejowy. Widok jest niezwykły, 
podziwiamy ludzi, którzy w takich warunkach pracują na swo-
ich poletkach. Jadąc z Italii do Austrii przez urocze wąwozy 
i jary w alpejskiej krainie dotarliśmy do hotelu „ Der Schütthof” 
w Zell am See przed nocą. Jest to małe turystyczne miasteczko 
nad jeziorem z widokiem na ośnieżone alpejskie szczyty. Na 
drugi dzień ruszyliśmy dalej. Jechaliśmy przez Innsbruck, Sal-
zburg Linz i Wiedeń. Tu zetknęliśmy się z niemal polskim kli-
matem: wydawało się, że roślinność, uprawy, zachowania, kul-
tura były podobne do naszych. Niestety nie wszystko mogliśmy 
zobaczyć. Zabrakło nam czasu, by zwiedzić kościół na Kallen-
bergu w Wiedniu. Jednak mimo tego nasz cel został osiągnięty 
i z poczuciem dumy wracaliśmy do naszego kraju.

Przez Słowację i Czechy
Dalsza nasza trasa wiodła przez Słowację i Czechy do Pol-

ski. Do Polski wjechaliśmy przez Cieszyn. Następnie, jadąc 
nocą, pokonaliśmy dalszą drogę mijając Górny Śląsk i kieru-
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jąc się na Jędrzejów, Kielce. Radom. Do Lublina dotarliśmy 
bezpiecznie  i  zdrowo dużo po północy dziękując Bogu za 
szczęśliwy powrót.

                                                      Kazimierz Przybyłko

Przypisy:
1  Miasto Strasburg ma dla mnie dodatkowo symboliczne zna-
czenie, gdyż tu jest pochowany mój ojciec Franciszek
2  Fragment wiersza Bogdana Walasa Pielgrzymim szlakiem 
(Lourdes- Santiago – Fatima) oraz wiele innych myśli tam za-
wartych, za które mu serdecznie dziękuję
3  Wielka Encyklopedia PWN, red. J.Wojnowski, Wydawnic-
two Naukowe PWN są, Warszawa 2003, T. 17, s.195 - 196

Bibliografia:
1.  ks. Adamski Andrzej,Wielka obietnica Niepokalanego 

Serca Maryi (Jak odprawiać pierwsze soboty miesiąca), 
Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2006.

2.  Dyga Joanna, Lourdes – miejsce wybrane, Wydawnictwo 
Sióstr Loretanek, Warszawa 2010

3.  Iwański Zbigniew, Kołaczkowski- Bochenek Andrzej, 
Santiago de Compostella - przewodnik pielgrzyma, Wy-
dawnictwo „Jedność” Kielce 2017.

4.  Kaczmarek Louis, Pielgrzymująca Pani Fatimska, Kra-
ków 1995

5.  Kuźmak Krystyna, Fatima, w: Encyklopedia katolicka, 
T.V red. JerzyMisiurek, Lublin 1989,Kol.70.

6.  Łaszewski Wincenty, Świat maryjnych objawień, Warsza-
wa 1995.

7.  Lanzi Fernando i Gioia, Miejsca święte chrześcijan.Naj-
słynniejsze sanktuaria i pielgrzymki świata, Wyd. „Jed-
ność”, Kielce 2006. 

8.  Lasota Lidia, Fatima 100 lat objawień maryjnych, Wyd. 
Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2017 

9.  Los Waldemar Paweł, Duchowa pielgrzymka do Santiago 
de Compostela, WAM, Kraków 2011

10.  Okoń Marek, Adamczuk Arkadiusz, Santiago de Com-
postela,w: Encyklopedia katolicka,T. XVII, Lublin 2012. 
Kol. 1079 – 1081.

11.  Pek Kazimierz, Lourdes, w: Encyklopedia katolicka,T. X,  
red. E. Ziemann, Lublin 2004, Kol. 1410-1412

12.  Ryszka Czesław, Fatima. Objawienie końca czasów, Wyd. 
Oficyna Wydawnicza, 4 K. Bytom 1997

13.  Sobiech Marcin, Fatima. Poradnik dla czwartego wizjo-
nera,Wydawnictwo Spes, Łomża 2017.

14.  Sołban Mirosław, Fatima – historia i przesłanie, Wydaw-
nictwo JUT, Szczebrzeszyn 2017 

15. Szlaki Pielgrzymkowe Europy. Leksykon, red. A. Jac-
kowski, Izabela Sołjan, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 
2000.

cd. ze strony 2
O tej książce mówił później syn pani Zofii. Niestety nie 

było  na  spotkaniu  państwa  Oborów  z  Bochni,  krewnych 
Edmunda Zabawskiego również więźnia  i przyjaciela obo-
zowego, z którym ustalano plan ucieczki. Dom jego teściów 
Oborów przy ulicy Sądeckiej w Bochni stał się ważną przysta-
nią na trasie jakże niebezpiecznej dla uciekinierów wędrówki 
zaplanowanej do Wiśnicza, na „Koryznówkę”, do domu To-
masza Serafińskiego, gdzie Pilecki pisał raporty do Londynu 
o terrorze obozu Auschwitz. Autor promowanej książki rów-
nież nie szczędził podziękowań za gościnność i pomoc w od-
twarzaniu zdarzeń państwu Domańskim. Pani Maria Serafiń-
ska-Domańska jest córką Tomasza Serafińskiego.

Z uznaniem wypowiadając się o książce ś.p. Stanisława 
Kobieli3, bardzo pomocnej dla jego opracowania, podkreślił 
prekursorską  i  żmudną pracę  jej  autora w dochodzeniu do 
szczegółowych ustaleń w zakresie faktów, miejsc i osób.

                                           *

W spotkaniu  z  Jackiem Fairweatherem uczestniczyło 
wielu zainteresowanych tematem: licznie mieszkańcy nasze-
go miasta, ponadto poseł na Sejm RP Stanisław Bukowiec, 
przedstawiciele władz lokalnych: starosta bocheński Adam 
Korta, wicestarosta Ryszard Drożdżak, wiceburmistrz Boch-
ni Robert Cerazy, burmistrzyni Nowego Wiśniza Małgorzata 
Więckowska, ks. prałat Stanisław Nowakowski, pani Wanda 
Janta była dyrektorka Szkoły Podstawowej w Jodłówce ini-
cjatorka nadania tej szkole imienia Rotmistrza Witolda Pi-
leckiego. Byli też goście z Wieliczki z panią Jadwigą Dudą 
prezesem  Klubu  Przyjaciół  Wieliczki,  państwo  Bogdan 
i Grażyna Kasprowiczowie4. Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Żegocińskiej reprezentował pan Tadeusz Olszewski.

Po spotkaniu, jak to w zwyczaju, Autor składał autograf na 
egzemplarzach  tego pierwszego polskiego przekładu swojej 
książki. - Książki o Bohaterstwie i Niezłomności.

Niesprzyjająca pogoda i epidemiczne niepokoje nie prze-
szkodziły by to spotkanie stało się lokalnym wydarzeniem. 
Przesądził o tym temat, interesująca narracja sympatycznego 
Autora połączona ze spotkaniem z bocheńskimi i wiśnickimi 
świadkami opisanych w książce zdarzeń.

Pobyt w Bochni zakończył obiad w restauracji „Zalesie”.
Pan J. Fairweather wraz z tłumaczką panią Katarzyną Chi-

żyńską w tym dniu odwiedzili jeszcze „Koryznówkę” w No-
wym Wiśniczu i nie było to ich pierwsze spotkanie. Temat 
Pilecki – Serafiński - „Koryznówka” znalazł swój rozdział 
w nowo założonym w Berlinie oddziale Instytutu Pileckiego. 
Na potrzeby urządzonej  tam wystawy został wypożyczony 
stół, przy którym Pilecki pisał raporty o Obozie oraz zdjęcia 
uciekinierów z KL Auschwitz wykonane w pejzażu Wiśnicza 
i jego „Koryznówki”.

                                                             Opr.: E. Mroczek
Przypisy:
1  Elżbieta Misiak art. Ochotnik, którego świat powinien po-
znać, Wiadomości Bocheńskie, 2019 nr 3-4, str.36-37
2  Brytyjski historyk Michael Foot, w książce Sześć twarzy od-
wagi, rok wyd. 1978
3  Stanisław Kobiela, Ucieczka rtm. Witolda Pileckiego z KL 
Auschwitz do Bochni i Wiśnicza, Bochnia 2018
4    Bogdan  Kasprowicz  poeta  i  muzyk,  działacz  stowarzy-
szeń; Kresowiaków w Bytomiu i Ormian w Polsce, zaprzy-
jaźniony z Tow. Miłośników Wiśnicza. Autor Hymnu Szkoły 
w Jodłówce. Oto znamienny fragment jego refrenu: Polska to 
rzecz wielka, Polska to rzecz święta – Rotmistrzu Pilecki bę-
dziemy pamiętać!... 
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Anna Szewczyk

Z wizytą u pana Andrzeja Bezkorowajnego
Wywiad  z  panem  Andrzejem  Bezkorowajnym  –  geolo-

giem, synem Janiny, absolwentem AGH w Krakowie - kieru-
nek górnictwo i geologia, specjalność hydrogeologia i geologia 
inżynierska, pasjonatem minerałów, który posiada okazałą ich 
kolekcję skał, skamieniałości i uczestniczy w wystawach, sym-
pozjach, giełdach minerałów skał i skamieniałości.

AS: Wspomina Pan w naszej rozmowie Pańską mamę, która 
wraz ze swoją mamą, a Pana babcią, z dziadkiem i trojgiem 
rodzeństwa została zesłana na ,,Nieludzką Ziemię” i przeby-
wała w łagrze sowieckim w Archangielsku… Proszę o tych 
faktach opowiedzieć.

AB: Powracając do wspomnień mojej Mamy, chcę dopowie-
dzieć, że mój dziadek został zesłany na Syberię wraz ze swoją 
rodziną, babcią i czworgiem swoich dzieci. Moja babcia praco-
wała w obozie pracy w Talec („ Archangielskaja obłast”) przy 
wyrębie lasu i utwardzaniu dróg. To była ciężka praca przy 40 
i 50 stopniowych mrozach, przy tym babcia musiała pokony-
wać olbrzymie odległości, niekiedy nawet 10 km – 20 km, aby 
dojść z miejsca obozu aż do lasu. Ale wykonywała też inną 
pracę. Mogę dodać, że moja mama wraz z moją babcią mia-
ły lżej, niż inni zesłańcy, ten łagier w którym one przebywały 
w Talec, („ Archangielskaja obłast”) - nadzorował niejaki Ro-
manow o nazwisku, które nosili Carowie Rosji, który życzliwie 
odnosił się do mojej babci i jej rodziny. Między innymi dzięki 
temu moja mama z siostrami i bratem, razem z babcią przeżyła. 
Babcia pracowała, plantując drogę na Syberii. Tzw. ,,dniów-
ka” to wykonanie prac przez trzy osoby na dziewięciu metrach 
kwadratowych, na jedną osobę więc przypadała norma pracy 
na trzech metrach kwadratowych, a więc moja babcia kierowa-
ła się takim sposobem wykonania ,,dniówki”, aby w pełni tę 
normę wyrobić, wykonywała czasami  pracę za dwie osoby na 
sześciu metrach kwadratowych. Gdy dziadek zmarł, babcia szła 
przy 40 stopniowym mrozie kilka kilometrów, i sama musiała 
kopać grób, a na wiosnę śladu po mogile nie było. Gdy mama 
zapytała Sowietów, co się stało z trumną dziadka, powiedzieli, 
że to dzikie zwierzęta narobiły spustoszenia… Dziadek mój był 
Piłsudczykiem, jako osadnik wojskowy na Kresach… zajmował 
się gospodarstwem, jego hobby były konie. Nosił się elegancko 
jak na żołnierza przystało, chodził w butach oficerkach. Sowie-
ci dla tych butów prawdopodobnie rozkopali mogiłę, zabrali je, 
od tej pory należały do jednego z nich.

AS: Wspomina Pan swojego Dziadka…
AB: Mój dziadek był polskim legionistą, później osadnikiem 
wojskowym na Wołyniu, walczył z Sowietami  i za zasługi 
wojskowe otrzymał dwanaście hektarów ziemi na Wołyniu 
w Pełczy, to był olbrzymi majątek. Gdy Rosjanie przejęli te 
ziemie w 1939 roku, co było dramatycznym skutkiem hanieb-
nego paktu Ribbentrop - Mołotow, to dziadek utracił swoją 
ziemię, a sam został zesłany z rodziną w głąb Rosji. Wielu 
ludziom udało się wyjść z ,,Nieludzkiej ziemi” z Armią gen. 
Władysława Andersa, pierwsza amnestia dla polskich więź-

niów łagrów sowieckich została ogłoszona 30 lipca 1941 roku, 
po podpisaniu układu Sikorski – Majski w Londynie. 
AS: Gdy w 1941 roku został podpisany ,,Pakt Sikorski – Maj-
ski”, Pana mama, babcia i troje rodzeństwa zostało zwolnio-
nych z łagru w powiecie Archangielskim?
AB: Ta historia, która przestawia  losy mojej mamy, babci, 
dziadka i trojga rodzeństwa dzieje się jeszcze przed rokiem 
1941. Natomiast ta data jest znacząca, bo gdy został podpisa-
ny ,,Pakt Sikorski- Majski” w 1941 roku, i opuścili oni ,,Nie-
ludzką Ziemię”, szli z Armią Andersa długim szlakiem, przez 
Rosję, Iran, Persję, aż do Afryki… Uważam, że polscy żoł-
nierze, polskie sieroty i inni ludzie, którzy trafili do Polski już 
po rozwiązaniu Armii gen. Władysława Andersa, byli szczę-
śliwi, było im mimo wszystko, łatwiej żyć w Polsce, niż in-
nym w Kanadzie, lub w innych krajach, oczywiście poza tymi, 
którzy byli szykanowani przez władzę ludową jako wrogowie 
ludu. Ludzie, którzy opuścili obozy w Rosji i przeszli szlak 
bojowy z armią gen. Władysława Andersa, mieli trudny wy-
bór, musieli o tym sami zadecydować, czy wrócić do Polski, 
czy szukać nowego życia na Zachodzie.

Sto tysięcy wróciło, sto trzydzieści tysięcy pozostało na 
Zachodzie. Wielu z nich to ojcowie rodzin, mieli zobowią-
zania. Wielu z nich zadawało sobie pytanie ,,Czy wracać?”. 
Wielu z nich nie miało już po co wracać. -Zdaniem Jana No-
waka Jeziorańskiego w gruncie rzeczy ta ideowość, miłość do 
Ojczyzny w sercach wielu żołnierzy zasługuje na miano ,,II 
Wielkiej Emigracji”, która co prawda nie wydała jak w przy-
padku  tej pierwszej ,,Wielkiej Emigracji”(przyp. Red.) (po 
upadku powstania  listopadowego)  trzech wieszczów naro-
dowych. Ale powstała przecież w czasie II wojny światowej 
,,literatura łagrowa” - wiele poematów, wierszy i prozy na ten 
temat. Ważne dokumenty historyczne na ten temat znajdują 
się w Bibliotece Polskiej w Londynie. Co było najbardziej 
dramatyczne, powracający żołnierze i Polacy tułający się po 
czasie dramatycznych zsyłek z tych części Polski, które zo-
stały odebrane przez Stalina, na Kresach - nie mieli już po co 
wracać. -Oczywiście Polacy wracali do swoich rodzin. W kra-
ju zostały rodziny bez możliwości wyjazdu. Mogli przecież 
zostać w Wielkiej Brytanii, Szkocji  lub w Kanadzie, gdzie 
był sierociniec polski. Polscy zesłańcy, na wskutek repatria-
cji, więźniowie obozów, łagrów sowieckich, niemieckich byli 
rozproszeni po całym świecie. Rząd polski walczył nieustan-
nie o tułające się polskie dzieci i sieroty, przebywały one  na 
statku – i popłynęły do Kanady, zamiast do Polski.- Szczęśli-
wi byli ci, którzy powrócili do Polski. Te fakty opisuje Ojciec 
Łucjan Królikowski w książce pt. ,,Skradzione dzieciństwo. 
Polskie dzieci na tułaczym szlaku 1939-1950”. Można powie-
dzieć, że Polacy motywowani tęsknotą za Ojczyzną, a pamię-
tajmy o tym, że przecież groziło im więzienie, a nawet śmierć, 
czuli się szczęśliwi w Polsce. Premier Wielkiej Brytanii Wint-
son Churchil interesował się losem Polaków i dbał o nich, do-
póki trwała wojna, potem ich los stał się mu całkiem obojęt-
ny. Byli oni już niepotrzebni, co podkreślił Wintson Churchil 
takimi słowami przed mającą się odbyć defiladą wojskową 
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w Londynie: ,,My Was już nie potrzebujemy”. - Manifestacja 
z udziałem gen. Władysława Andersa to było pragnienie wie-
lu tysięcy polskich żołnierzy, chęć podtrzymania polskości, 
podtrzymywania więzi z Ojczyzną.- Moja mama wróciła do 
Polski w 1948 roku, wtedy zakończyły się rozgrywki politycz-
ne, Wygrał Stalin i jego wizja Polski. Pamiętajmy o tym, że 
miała powstać jeszcze w 1944 r. III Armia Wojska Polskiego. 
Ogłoszono mobilizację, zgłaszających się mężczyzn przetrzy-
mywano między innymi na terenie byłego już obozu koncen-
tracyjnego Majdanek, ale zamiast do armii, wywieziono tych 
ludzi w głąb Związku Radzieckiego i internowano, do Polski 
wrócili w 1948 roku. Babcia miała do wyboru – wybrać Pol-
skę, Anglię lub Amerykę. Wybrała Polskę. Moja mama za-
częła swoją podróż do Polski z Mombasy w Afryce do Gdyni,  
stąd do Chełma Lubelskiego i do Busówna, a potem trafiła 
do Parafii w Pawłowie i Rejowca Fabrycznego koło Chełma 
Lubelskiego. W Rejowcu Fabrycznym moja mama zamiesz-
kała i podjęła pracę w zawodzie nauczycielki, uczyła dzieci 
w szkole podstawowej nauczania początkowego, wychowania 
fizycznego i języka angielskiego.

AS: Chciał Pan zostać lotnikiem…
AB: W szóstej klasie szkoły podstawowej zacząłem intereso-
wać się lotnictwem. Dowiedziałem się o istnieniu modelarni 
lotniczej w miejscowości Chełm, do której, udało mi się za-
pisać i tak zaczęła się moja przygoda z małym lotnictwem. 
Spędziłem w modelarni ,,Ikar” osiem lat, projektując i budując 
modele lotnicze i szkutnicze. Zacząłem od modelarza, potem 
zostałem instruktorem modelarstwa lotniczego i szkutniczego. 
W tamtych latach, kiedy zajmowałem się modelarstwem, by-
łem cały czas na bieżąco z nowinkami technicznymi. Na przy-
kład weszły wtedy, pamiętam, ,,zadarte” końcówki skrzydeł 
tzw. Winglety, obecnie większość samolotów jest wyposażona 
w te „skrzydełka”. W końcu  lat 70-tych była to nowość, słu-
żyło to zapobieganiu oderwaniu się wirów powietrza na koń-
cówce skrzydła, redukowało zawirowania i zwiększało w ten 
sposób siłę nośną modeli szybowców i samolotów.  

AS: Co spowodowało, że wybrał Pan studia na Akademii Gór-
niczo-Hutniczej?
AB: Moim marzeniem, po nieudanym podejściu do Dębliń-
skiej Szkoły Orląt  (byłem za wysoki górna granica  to 188 
cm) było podjęcie  studiów na Politechnice Warszawskiej- 
na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa MEiL. 
Dwukrotne podejście do studiów na tym kierunku zakończyło 
się fiaskiem, w międzyczasie uczęszczałem do Policealnego 
Studium Elektromechanicznego i tam poznałem dwóch mo-
ich przyjaciół -Andrzejów, jeden z nich, nota bene jest dzisiaj 
moim szwagrem. Podczas jednej z imprez Andrzejkowych,  
jeden z nich namówił nas na studia na Akademii Górniczo- 
Hutniczej w Krakowie. O której to Uczelni nic wcześniej nie 
wiedziałem. Górnictwo mnie nie pociągało, za życia pod zie-
mię brrrry.... ale padło wtedy hasło „geologia” na tyle intrygu-
jące, że zdałem się na los, rzuciłem wtedy monetą, - jak będzie 
,,reszka”- tak sobie myślałem wtedy – to pójdę na Wydział 
Geologiczny na Akademię Górniczo-  Hutniczą, jak będzie 
orzeł - to pójdę MEiL, i jak pani myśli…, wybór uczelni zwią-
zany był z tym, że ukazała się reszka i z przestworzy zszedłem 
na ziemię, a nawet pod jej powierzchnię (25 lat pracy dla Ko-
palni Soli Bochnia i inne).  

AS: W swojej kolekcji ma pan ciekawe i piękne okazy ka-
mieni, skamieniałości, które liczą sobie niekiedy tysiące lat…, 
miliony lat! Skąd je Pan przywiózł?
AB: Moja pasja kolekcjonerska  trwa  już długo. W  trakcie 
praktyki geologicznej w Kopalni Soli w Wieliczce, chodziłem 
po starych chodnikach i znalazłem tam parę ciekawych oka-
zów m. im. szynę kolejową, obrośniętą pięknymi kryształami 
soli i to był początek. Po kilku latach zbierania całego świata 
doszedłem do wniosku, że nie mam szans na okazy w kolekcji, 
które by mnie satysfakcjonowały (ceny, trudności w porusza-
niu się po świecie) i zacząłem zbierać tylko polskie począt-
kowo minerały, a później dodatkowo skały i skamieniałości. 
Moje okazy mineralogiczne, petrograficzne i paleontologiczne 
pochodzą też z Machowa- nieczynnej kopalni odkrywkowej 
siarki. Ze wsi Machów (obecnie jezioro po kopalni) pochodzi 
duża część rodziny mojego taty. W mojej kolekcji w Biadoli-
nach Radłowskich, dokąd zapraszam serdecznie Czytelników 
Wiadomości Bocheńskich oraz kolekcjonerów i wszystkich 
pasjonatów geologii, jest też wawelit i waryscyt z Wiśniówki 
koło Kielc, są to bardzo rzadkie minerały i jedne z najlepszych 
okazów kolekcjonerskich w świecie. Posiadam też minerały 
z okolic Krakowa -agaty, kwarce, kalcyty z wulkanów pod-
krakowskich, które istniały kiedyś w okolicach Krzeszowic. 
Warto zobaczyć także minerały pegmatytów polskich, takich 
okazów mam kilkaset  sztuk! Posiadam  też  skamieniałości 
polskie, dokumentujące rozwój życia na ziemi od kambru po 
czwartorzęd. Mając przed oczyma tablice z okresami geolo-
gicznymi, ta kolekcja obejmuje okazy pochodzące z okresu 
sięgającego - od 450 milionów lat - do okresu ostatniego zlo-
dowacenia - czyli sięgającego ok 10 tys. lat wstecz. Dla mnie 
jako geologa i kolekcjonera, są to wyjątkowej wagi skamie-
niałości, mają one dla mnie wartość geologiczną i historyczną. 
Mam też wyjątkowe okazy – zęby mamuta. Okazy te pochodzą 
z czwartorzędu. Także na tych przykładach, można poznawać, 
jak powstawał świat, jaką ma historię Ziemia, co tu się działo 
przed tysiącami i milionami lat. Jaka była bogata roślinność, 
jakich mieliśmy praprzodków. Te moje skamieniałości i kamie-
nie obrazują, jaki był początek świata, gór, skał, które dzisiaj 
podziwiamy. W jakim stopniu rozległe było i wielkie Morze 
Oligoceńskie, i Mioceńskie sięgające aż po nasze tu tereny –
Bochnię. Stąd przecież wzięła się sól. W jaki sposób tworzyły 
się  przez setki lat góry, skały, wąwozy. Mam także okazy grap-
tolitów i trylobitów z Gór Świętokrzyskich z okresu kambru, 
ordowiku i syluru. To jest dla mnie wyjątkowa ,,hydra pamią-
tek”. Mam też ładne okazy korali, ramienionogów, goniatytów, 



WB nr 4 (126)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE26 JESIEŃ 2020

które pochodzą z dewonu. Pokazywałem Pani dzisiaj odciski 
paproci, skrzypów i widłaków z okresu karbonu. Wyjątkowo 
się Pani podobały. Z okresu permu ciekawe są ryby z łupków 
miedzionośnych z Legnicko- Głogowskiego Okręgu Miedzio-
nośnego  (Lubin,  Polkowice,  Głogów), 
z tymi miejscowościami związane jest moje 
życie zawodowe, pracowałem jako hydro-
geolog i geolog oprócz kopalń „Bochnia”, 
„Łężkowice”, „Siedlec-Moszczenica”, przy 
wierceniach  pod  szyby  na  Górnym  Ślą-
sku, wierceniach naftowych w Karpatach 
i Zapadlisku, rozpoznawaniu złóż miedzi 
w niecce Bolesławieckiej i na Monoklinie 
przedsudeckiej no i niezliczona ilość stud-
ni i badań gruntu pod różnorakie budowle 
na obszarze prawie całej Polski. Z  triasu 
mam w  swoich  zbiorach  ceratyty,  z  jury 
i  kredy,  pochodzące  z  Jury  Krakowsko- 
Częstochowskiej amonity, gąbki, ramienio-
nogi, ślimaki, to jest kolekcja okazała - bo 
dwieście do trzystu egzemplarzy z różnych 
gatunków. Z epoki kredy posiadam okazy 
amonitów, małży i ślimaków. Posiadam też 
piękne skamieniałości - rybki z Rudawki 
Rymanowskiej. Z kopalń węgla mam też przykłady odcisków 
roślinności – kalamitów, sygilarii, paproci. Z trzeciorzędu po-
siadam ciekawe okazy bursztynu bałtyckiego, do refleksji skła-
nia okazały bursztyn przywieziony przeze mnie z Gdańska, 
w którym zatopione zostały owady, skorek, żuczek, pająk i kil-
kanaście muchówek. Czemu tak się stało, dlaczego te chwilowo 
żyjące owady na ziemi znalazły się i zostały zatopione w tym 
liczącym na oko kilka milionów lat bursztynie, nikt nie  jest 
w stanie tego odgadnąć… W kolekcji mam też czaszkę łosia, 
daniela, to są okazy z czwartorzędu.

AS: Spełnił Pan swoje wielkie marzenie  i pojechał Pan do 
Afryki śladami Mamy, by zobaczyć miejsca związane ze szla-
kiem uchodźców polskich, którzy wyszli ze Związku Radziec-
kiego z Armią gen. Władysława Andersa?
AB: W moim życiu miałem wiele marzeń, które chciałem speł-
nić. Pragnąłem zobaczyć trzy miejsca na kuli ziemskiej: Jezio-
ro Bajkał, Kanion Kolorado, i Kilimandżaro. Niech Pani sobie 
wyobrazi, że przez trzy lata nie wiedziałem, że jedno z tych 
marzeń już zrealizowałem! Przeglądając już w domu zdjęcia 
wykonane w Afryce, pojechałem  tam z moją mamą,  (panią 
Janiną Bezkorowajną- przyp red.), oraz jej koleżankami, sio-
strami – panią Danutą Sedlak i panią Anią Gęgotek (nazwisko 
panieńskie), panem Mietkiem Pożarskim, którzy z Armią An-
dersa opuścili  ,,Nieludzką Ziemię”, oraz moim przyjacielem 
Mirosławem Malacą, z którym razem pracowaliśmy w ,,Ko-
palni Soli w Bochni”. No więc miałem jedno zdjęcie na  tle 
góry, w woalu mgieł na horyzoncie i dopiero po trzech latach 

od powrotu z wycieczki zorientowałem się, że to jest okazały 
szczyt góry Kilimandżaro (5895 m. n.p.m.), czyli najwyższe 
wzniesienie na kontynencie afrykańskim w Tanzanii. Pojecha-
liśmy na wycieczkę w ramach trekkingu z firmą turystyczną. 

Razem  odwiedziliśmy  te  miejsca  z  moją 
mamą, dwiema jej koleżankami i ich kole-
gą, które jako dzieci trafiły do tych osiedli. 
Przejechaliśmy, pamiętam, kawałek Afryki, 
wylądowaliśmy w Nairobii, potem pojecha-
liśmy do Aruszy i Kondoa w Tanzanii, by-
liśmy w Tengeru, gdzie moja mama chodzi-
ła do szkoły. Zwiedziłem wtedy Tanzanię 
i Kenię. Zawsze mnie tam ciągnęło, bo te 
tereny są niesłychanie ciekawe pod wzglę-
dem geologicznym, a poza tym przez sześć 
lat przebywały tam moja  mama i babcia w 
Kondoa w Tanzanii, gdzie było 500-oso-
bowe polskie osiedle. Był czas, że mama 
milcząc na  ten temat, chroniła nas, ale  ja 
będąc w szkole średniej, wiedziałem o tym 
od rodziny i na historii zadawałem trudne 
pytania. Gdy zwiedzałem Kondoa, nie było 
już śladów po domach, w których miesz-
kali polscy uchodźcy, zostały dwie mogi-

ły polskich uchodźców. Anglicy zlikwidowali osiedla w 1952 
roku. W Tengeru  (było największe polskie osiedle) obecnie 
jest zadbany cmentarz, gdzie obok krzyży rzymskokatolickich, 
widnieją prawosławne i gwiazdy Dawida. Jako geologa i pa-
sjonata przyrody zachwyciły mnie tamtejsze pejzaże: płasko-
wyż Uniamwezi, rozcięty rowami tektonicznymi, masywy wul-
kaniczne – Kilimandżaro i Meru, jezioro wulkaniczne Duluti, 
sawanna, dżungla, Park Narodowy Serengeti i rezerwaty przy-
rody. Pobyt ten był dla mnie wielkim przeżyciem. Zwłaszcza, 
gdy oglądałem stanowisko archeologiczne Kondoa z rysunkami 
naskalnymi sprzed 5-10 tysięcy lat, ale przede wszystkim, kiedy 
patrzyłem na dolinę ryftową. Czułem wówczas, że jestem tam, 
gdzie dzieje się historia Ziemi. Przywiozłem rozmaite pamiątki 
z Afryki: skały z rubinami i tanzanitami oraz malachitowe fi-
gurki zwierząt afrykańskich.

AS: Jakie są Pana marzenia i plany?
AB: Chciałbym, mieć miejsce na wystawienia mojej kolekcji. 
W Biadolinach Radłowskich, mam teraz magazyn, z którego 
wydobywam okazy skał, minerałów, skamieniałości na giełdy, 
wystawy i różnego rodzaju ekspozycje. Są to imprezy okreso-
we, marzy mi się stała ekspozycja, może uda mi się ją zreali-
zować na emeryturze, bo obecnie pochłania mnie prowadzenie 
mikro firmy geologicznej. 
AS: Dziękuję Panu za rozmowę i życzę spełnienia marzeń 
i planów!
AB: Dziękuję Pani za rozmowę.

                                          Rozmawiała: Anna Szewczyk
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Barbara Sikora

Staś z Kanoniczej
W ogłoszonym przez Sejm Rzeczypospolitej  roku Wy-

spiańskiego, genialny twórca Wyzwolenia, był obecny pośród 
nas. Obecny – szczególnie intensywną pamięcią o nim, jak 
gdyby zdecydował się wreszcie po stuleciu, zrealizować to, 
co obiecywał w gorzkim, lecz pełnym nadziei wierszu: „Po-
dejmę może po raz wtóry ten trud, co mnie zabijał.” Kraków, 
Katowice, Warszawa, ale też Bochnia, Mysłowice. Mówiono 
o Wyspiańskim, mówiono Wyspiańskim.

W Mysłowicach, wśród licznych rocznicowych inicjatyw, 
także wystawa dziecięcych prac: Staś z Kanoniczej. Młodzi 
artyści tworzyli obrazy, na których utrwalili sceny z życia Sta-
sia. Powstały prace pod artystyczną pieczą pani Urszuli Sto-
dółkiewicz-Flak. To ona w 2007 roku, kierowała pracownią 
plastyczną w Miejskim Centrum Kultury   w Mysłowicach. 
Jej talent pedagogiczny, ogromna wiedza – i co najważniej-
sze szacunek do dziecka, dla jego trudu realizowania marzeń 
– zaowocowały piękną kolekcją akwarel, pasteli. Dzięki pani  
Urszuli Stodółkiewicz-Flak, poznajemy Stasia z Kanoniczej, 
widzianego oczami współczesnych nam, jego rówieśników.

Kolorowe obrazy pokazały dzieciństwo Wyspiańskiego, 
w tych latach, kiedy był pod opieką ciotki Albiny Wyspiań-
skiej. Są wyrazem pamięci mysłowickich dzieci, o tej ważnej 
ciotce w życiu osieroconego Stasia. Bochnianki – z czasem też 
–  mysłowiczanki, która tam na cmentarzu przy Mikołowskiej,  
3 listopada 1931 została pochowana.

Zanim  tamtejsze  dzieci  przystąpiły  do  rysowania  scen 
z  życia  młodziutkiego  Wyspiańskiego,  zanim  uruchomiły 
swoją samodzielną wyobraźnię, mogły wysłuchać prelekcji 
o Stasiu, który z rodzicami – Marią i Franciszkiem – miesz-
kał w Krakowie przy ulicy Kanoniczej, w tak zwanym domku 

Długosza. Po śmierci pani Marii Wyspiańskiej, zamieszkała, 
z nim i z  jego ojcem, przy Kanoniczej owa ciotka Albina, 
a także babcia Wiktoria. 

Opowiedziałam Stasiowym rówieśnikom dzisiejszym, jak 
wyglądało jego dzieciństwo. Zbierał zielska i kwiaty, dekoro-
wał nimi pracownie ojca. Chodził na spacery nad Wisłę, rzucał 
wianki, przyglądał się galarom oświetlonym lampionami. Za-
chwycał się odpustem w święto biskupa Stanisława, na Skałce. 
Bawił się w ciuciubabkę, w konika, recytował wiersze, kupo-
wał wisienki, czytał książeczki, rysował. W ogrodach przyglą-
dał się tajemniczym dla niego chochołom. Robił szopki bo-
żonarodzeniowe, przemawiał do rzeźb ojca w podwawelskiej 
pracowni, uczył się z korepetytorem Łabudą, malował dlań 
bławatki. Chodził z  innymi dziećmi do kościoła św. Piotra 
i Pawła, aby pochwalić się, jak znakomity jest posąg Kajetana 
Florkiewicza, wykonany przez jego ojca, jak dumnie tam stoi.

Akurat tych opowieści moi uzdolnieni plastycznie słucha-
cze nie przedstawili jednak na swoich rysunkach. Pobudziły 
ich wyobraźnię, zaciekawiły słuchających mnie, historyjki 
zgoła inne. 

Tak  się  złożyło,  że  zwłaszcza  kocia  historyjka.  Osiem 
obrazków, osiem dziewczynek, Aleksandra Kostka, Patrycja 
Mańka, Edyta Marzec, Emilia Nasiadka, Alicja Przetak, Anna 
Smuda, Magda Wola, Klaudia Wypiór, narysowały sytuację, 
jak to kilkuletni Staś do szkoły Larischa przyniósł kocięta. 
Koty na psoty: są niesione w koszyku, w plecaku, koty już są 
w szkole, już biegają po klasie (zapewne drugiej a …), a nawet 
wiszą u lampy. Elektrycznej – bo jakąż inną w szkole mógłby 
sobie wyobrazić dwudziesty pierwszy wiek? 

Aleksandrze Kostce dom Larischa wydał się prawdzi-
wym, dostojnym architektonicznie 
pałacem,  trochę  może  podobnym 
do nie istniejącego jeszcze w zielo-
nych Wyspiańskiego latach Colle-
gium Novum.

Czegoż w tym Stasiowym świat-
ku wyobrażeniowym brakuje? Ni-
czego. Są rozśpiewane ptaki, wierz-
ba  rosochata,  są  płoty  (bo  skoro 
koty, to przecież za płoty). Na wielu 
rysunkach płynie Wisła, nie raz co 
prawda o szerokości Rudawy. I jak-
że często w rysunkach jest słońce, 
olśniewające  słońce,  nad  Krako-
wem słońce, i nad błonią. Jest Pałac 
Larischa  –  ten  przybiskupi,  przy-
franciszkański – widziany oczyma 
rysowniczek,  na  wzgórku  pośród 
rozległej, soczystej zieleni: niemal 
takiej  jak w sławnym Psalmie 23. 
Staś i jego koledzy naturalnie cho-
dzą  w  dżinsach  (a  tylko  ostrowic 
wie,  czy  nie  w  adidasach  też  na 
domiar  uwspółcześniającej  dzie-

Staś Wyspiański, uczeń szkoły Larischa stoi w środkowym rzędzie podparty pod bok. To o takim 
Stasiu nauczyciel mówił „Ty bohaterze!„
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cięcej wyobraźni). Stasiowa klasa, jak widać, naturalnie jest 
koedukacyjna; któż z naszych wychowanków słyszał o innym 
szkolnictwie?  Jednej zaledwie rzeczy nie możemy zbyt łatwo 
być pewni: czy to , co w zakocionej klasie nauczyciel trzyma 
w prawej dłoni, to jest pedagogiczna trzcinka?

Kocią historyjkę opowiedziałam mysłowiczanom nie bez 
wahania. Znam ją dzięki Karolowi Estreicherowi, dzięki jego 
pięknej  i  sugestywnej książce Nie od razu Kraków zbudo-
wano. Szkic o Wyspiańskim, beletrystyczny, zawarty w niej, 
opiera się ponoć na tym, co autor usłyszał z ust swojego ojca, 
kiedyś szkolnego kolegi Stasia. Jest wszakże pewne „ale”. 
Karol Estreicher (młodszy) na tak wielu polach zasłynął, jako 
artysta pastiszowej stylizacji: po mistrzowsku, do niepoznaki 
mieszający prawdę z wynalazczym myśleniem. Narodowe-
mu naszemu poczuciu dumy wmówił nie takie tylko urocze 
fantazje, jak kociaki ze „szkoły świętego Larysza”. Wmówił 
przecież swoje Collegium Maius. Postanowiłam jednak: jeżeli 
fakty z biografii chłopięcej Stasia mają owocnie służyć legen-
dzie wielkiego Wyspiańskiego, ważnej dla nas, to i ewentualna 
legenda beletrystyczna o małym Stasiu, molto ben trovata, też 
może przydać się blaskowi sympatycznej legendy późniejsze-
go wieszcza. I panny mysłowiczanki rozstrzygnęły po swoje-
mu, tak pokochały opowieść o kotach, tak licznie, że nawet 
Thomas Eliot mógłby Wyspiańskiemu pozazdrościć.

Jednak nie samymi kociętami fascynują się mysłowickie ob-
razki. Również teatrem: improwizowanym chłopackim teatrem.

„Z zabaw dziecinnych zostały mi w pamięci do dzisiejsze-
go dnia np. walki patrycjuszów z plebejuszami, jakie układał 
z nadzwyczajnym zapałem, rozdając między kolegów, dziesię-
cioletnich chłopców role” – wspominał Wyspiańskiego uczest-
nik tych zabaw, późniejszy rektor Stanisław Estreicher. Opo-
wiedziałam o takich walkach mysłowickim dzieciom, a one 
narysowały co z tego,  usłyszały. Weronika Cebrat, Karolina 
Kuc, Agnieszka Rolka, Daria Szechowicz, Andrzej Wola,  Au-
reliusz Żak. Pokazali dziesięciolatków, którzy tłuką się między 
sobą. Wybrali teatr fechtunku.

To znowu wczesne pierwiosnki przyszłych dojrzałych pa-
sji. Nim dorastający Wyspiański ze swoimi wiernymi przyja-
ciółmi zacznie odtwarzać to, co wczoraj widział w miejskim 
teatrze (Starym), nim zaczną samodzielnie grywać naprawdę 
nieraz wielki repertuar – z Dziadami włącznie, na początek 
wyładowują swoją ochotę teatralizacji w sposób najprostszy 
i odwieczny. Wojują, biją się. Ale wykwintnie, podług prepa-
racyj, z uklasycznieniem. Staś swoich kolegów inspirował, 

by w czasie pauz odtwarzali starorzymskie boje plebejuszów 
i patrycjuszów. Więc miecze bądź szable, więc pojedynki. Ko-
menderuje oczywiście on, stoi – niezbyt wysoki – na klasowej 
katedrze, istny bohater, i zagrzewa do walki. Od wykrzyki-
wanej łaciny szyby musiały drżeć w oknach. Ten wątek miał 
drugie co do liczebności miejsce w zaciekawieniach moich 
słuchaczy.

A trzecie miejsce zajął wawelski dzwon Zygmunta. Histo-
ria też wyczytana z Estreichera. Też odrobinę przez pisarza 
ubarwiona ponad stan faktyczny. Scenę rozhuśtania dzwonu 
narysowały: Wiktoria Figiel, Sandra Kic, Anna Rolka, Magda 
Szechowicz, Magda Wola. Ileż dziecinnego polotu w wyobra-
żeniu sobie, jak Zygmunt wygląda. Ileż doczytać się można ze 
sposobu, w jaki dziewczęta wyrysowały srogich duchownych.

Jest rysunek na którym widzimy mamę Stasia uśmiechnię-
tą: zbiera kwiaty ze swoim synkiem. Tak ich oboje widziała na 
zielonej łące, pod naprawdę malarskimi zielonymi drzewami, 
Sabina Stolarczyk. Pokazywałam moim małym słuchaczom  
reprodukcję obrazu Wyspiańskiego Śmierć matki,  opowie-
działam smutna historię przecięcia tego obrazu na pół. Kamila 
Płaszewska i Patrycja Mrowiec ów obraz niemal skopiowały. 
Podpisały swoje rysunki: Staś przy umierającej mamie , Staś 
przy chorej mamie. 

Natalia Opieka i Agnieszka Talik narysowały Stasia poma-
gającego ojcu w artystycznej pracowni. To rysunki serdeczne. 
Staś stanął na stołku, aby dosięgnąć do rzeźby. No i te zapa-
miętane chłopca kwiaty na ścianach. Babcia Wiktoria poka-
zana też raz została. Sylwia Zielińska swój obrazek podpisała 
Staś gra z babcią w karty, które sam narysował. 

Szymon Mólka, ze szkoły podstawowej nr 13, zrozumiał 
zaś temat konkursu Staś z Kanonicznej najbardziej dosłow-
nie. Namalował farbkami Stasia siedzącego na stopniach sieni 
domu przy ulicy Kanoniczej. Ulica jest piękna jak dziś i nie 
błotnista. Staś samotny. Szymon miał trafną intuicję, uwydat-
niając tę samotność.  

Dzieła współczesnych rówieśników Stasia, rówieśników 
z XXI wieku cierpliwie czekały na opublikowanie. W 150 
rocznicę urodzin Stanisława Wyspiańskiego, znakomite „Wia-
domości Bocheńskie”, wystąpiły z inicjatywą pokazania prac 
młodziutkich artystów z Mysłowic. Dzięki pani redaktor Ja-
ninie Kęsek, bocheński przyjazny kwartalnik, obrazowo zbu-
dował, między naszymi miastami, most pamięci: Albina Wy-
spiańska,  Bochnia – Mysłowice.

                                                         Barbara Sikora 

W pracowni malarskiej Urszula Stodółkiewicz-Flak z dziećmi Młodzi artyści na wernisażu z nauczycielką
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Aleksandra Kostka, lat 9, Staś idzie do szkoły z kociętami

Staś z Kanoniczej

Patrycja Mańka, lat 6, Psotne koty Stasia 

Edyta Marzec, lat 9, Koty niesione przez 
Stasia do szkoły

Emilia Nasiadka, lat 7, Do szkoły z kotami

Alicja Przetak, lat 11, Koty w szkole
Anna Smuda, lat 11, Koty Stasia robią spustoszenie w klasie

Wystawa dziecięcych prac młodych artystów 
Miejskiego Centrum Kultury w Mysłowicach z 2007 r.
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Magda Wola, lat 8, Koty w klasie Stasia

Klaudia Wypiór, lat 10, Wybryki z kotami

Weronika Cebrat, lat 9, Zabawa w teatr

Karolina Kuc, lat 10, Teatr w klasie

Agnieszka Rolka, lat 9, Zabawa w teatr

Daria Szechowicz, lat 10, Zabawa w teatr

Andrzej Wola, lat 11, Staś Wyspiański organizuje zabawę 
w teatr
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Aureliusz Żak, lat 10, Staś organizuje teatr

Wiktoria Figiel lat 6, Dzwon Zygmunta

Sandra Kic, lat 7, Ciekawe, czy zadzwoni?

Ania Rolka, lat 10, Rozdzwoniony dzwon Zygmunta

Magda Szechowicz, lat 9, Rozhuśtamy?

Magda Wola, lat 8, Zdenerwowani księża zabawą Stasia Sabina Stolarczyk lat 13, Staś zbiera z mamą 
kwiaty na łące
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Kamila Płaszewska, lat 12, Staś przy umierającej mamie

Patrycja Mrowiec, 
lat  13,  Staś przy 
chorej mamie

Natalia Opieka, lat 15, W pracowni z tatą

Agnieszka Talik, lat 13, W pracowni ojca

Sylwia Zielińska, lat 13, Staś gra z babcią w karty, które sam narysował

Szymon Mólka, lat 13, Samotność Stasia
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Ewelina Mroczek

Ulica Krzeczowska przed laty
Sentymentalne wspomnienia byłej mieszkanki

18 lutego br. w sędziwym wieku 97 lat zmarła pani Ire-
na Fitrzyk z domu Adamek zamieszkała w Bochni przy ulicy 
Krzeczowskiej. Ta smutna informacja odczytana z nekrologu 
na miejskiej tablicy przy starostwie oraz udział w pogrzebie 
przywołały wspomnienie miejsca, które nas kiedyś łączyło – 
właśnie ulicy Krzeczowskiej. W latach 50-tych była to droga 
za miastem, bardziej wiejska jak i te sąsiednie: Wygoda. Brze-
ska, Podedworze. Słabo utwardzona, z poboczem dla pieszych 
przez większość roku błotnistym, z obu stron ograniczona fo-
sami, tuż za którymi stały parterowe domy. - Większość chy-
ba pamiętała XIX stulecie. W głębi podwórek widniały drew-
niane stodoły z obórkami. Mieszkańcy zarobkowanie gdzieś 
w  Bochni  albo  w  Krakowie  czy  już  Nowej  Hucie  łączyli 
z przydomową uprawą i niewielką hodowlą. Konie były u bo-
gatych gospodarzy i u „furmanów”. - Tak nazywano węglarzy, 
którzy rozwozili węgiel do domów w całej Bochni z tzw. Cen-
trali przy ulicy Poniatowskiego tuż przy torach kolejowych.

Zwyczajna droga podmiejska, wtedy cicha i przytulna dla 
swoich mieszkańców, a jednak z tradycją historyczną. Przed 
wybudowaniem traktu cesarskiego (ulica Brzeska) była drogą 
ruską czyli częścią dawnego szlaku kupieckiego z Rusią1.

Na Krzeczowską skręcało się z ulicy Trudnej, stąd lokalne 
określenie tego miejsca „zakręt”. To ważny orientujący punkt. 
Tak  jak  i dzisiaj przy zakręcie Trudna zmieniała nazwę na 
Brzeska i rozwidlała się oprócz Krzeczowskiej na Podedwo-
rze oraz na ulice ks. J. Poniatowskiego 
i Wygodę2. Od zakrętu Krzeczowska 
ciągnie się na wschód do początków 
Krzeczowa i skrętu na północ na Uście 
Solne.  Od  kilku  już  lat  ten  odcinek 
łączy  Bochnię  z  autostradą  A4.  Nie 
jest to błogosławieństwo. – Miejsco-
wi oceniają sytuację obrazowo - „tir 
za  tirem”! A my, dawni mieszkańcy 
pamiętamy  ową  sielskość,  gdy  od 
czasu  do  czasu  przejechała  furman-
ka,  a  zimą  sanie  -  chociaż  w  każdy 
czwartek od bardzo wczesnych godzin 
turkotały  po  kamiennej  tłuczniówce 
wozy rolników z okolic Uścia Solne-
go.  „Uścianie”  wieźli  owoce  swojej 
pracy  z  cenionym  „jaśkiem”  na  tra-
dycyjny  „czwartkowy  jarmark”.  We 
wszystkie powszednie dni z pobliskich 
wsi i przysiółków: Słomki, Smykowa, 
Ryczywołu, Krzeczowa szły do Boch-
ni gospodynie. Pieszo pokonując 4 i 5 
kilometrów, pochylone pod ciężarem 
kosza  owiniętego  płachtą  zawiązaną 
wokół ramion, niosły na sprzedaż na-
biał, a w sezonie również owoce nieod-
ległej puszczy i okolicznych przylasków. 

Iść na piechotę było wtedy czymś codziennym, zwyczajnym, 
oczywistym, a zdarzało się latem, że maszerując kilka kilome-
trów - dla wygody, a może i oszczędności buty często były na 
ramieniu. Niektórzy szczęśliwcy mieli rowery, zdarzył się i mo-
tocykl. - Tylko... wesela! Te z Krzeczowa jechały do kościoła 
parafialnego (tak mówiono na bazylikę św, Mikołaja) z para-
dą i muzyką, prywatnymi bryczkami, wynajętymi „fijakrami”. 
Liczba powozów podnosiła rangę defilady. - Jakiż to dla nas 
dzieci był wspaniały widok: państwo młodzi, druhny, drużbo-
wie, muzykanci, odświętni goście.- I konie, zdobne bogatymi 
uprzężami z dzwoneczkami. Jednak na co dzień powszednim 
obrazkiem był widok miejscowych kobiet dźwigających cięż-
kie torby z zakupami wystanymi w kolejkach w rynku. Dopiero 
kiosk PSS-u prowadzony przez panią Skórową przyniósł ulgę. 
Zaopatrzenie sklepiku odbywało się „ręcznie  i na piechotę” 
z użyciem małego drewnianego 4-ro kołowego wózka.

Długo jeszcze czymś wyjątkowym nie tylko dla tej okolicy 
bo i w całej Bochni była taksówka pana Józefa Fitrzyka męża 
wspomnianej wcześniej pani Ireny. Taksówka w pamięci po-
została jako czarna limuzyna. Coś z innego świata!3. Dziecięce 
marzenie o przejażdżce „limuzyną” spełniło się w dniu Pierw-
szej Komunii Świętej. Akurat wypadł dzień deszczowy i dwu-
kilometrowy marsz do kościoła parafialnego zakończyłby się 
uszczerbkiem dla komunijnego wystroju. A była to długa biała 
sukienka z żorżety zdobiona licznymi falbankami endlowa-

nymi u pani Wydrowej i upiętymi tu 
i ówdzie zielonymi gałązkami aspa-
ragusa  z  okiennego  parapetu,  białe 
sandałki - z trudem zdobyte i fryzura 
w loki obrazowo określane „śrubami” 
– efekt całonocnej niewygody w tzw. 
papilotach. Wianuszek ze sztucznych 
kwiatków na druciku i papierowa „li-
lijka” dopełniały całej  tej  symboliki 
niewinności i wyjątkowości Dnia.

Później  też  zdarzało  się  nam  do-
świadczać  uprzejmości  p.  Fitrzyka 
- w drodze do odległej szkoły. Dziew-
czyny chodziły do „Barbary”. Chłopaki 
do „Jachowicza” . Obowiązywała rejo-
nizacja i podział podstawówek na szko-
łę żeńską i męską.

Dla nas i naszych najbliższych ad-
resem rówieśników Krzeczowska wła-
ściwie zaczynała się od jej przecięcia 
przez tory kolejowe. Tory były odnie-
sieniem orientującym, Mówiono; za 
torami, przed torami, sztreka, sztram-
ki, szlaban, budka dróżnika. Niektóre 
z  tych  określeń  -  już  pewnie  zapo-

mniane - bliższe były austriackiemu ro-
dowodowi owej kolei. Odgłos przejeż-

W tle Hanomag Kurier, prawdopodobnie 
pierwsza w powojennej Bochni taksówka pana 
Józefa Fitrzyka.
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dżających pociągów był czymś powszednim. Rozróżnialiśmy 
pociągi po ich stukocie; towarowe stukały wolniej i dostojniej 
i  też dłużej czekało się „na sztramkach”. Przebieganie pod 
opuszczonym szlabanem przed nadjeżdżającym pociągiem 
było częstym grzechem nie tylko dzieci. Przezorniejsi jednak 
sprawdzali czy pociąg jest jeszcze wystarczająco daleko; tzn. 
czy jeszcze stoi na stacji, albo czy dopiero mija „Budy”.- jak 
lokalnie skracano nazwę niedalekiej Kolonii Górniczej.

Po obu stronach tej naszej ulicy-drogi, aż do torów kole-
jowych od strony południowej i do Wygody i Smykowa na 
północ  rozciągały się uprawne pola z przewagą  łąk. Przed 
melioracją były to tereny dość podmokłe. Zimą miejscami za-
mieniały się w cenione przez nas dzieci lodowiska. Ślizgało 
się „na butach”. - Łyżwy to późniejsza atrakcja doświadczana 
już na lodowisku w Ogólniaku i na tzw. kortach. W pamięci 
pozostało zachwycające zjawisko. - Zimowa baśń, gdy w po-
rannym zimnym słońcu mieniły  się  lodowymi kryształami 
zmrożone wilgotne powietrze i szadź na drzewach i krzewach 

przydomowych sadów. Wiosną łąki zdobiły się polami ka-
czeńców, różowo-liliowych maślanek. Przed sianokosami 
łąkowe trawy zadziwiały różnorodnością kwiecia. Piesz-
czotliwie mówiliśmy dzwoneczki, rumianki, jaskry, trzęsi-
trawka (jej małe serduszka drżały bez przerwy), „krew Pana 
Jezusa”. Maki, bławatki, kąkole, powoje w zbożowych ła-
nach nadawały się na wianki i do koszyczka na procesję. 
Żaby miałyby się tu dobrze gdyby nie bociany! Im bliżej 
Ryczywołu i Krzeczowa oraz sztreki podmokłość okolicy 
poświadczały też liczne kępy łozy oraz stawy. - Niektóre 
zarybione. Do pana Rachwała chodziło się przed wigilią 
kupować karpie. Po ten świąteczny zakup przychodzono 
również „z miasta” - tak się tu mówiło o ulicach w pobliżu 
rynku. Ryby żyły sobie również w „pancergrabie” - pozo-
stałości po niemieckich przeciwczołgowych przeszkodach. 
Dziś rów nazywany melioracyjnym zamieszkały bobry. - 
I też budują zapory. 

W pierwszych latach 50-tych jeszcze nie wszystkie domy 
były podłączone do rozwieszonej na drewnianych słupach trak-
cji elektrycznej. W niejednym domu blask żaru z popielnika dla 
oszczędności zastępował lampę naftową albo karbidówkę. Nie 
było oświetlenia ulicznego. W bezksiężycowe noce latarka po-
magała ominąć przydrożną fosę. Wśród na ogół wtedy drewnia-
no-glinianej zabudowy wyróżniała się Karolina o numerze 100 
nie pasującym do przyjętego tu porządku numerycznego. Bo nie 
należała do Bochni lecz do Rzezawy. - Jakieś echo przeszłości. 
Był to bardzo duży ceglany parterowy dom. Lokalny przekaz 
wskazywał, że to dawna karczma – co wydaje się potwierdzać 
niegdysiejsza prawidłowość zakładania karczem za miastem, na 
rozstajach, przy uczęszczanych traktach. Kiedy zatraciła swo-
je funkcje (szynk, sklep, hotel)? Może w czasie ostatniej woj-
ny wraz z losem właściciela. I pewnie nie był to jednostkowy 
przypadek. Ulica do torów kolejowych wchodziła w skład getta 
jako getto otwarte4. Po wojnie „Karolina” wraz z przyległym 
wielohektarowym majątkiem  rolnym należała do pana Mo-
rońskiego. Wtedy był to już zmurszały budynek o odrapanych 

ścianach,  którego  pomieszczenia 
wynajęto  lokatorom, niektórym za 
pracę w gospodarstwie właściciela. 
O dawnym przeznaczeniu niektórych 
pomieszczeń domu świadczyły czę-
ściowo  zachowane  parkiety  w  po-
kojach mieszkalnych. Braki w wy-
glądzie  budynku  w  owych  latach 
rekompensowała pozostałość staro-
drzewu: dąb, jawory i topole wokół 
stawu. Na rozległym pastwisku pasły 
się konie i krowy właściciela, staran-
nie uprawiano grunty orne. Dzisiaj 
wygląd  tego miejsca nasuwa myśl 
o pustkowiu i marnotrawstwie. Nie 
ma budynku. Jest zapomniany ugór, 
ale  nadal  żyje  nazwa  „Karolina”. 
Bo taką nadano połączeniu między 
Krzeczowską a Wygodą. Skąd  tra-
dycja tej nazwy? Czy chodziło o kult 
Św. Karoliny? Może. Przydrożna fi-
gura ustawiona nieopodal przed 157 
laty  przedstawia  w  płaskorzeźbie 
min. Świętą Karolinę.

Przy ul. Krzeczowskiej gdzieniegdzie zachowały się jeszcze drewniane 
domy, pamiętające XIX w. - fot. S. Mróz

Krzyż przy ul. Krzeczowskiej wzniesiony w 1874 r. 
z fundacji Cechu Krawców

Figura Wniebowzięcia NMP wykonana przez Adeodatusa Jana 
Martyńskiego w 1863 r. z fundacji Józefa Łosika i jego żony
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Miała ta peryferyjna ulica coś wyróżniającego, a dla nas 
dzieci i bajkowego. Był to warsztat kamieniarski Francisz-
ka Adamka (ojciec pani Ireny Fitrzyk i dziadek czwórki jej 
dzieci). Codzienne mijając dom pod numerem 69 doznawa-
łyśmy zadziwienia pomieszanego z nabożnym szacunkiem. 
Na obszernym przydomowym placu stali Święci Patronowie, 
skrzydlate anioły. - Kuto nagrobki. Rzeźby w kamieniu po-
wstawały pod okiem mistrza i jego ręką. Zimą prace przeno-
szono do domowej pracowni. Wtedy nie wiedziałam, że pan 
Adamek był cenionym rzeźbiarzem przez 10 lat pracującym 
u Wojciecha Samka w jego Zakładzie Rzeźby Artystycznej 
w Bochni. Swój własny zakład założył w 1916 roku. Dzieła 
F. Adamka odnajdziemy w wielu świątyniach i kaplicach, na 
cmentarzach i przy drogach nie tylko bocheńszczyzny. On 
sam przyczynił się do wykształcenia kolejnego pokolenia 
kamieniarzy5.

Pobożność mieszkańców i komunikacyjna  funkcja dro-
gi na pewno przyczyniły się do powstania dwóch ważnych 
Oznaczeń stojących do dzisiaj: przydrożnego krzyża i świętej 
figury nazywanej też kapliczką. Były miejscem gdzie strudze-
ni drogą mogli odpocząć, prosić w intencji swych spraw, dać 
wyraz pobożności. My dzieci biegaliśmy „pod Krzyż”. Już 
wtedy był zniszczony czasem, którego nie znaliśmy6. Przy-
nosiliśmy łąkowe kwiaty, pod starym drzewem szukaliśmy 
cienia i spadłych kasztanów. Potem ów ciemny od starości 
krzyż zastąpił nowy metalowy otoczony ogrodzeniem. - Już 
nie ten sam.  Niestety. Kilometr dalej, za Karoliną w kierunku 
Krzeczowa hojny fundator postawił murowaną figurę bogatą 
w treść i symbolikę religijną. Na wysokim cokole stoi Matka 
Boża w otoczeniu adorujących aniołów chroniona blaszanym 
daszkiem. Ściany postumentu z trzech stron wypełniają pła-
skorzeźby: wyobrażenie św. Karoliny, Św. Józefa z Dzieciąt-
kiem na ręku i scena zesłania Ducha Świętego7. Do dzisiaj jak 
to i dawniej bywało w majowe wieczory dla pieśni maryjnej 
spotykają się tutaj sąsiedzi. Niegdyś zelatorkami tych spotkań 
były mieszkające nieopodal siostry Rachwałówny, dzisiaj pani 
Maria Hojda-Kycia.

Chcąc ustalić  jakieś  informacje o genezie  tej kapliczki 
rozmawiałam również z panią Anną Stabrawą z d. Łanocha. 
- Kapliczka stoi na posesji kiedyś należącej do jej rodziców. 
Według  relacji pani Anny  figurę ufundował pradziadek ze 
strony jej matki Józefy; jeden z braci Łosików z Podedworza, 
fundatorów znanej kaplicy na Murowiance. Ojciec pani Anny 
Stefan Łanocha górnik w bocheńskiej kopalni przez kilka-
dziesiąt lat dbał o figurę i jej metalowe ogrodzenie. - Tonęła 
w kwiatach. Po zmroku widoczna światłem płomyka karbido-
wej lampki górniczej(!)

Dziś kapliczka potrzebuje pomocy. Zbladły barwy, mursze-
je i odpada tynk… Kiedyś górowała nad okolicznymi łąkami. 
Teraz mało widoczna, schowana w szpalerze wyrośniętych, 
obcych jej cyprysów. W odnowieniu tej przydrożnej figury 
przydałaby się pomoc i władz miasta, które przecież wykazały 
się dbałością o takie miejsca: Miejsca pięknej wspólnotowej 
tradycji. A także dla ocalenia krajobrazu w jego swojskości 
i szanowanej symbolice.

                                                                        E. Mroczek 

Dziękuję Paniom Stanisławie Lipina, Kindze Mączka z d. 
Stanisławczyk, Marii Nanuś z d. Fitrzyk, Annie Stabrawie 
z d. Łanocha, Panu Andrzejowi Cyganowi za przypomnienie 

niektórych szczegółów dotyczących powyższego tekstu, który 
oczywiście nie wyczerpuje obrazu tamtych lat.

Przypisy:
1  J. Flasza, Bochnia. Przewodnik po mieście, Urząd Miejski 
w Bochni, Bochnia 2005, s. 137.
2  „zakręt” - dziś proponowane tzw. rondo agrafkowe.
3  wg. Pani Maria Nanuś z d. Fitrzyk: pierwsze auto Jej ojca 
to był Hanomag Kurier, dwudrzwiowa przedwojenna limu-
zyna, którą „ojciec sam składał”! W Wydziale Komunikacji 
i Transportu Starostwa Powiatowego w Bochni od kierownika 
Pana Wiesława Pajora uzyskałam informacje, że było to praw-
dopodobnie pierwsze taxi w Bochni. [Urzędowo zezwolenie 
wydano w 1953 r. ale już dla kolejnego auta] - „zezwolenie nr 
1 na wykonywanie nieregularnego przewozu osób na obszarze 
powiatu bocheńskiego - dorożka samochodowa – Warszawa 
M 20 numer rejestracyjny KH1755. W latach 1953-1974 ze-
zwolenie to, co roku na wniosek właściciela było przedłużane. 
Częściowo też w latach 1963, 1966, 1968 z różnych powo-
dów (np. remont pojazdu, brak możliwości zakupu ogumie-
nia) działalność ta była zawieszana na różne okresy. W la-
tach1965-1974 w zezwoleniu pojawia się pojazd marki War-
szawa 224 o numerach rejestracyjnych KB7862 oraz KB0989. 
Niestety nie wiadomo czy były to dwa inne pojazdy czy ten 
sam, który został przerejestrowany. W marcu 1974 na wniosek 
Pana Fitrzyka Józefa w związku z chorobą i pogarszającym się 
stanem zdrowia następuje rezygnacja z prowadzenia działal-
ności i zwrot koncesji nr 1”.
4  Iwona Zawidzka, W 50 rocznicę zagłady getta bocheńskiego, 
Rocznik Bocheński, tom I Bochnia 1993, s.188.
5   Jan Flasza, Janina Kęsek Cmentarze Bocheńskie, Przewod-
nik Historyczny, Muzeum Im. St. Fischera Bochnia 1992, s. 
98-99 „... Adamek zatrudniał w swoim zakładzie kilku po-
mocników – kamieniarzy wiejskich przeważnie z Dąbrowicy 
i Muchówki. Wykonywał figury ołtarzowe,kapliczki przydroż-
ne, pomniki i figury nagrobne. Jego dziełem są m.in.: neogo-
tycki ołtarz w kościele na Górze św. Jana k. Szczyrzyca, trzy 
ołtarze, chrzcielnica, ambona, konfesjonały i ławy w kościele 
w Cikowicach, płaskorzeźba św. Joachima do ołtarza głów-
nego w Krzyżanowicach, ołtarz główny i dwa ołtarze boczne 
w Łężkowicach, dwa ołtarze boczne i chrzcielnica w kościele 
w Nieczajnej, ołtarz Serca Jezusowego w Zabawie, neoro-
mański ołtarz główny z płaskorzeźbami na skrzydłach w Jur-
kowie oraz ołtarz w Pacanowie”. Liczne figury przydrożne 
i kapliczki: m.in. Borek, Krzyżanowice, Rude Rysie, Borzę-
cin. Niedzieliska, Okulice, Strzelce Wielkie, Dębno. „Wśród 
nagrobków warto wymienić pomniki Wojciecha Samka oraz 
Ludwika Tatary. Zmarł 19 XII 1967.” 
6  Schematyzm Diecezji Tarnowskiej na rok 1983, rozdział: 
Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie diecezji tar-
nowskiej, tekst na s. 69, Krzyże drewniane i metalowe, „1. 
Bochnia, przy ul. Krzeczowskiej 48. Wzniesiony 1874 stara-
niem cechu krawców bocheńskich, odnawiany 1955, 1970. 
Z rur żelaznych z metalowym wizerunkiem Chrystusa”.
7    tamże,  tekst na s. 67, Figury, „2. Bochnia przy ul. Krze-
czowskiej 89, własność S. J. Łanochów. Wzniesiona 1863, 
odnawiana w okresie II wojny światowej i około 1960 roku. 
Kamienna; wyk. Adeodatus Jan Martyński z Borzęcina... Oto-
czona żelaznymi sztachetami”.
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Adam Kobiela

Dworzec autobusowy
Był taki w Bochni, owszem. Znajdował się vis-á-vis dworca 

kolejowego. Istniał do końca lat 80-tych XX wieku. Było to na 
tamte czasy logiczne i funkcjonalne powiązanie. Autobusy do-
woziły do stacji kolejowej pasażerów w pagórkowatych terenów 
powiatu, gdzie kolej nie mogła funkcjonować, do stacji klejo-
wej, skąd odbywał się dalszy transport pasażerów w kierunku 
wschód – zachód, a głównie na zachód do Krakowa, do pracy.

Był to zupełnie lokalny „dworzec” autobusowy. Umiesz-
czenie go w cudzysłowie jest w pełni uzasadnione. Była to 
tylko stacja początkowa lub docelowa autobusów kursujących 
w rejonie powiatu. 

Dla  autobusów  dalekobieżnych  funkcjonował  prowi-
zorycznie  urządzony  przystanek  na  rynku. Stan  taki  trwał 
do  lat  80-tych.  Wówczas  na  tyłach  ogrodów  dominikań-
skich  (obecnie  Sądu  Rejonowego)  wybudowano  przy-
stanek  dla  wszystkich  autobusów,  tych  lokalnych  i  dale-
kobieżnych.  Zawijały  tu  wszystkie  autobusy,  bo  nie  mia-
ły  innego  wyjścia.  Nie  było  wówczas  obwodnicy  miasta  
i droga krajowa zwana wówczas ER-22 prowadziła przez śro-
dek miasta. Na tamten czas, natężenie ruchu było to w miarę 
wystarczające. Ani władze miasta, ani PKS jedyny funkcjo-
nujący przewoźnik nie miały żadnego wyboru. Wydawało się, 
że problem komunikacji kołowej jest rozwiązany prawidłowo. 

Tymczasem w pod koniec  lat 80-tych uruchomiono ob-
wodnicę miasta, natężenie ruchu wzmagało się, zwłaszcza po 
roku 1990. Ruch tranzytowy wyprowadzono poza centrum 
miasta. Podupadał PKS jedyny koncesjonowany przewoźnik 
pasażerów. Powstawały prywatne firmy przewozowe, które 
z rozpędu przejeżdżały przez Bochnię. Jednak wraz z rozwo-
jem internetu sytuacja uległa zmianie. 

Zmiana ta nie została dostrzeżona przez władze miasta. 
Nowość sytuacji polegała  na tym, że bilety na przejazdy dale-
kobieżne można było zamówić drogą elektroniczną. Prywatni 
przewoźnicy wjeżdżali do centrum na prowizorycznie urzą-
dzony przystanek za sądem tylko wtedy, gdy ktoś internetowo 
zamówił bilet lub ktoś miał zaprogramowany przystanek do-
celowy w Bochni. Zainteresowanie przewoźników wjazdem 
do Bochni wynikało z kalkulacji. Żadne przepisy ani władze 
miasta, które z resztą nie podejmowały w tym temacie żad-
nych inicjatyw, bo nie miały na to żadnego wpływu.

Jedyną szansą na przyciągniecie przewoźników do zatrzy-
mania się w Bochni  jest urządzenie dworca autobusowego  
z prawdziwego zdarzenia w miejscu łatwo dostępnym dla ru-
chu tranzytowego. W tym miejscu należy sobie uzmysłowić, 
że Bochnia, choć niewątpliwie ważne miasto w pobliżu Kra-
kowa nie jest węzłem komunikacyjnym lecz tylko punktem na 
tranzycie na wschód od Krakowa. Władze miasta w tamtych 
czasach nie zauważyły tego problemu. Skutkiem tego była 
likwidacja „dworca” autobusowego przy ul. Poniatowskie-
go vis-á-vis dworca kolejowego, bo państwowy przewoźnik 
PKS uległ  likwidacji. Powstałe w  jego miejsce prywatne 
lokalne linie busowe zagnieździły się na parkingu przy ul. 
P.Galasa, a dalekobieżne prywatne linie pasażerskie omijały 
Bochnię kiedy tylko nie miały interesu na pasażerach wsia-

dających lub wysiadających w Bochni. Przeszkodą dla zajeż-
dżania autobusów dalekobieżnych do centrum miasta był brak 
urządzenia dworca o odpowiednim standardzie technicznym 
oraz brak przebudowy istniejących układów komunikacyjnych 
wewnątrz miasta umożliwiających łatwy dojazd do centrum 
Bochni. W tym miejscu trzeba nazwać to grzechem zaniecha-
nia ze strony władz miasta. Jest to zaniechanie od co najmniej 
połowy lat 90-tych. Po prostu nie zauważono problemu! 

W pierwszym, wstępnym artykule wspomniałem o Pilź-
nie, które dobrowolnie wyrzekło się dostępu do kolei żelaznej 
i podupadło. Tutaj nikt się niczego nie wyrzekał deklaratyw-
nie. Po prostu problem przespano. Mamy dzisiaj taki efekt. 
Aby pojechać np. do Gorlic, trzeba najpierw udać się do Brze-
ska, gdzie autobus tej relacji staje lub lepiej do Krakowa, bo 
stamtąd na pewno wyjeżdża. Nie wspomnę już o autobusach 
międzynarodowych, które wcale nie jeżdżą autostradą tylko 
starą czwórką, bo po drodze zbierają klientów. A do Bochni 
okazjonalnie wstępują, bo nie mają tu żadnych warunków. Jest 
to swego rodzaju paradoks. Nie jest to problem tylko i wy-
łącznie podróżnych, nielicznych, którzy co jakiś czas, przez 
Internet wykupią bilet. Dalekobieżne kursy nie są codziennie 
uczęszczane przez tych samych podróżnych. Jest to problem 
miasta, które samo oddala się od głównych tranzytowych szla-
ków. Trzeba pamiętać, że trasy komunikacyjne, a zwłaszcza 
ich skrzyżowanie były od dawien dawna czynnikiem mia-
stotwórczym. Pozostanie na boku przejazdów tranzytowych 
osłabia miasto, choć może nie doprowadzi do jego upadku jak 
w przypadku Pilzna, lecz problem jest nadal nierozwiązany. 

Prowizoryczny przystanek za sądem ma być w ramach re-
witalizacji jeszcze bardziej zmniejszony, a o dworcu autobuso-
wym nadal ani słychu, ani widu. Nie ma co liczyć, że wybudu-
je go jakiś tam przewoźnik pasażerów ...? Jest to problem mia-
sta. To właśnie Bochnia ma interes w wybudowaniu dworca 
autobusowego z prawdziwego zdarzenia, z łatwym dojazdem, 
kasą biletową poczekalnią, małą gastronomią i co jest bardzo 
ważne stanowiskiem do opróżniania i mycia toalet autobusów 
dalekobieżnych. Kto jechał choć raz autobusem na dalszy dy-
stans na pewno usłyszał od kierowcy „toaleta jest w pojeździe 
lecz proszę z niej korzystać tylko w razie konieczności”. Po-
zorny truizm, przecież nikt bez potrzeby tam nie zagląda!... 
O czym to świadczy? A no o tym że, mało jest stacji autobu-
sowych po drodze, na których funkcjonuje zautomatyzowany 
system opróżnienia zbiornika toaletowego, jego umycia i de-
zynfekcji. Zwykle, tam, gdzie się w ogóle da cokolwiek zrobić 
czyni to kierowca ręcznie. Zatem trudno się dziwić kierowcom 
autobusów dalekobieżnych.  

Brzesko, gdzie zatrzymują się autobusy dalekobieżne nie ma 
dworca autobusowego. To co tam jest to po prostu przystanek 
nieco większy niż w Bochni, choć z racji położenia na skrzyżo-
waniu trasy Kraków – Tarnów z trasą do Nowego Sącza i gra-
nicy południowej państwa, powinno przyzwoity dworzec mieć. 

Istniejący  niegdyś  dworzec  autobusowy  vis-á-a-vis 
dworca  kolejowego  należy  do  przeszłości.  Nie  ma  żad-
nych  szans,  ani  warunków  na  jego  reaktywację.  Trzeba 
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pomyśleć o  innej,  nowej  lokalizacji  spełniającej w/w kry-
teria  z  naciskiem  na  łatwość  dostępu  komunikacyjne-
go  z  drogi  nr  94  (dawnej  czwórki).  Trzeba  znaleźć  miej-
sce  łatwo  dostępne  z  obwodnicy  miasta,  o  odpowied-
niej  wielkości  powierzchni,  i  które  łatwo  skomunikować 
z  centrum.  Komunikacja  nowego  dworca  autobusowego  
z centrum jest już problemem wewnętrznej obsługi. Dzisiaj 
nie można myśleć kryteriami, że wszystkie ważne usługi mu-
szą być dostępne w centrum miasta. Miasto się rozrasta, jak 
wspomniałem w pierwszym artykule i wymaga też rozwoju in-
frastruktury zwłaszcza w dziedzinie komunikacji. Odległości  
zmniejszają się dzięki masowej komunikacji miejskiej i usłu-
gom taxi. W latach 60-tych XX wieku, kiedy w Bochni było 
kilkanaście taksówek i nie było jeszcze zbiorowej komunikacji 
miejskiej, dotarcie z centrum do dworca kolejowego i wtedy 
funkcjonującego dworca autobusowego wymagało spaceru 20 
minutowego krokiem marszowym lub dojazdu taksówką w 5 
minut, jak się udało ją złapać. 

Dzisiaj funkcjonuje komunikacja miejska, taksówki w do-
wolnej ilości stoją na postoju przy dworcu kolejowym i w cen-
trum miasta. Zatem odległość nowego dworca od centrum nie 
stanowi problemu. Dla przewoźników pasażerskich będzie 
wygodne zjeżdżanie do Bochni, jeżeli będzie to łatwy, pozba-
wiony kryterium ulicznego ciasnych uliczek wewnętrznych, 
zjazd i dworzec wyposażony we wszystkie udogodnienia wy-
magane standardem dla tego rodzaju obiektów.

Pozostaje tylko wybór miejsca. Jak już wspomniałem po-
winno to być miejsce w pobliżu obwodnicy miasta, z którego 
będzie łatwy dojazd do centrum oraz do dworca kolejowego. 
Nasuwają się dwie lokalizacje:

1.  W pobliżu węzła; obwodnica – droga do Limanowej 
(nr 965)

2.  W niecce pomiędzy oś. Jan i terenami na zachód od 
kaplicy  „Na  Murowiance”  z  zachowaniem  strefy 
ochronnej dla „Murowianki”

3.  Przy zjeździe do Bochni od strony wschodniej.

Podobnie  jak  w  projektach  akademickich,  nie  wnikam 
w stosunki własnościowe terenów, bo to pozostawiam decyden-
tom, z kim się ułożą, jakie dyspozycje wydadzą projektantom? 

Wszystkie trzy lokalizacje są dobre i w zasadzie są to jedy-
ne możliwe. Pozostaje rachunek ekonomiczny, co się bardziej 
opłaca. Jaka jest możliwość pozyskania terenu? Jak pozyskać 
na to budżet, może partnerstwo prywatno-publiczne? Może 
wpisanie się w program dotacji unijnej? Pozostawiam to decy-
dentom. To jest obowiązek władz samorządowych w zakresie 
zaspokajania potrzeb infrastruktury. 

Proszę  jednakże  pamiętać,  że  jeżeli  nie  zrobimy  nic 
w zakresie ponownego przyciągnięcia zbiorowej komuni-
kacji kołowej do Bochni, zrobimy krzywdę miastu. Z cza-
sem przestanie ono istnieć jako liczący się punkt pasażer-
skiej komunikacji kołowej na trasie Kraków – Tarnów. Jak 
wspomniałem wcześniej, lekceważenie problemu komuni-
kacji jest grzechem zaniedbania. Lekceważenie komunika-
cji drogowej pasażerskiej nie zabije miasta. W tym wypad-
ku powiedzenie „co cię nie zabije, to cię wzmocni”, należy 
skomentować, „na pewno nie zabije lecz na pewno osłabi”. 
Jedno jest pewne. Jeżeli problemu dworca autobusowego 
miasto nie rozwiąże w sposób sensowny, to na pewno Boch-
nię zmarginalizuje.  

Dworzec autobusowy - mapa sytuacyjna

1

2

3
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Wojciech Kopacz

Deresze, orlęta i albatrosy - Wiktoria roku 1920
Rok 1920 to setna rocznica Bitwy Warszawskiej – Cudu nad 

Wisłą. Polscy żołnierze pokonali przy wstawiennictwie Matki 
Bożej bolszewicki tabun, który kierując się na zachód Europy, 
chciał zniewolić swoją ideologią chrześcijańskie narody.

Polscy żołnierze, w tym ułani, w największej od 1813 r. 
bitwie kawaleryjskiej, dali przykład nadzwyczajnego męstwa.

Deresze 
A wszystko to wydarzyło się 31 sierpnia 1920 r. pod Ko-

marowem na przedpolach Zamościa, gdzie spokały się bolsze-
wicka armia konna Siemiona Budionnego i kawaleria polska 
– 1 Dywizja Jazdy pod dowodztwem Juliusza Rómmla. Wal-
czyło w tej bitwie prawie 20 tysięcy konnych. W skład Dywi-
zji Jazdy wchodziły słynne pułki kawalerii – 1 pułk ułanów 
krechowieckich, 12 pułk ułanów podolskich, 14 pułk ułanów 
jazłowieckich oraz 8 pułk im. Księcia Józefa Poniatowskiego.

A jak tę bitwę wspominali jej uczestnicy? „Zwycięstwo 
było nam w tym dniu pisane”, …

”Wieśniacy klęczeli przed chatami błagając Pana Zastępów 
o zwycięstwo dla braci” … - „Bolszewicy podjęli kontratak. 
Wiedziałem, że pułk ten tak potężnego uderzenia wytrzymać nie 
jest w stanie i że będzie w krótkim czasie, z dużymi stratami 
zepchnięty, a jednak ta szczupła garstka szwoleżerów ani na mo-
ment się nie zawahała. Słyszę ich zdecydowany okrzyk – hurra !

I już tworzy się skłębiona masa – walka wręcz się rozpo-
częła. 2 pułk szwoleżerów wytrzymał. Szarżował raz po raz, 
podtrzymywał walkę konną z niezwyłym męstwem nie ustę-
pując wrogowi  terenu. Zawahały się szeregi bolszewickie, 
zamarł krzyk przeraźliwy, który przechodził już w nutę zwy-
cięstwa. A kiedy oba szwadrony, nie zważając na przewagę li-
czebną rozsypanych na polu nieprzyjaciół, wbijają się między 
nich klinem – zawracają bolszewicy w pospiesznej ucieczce. 
Już ułani dopadają pojedynczych grupek nieprzyjaciół. Sieką, 
biją i rąbią. Konie, choć upadają na mokrej zaoranej ziemi, 
dobywają wszystkich sił, aby jaźdźcom swoim dać możność 
doścignięcia wroga. W tym momencie na pole bitwy przybyły 
galopem 1 i 14 pułk ułanów. … Jak huragan ruszyly do walki, 
zmiatając przed sobą wszystko co napotkali. W słońcu błysnę-
ły ułańskie szable, jak nawałnica wpadli na pole bitwy i w cią-
gu kwadransa oczyścili cały plac z wojsk bolszewickich.”

Bitwa pod Komarowem to najchlubniejsza gloria polskiej 
jazdy osiągnięta dzięki bohaterskim ułanom i kawaleryjskim 
koniom. To dlatego w tytule Deresze.

Orlęta
Na trakcie do Lwowa, 16-tysięcznej arnii konnej Budion-

nego zagrodziła drogę polska młodzież akademicka. Dzień 
wcześniej 16 sierpnia 1920 r. 330 ochotników – Obrońców 
Lwowskich pod dowództwem kapitana Bolesława Zajączkow-
skiego zdobywa szturmem zajętą przez bolszewików stację 
kolejową w Zadwórzu. 17 sierpnia bolszewicy kontratakują. 
Polacy w ciągu 11 godzin odpierają sześć ataków kozackich. 
Stacja kolejowa przechodzi z rąk do rąk. Orlęta lwowskie bro-
nią się do godzin wieczornych.

Otoczeni, ranni, bez amunicji kolbami karabinów odpiera-
ja ataki. Giną prawie wszyscy1. Rozwścieczeni bolszewicy do-
bijają rannych Polaków, obcinają im ręce, nogi, głowy. Bitwa 
ta przeszła do historii jako „Polskie Termopile”.

Obrona Zadwórza opóźniła marsz bolszewików na Lwów 
i Zamość i umożliwiła polskiemu dowództwu przygotowanie 
obrony.

Albatrosy
Albatrosy to samoloty, którymi latali amerykańscy i polscy 

lotnicy podczas wojny polsko – bolszewickiej. Prapradziadek 
amerykańskiego lotnika Meriana Coopera był przykładem ge-
nerała Kazimierza Pułaskiego, ojca kawalerii amerykańskiej. 
Merian Cooper (1893 – 1973) podczas I wojny światowej wal-
czył w Europie. W 1918 r. jego samolot został zestrzelony nad 
Niemcami, a on ranny trafia do szpitala w Breslau (Wrocław) 
gdzie leczy się z oparzeń.

Po zakończeniu I wojny światowej spotyka w Paryżu ame-
rykanskich lotników i namawia ich, aby wstąpili do wojska 
polskiego, żeby walczyć z bolszewikami. Przy przychylności 
gen. Tadeusza Rozwadowskiego i marszałka Józefa Piłsud-
skiego powstaje Polish Expedetionary Forces.

31 grudnia 1919 r. jednostka ta zostaje przemianowana na 
7 Eskadrę Myśliwską im. Tadeusza Kościuszki. Nazwę nada-
li  jednostce Amerykanie, godło  tzw. „Kosy” z elementami 
polsko – amerykańskimi zaprojektował Elliot Chess2. Biało 
– czerwona szachownica, to pomysł kapitana pilota Stefana 
Steca3. W eskadrze walczy ok. 17 lotników amerykańskich 
i ok. 23 polskich i 1 włoski kapitan pilot Camillo Perini. Lata-
li na różnych typach samolotów (SPAD – 7, Sopwith Camel, 
Fokker, Albatros). Walcząc z bolszewikami, stosowali angiel-
ski system z I wojny światowej, lecąc nisko nad ziemią kosili 
z karabinów maszynowych oddziały kozaków Budionnego.  
Dowódcą eskadry był major Cedrik Faunt-le-roy4.

Piloci, w tym Polacy (por. pilot Ludomir Rayski, por. pilot 
Stanisław Stec, por. pilot Jerzy Borejsza, ppor. pilot Mieczy-
sław Garsztka, ppor. pilot Zygmunt Kostrzewski, ppor. pilot 
Władysław Konopka) walczą nad Kijowem, Komarowem. 
Bronią Berdyczowa, gdzie kozacy spalili polski szpital polo-
wy nr 505 i wymordowali 600 rannych żołnierzy polskich oraz 
lekarzy i sanitariuszki.

Eskadra Kościuszkowska z tą „hołotą” walczy do końca 
1920 r. Ostatni zapis w księdze Dywizjonu Kościuszkowskie-
go z dnia 31 grudnia 1920 r. „ Porucznik Weber upił się po raz 
ostatni w 1920 r.”

Merian Cooper zestrzelony został podczas lotu bojowego, 
wzięty do niewoli mówi bolszewikom, że jest prostym lotni-
kiem, miał na sobie kombinezon bez dystynkcji. Pokazuje bol-
szewikom swoje zniszczone, poparzone ręce mówiąc, że jest 
robotnikiem i był zmuszony do latania. W więzieniu moskiew-
skim spędził 10 miesiecy. Uciekł z niewoli razem z dwoma 
polskimi oficerami.

26 kwietnia 1921 r., wkrótce konsul USA w Rydze depe-
szuje, że odnalazl się kpt.Merian Cooper, a 10 maja 1921 r. pi-
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loci zostali ugoszczeni w Belwederze przez marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Zostali tam udekorowani Krzyżami Walecznych 
i Virtuti Militari.

Merian Cooper wrócił do USA i rozpoczął pracę w Hol-
lywood. Jest twórcą ponad 60 filmów i sławnego na cały 
świat King – Konga. W 1952 r. otrzymał nagrodę filmową 
Oskara. Merian Cooper jest założycielem Polonijnej Funda-
cji Kościuszkowskiej.

Tak się służy Polsce, nawet jak się nie jest Polakiem. A co 
Ty zrobiłeś dla Polski?

Wojciech Kopacz - Współpracuje z redakcją Wiadomo-
ści Bocheńskich. Mimo że mieszka w Berlinie, jest świadom 
związków rodzinnych z Ziemią Bocheńską poprzez ojca por. 
Władysława Kopacza rodem z Dołuszyc k/Bochni5.

Przypisy
1  Poległ również 17 sierpnia 1920 r. na Zadwórzu kpt. Bo-
lesław Zajączkowski (1881 -1920) Miał 39 lat. Odznaczony 
został pośmiertnie Orderem Virtuti Militari
2  pilot por. Elliot Chess (1899 – 1962) kawaler Orderu Virtuti 
Militari.
3  pilot mjr Stefan Stec (1899- 1921) zginął 11 maja 1921 r. 
w Warszawie. Odznaczony został Orderem Virtuti Militari
4  lotnik mjr Cedrik Faunt-le-roy (1890 – 1973) z czasem awanso-
wany do stopnia pułkownika i odznaczony Orderem Virtuti Militari.
5   Ojciec Autora, Władysław Kopacz    jako 18  -letni kadet 
Szkoły Podoficerskiej Piechoty nr 2 we Lwowie (?) odbył 
kampanię wrześniową 1939 r. Był jeńcem sowieckim, a po 
ucieczce, wrócił w rodzinne strony i związał się z polską kon-
spiracją. Po 1945 r. osiadł w Środzie Śląskiej. Zob. WB nr 3-4 
(121 – 122)/ 2019 s.19

Pan Marian Drożdż, wiśniczanin, absolwent Wydziału 
Ekonomiki i Techniki Transportu Morskiego, potem kierownik 
Działu Transportu Lądowo – Morskiego Polskich Linii Oce-
anicznych. Jest kombatantem II wojny światowej, uczestnikiem 
kampanii wrześniowej 1939 r., jeńcem sowieckiem, a także żoł-
nierzem polskiego podziemia: Służby Zwycięstwu Polsce, ZWZ 
-AK. Jest członkiem Związku Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Odznaczony został 
medalem „Za udział w Wojnie Obronnej 1939 r.”  Mieszka 
w Gdańsku. W wieku stu lat spisał swoje wspomnienia z kam-
panii wrześniowej 1939 r.w oparciu o notatki, które sporządził 
jesienią 1939 r.

                                                                            Redakcja

Przyszedłem na świat w Królówce w roku 1920. Miałem 
już 8 przeżytych wiosen, gdy cała rodzina przeniosła się do 
Nowego  Wiśnicza.  Tu  ukończyłem  7-klasową  Szkołę  Po-
wszechną. Tutaj  też, od 16 roku życia, stawiałem pierwsze 
kroki w pracy biurowej w miejscowym Sądzie Grodzkim, 
a  następnie  w  kancelarii  adwokata  I.  Fragnera.  Zaledwie 
ukończyłem 18 lat, gdy w styczniu 1939 roku powołano mnie 
do odbycia dwuletniej służby w zmilitaryzowanej instytucji, 
zwanej Junackie Hufce Pracy. Służba ta dawała szanse wcze-
śniejszego przysposobienia adepta do obowiązkowej służby 
w Wojsku Polskim, jak również do zawodowej służby w pol-
skiej armii, uznawanej jako zaszczyt. Siedzibą centralnego do-
wództwa Junackich Hufców Pracy była Warszawa. Natomiast 
poszczególne bataliony, składające się przeważnie z 4-ch kom-
panii po 120-150 junaków, rozlokowane były na okres zimy 
w większych miastach w wojskowych koszarach, a w sezonie 
letnim w barakach przygotowanych, w zależności od decyzji 
dowództwa i potrzeb Wojska Polskiego, w strefie przygranicz-
nej naszego państwa. Generalnie zadanie JHP, jako instytucji, 
polegało na świadczeniu pomocniczej służby dla Wojska Pol-

Marian Drożdż

Mój udział w Wojnie Obronnej 1939 roku
skiego, na przykład przy budowie umocnień forteczno-obron-
nych, strategicznych dróg komunikacyjnych oraz na pracach 
naprawczych  sprzętu  woj-
skowego, po przysposobie-
niu  zawodowym  junaków 
w wojskowych warsztatach. 
Zostałem  przydzielony  do 
9 Batalionu  JHP stacjonu-
jącego w koszarach w Tar-
nowie. Tutaj w miesiącach 
zimowych (od stycznia do 
marca) junacy z tak zwane-
go nowego zaciągu roczni-
ka, a więc  także  i  ja, byli, 
zgodnie  z  wojskowym  re-
gulaminem (przysposobieni 
do  wojskowego  regulami-
nu, łącznie z (?) )przygoto-
wywani do przysposobienia obronnego i musztry. Pospolicie 
nazywano ten czas „rekruckim okresem”.

Gdzieś po miesiącu tej mojej „rekruckiej” służby, poszuki-
wano w Batalionie kandydatów do pracy biurowej takich, któ-
rzy mogli się wykazać umiejętnością pisania na maszynie, ład-
nym i starannym charakterem pisma odręcznego, znajomością 
pracy biurowej itp. Zgłosiłem swoją kandydaturę. Po kilku-
dniowej pracy w biurze, co jednak nie zwalniało mnie od nor-
malnych obowiązków uczestniczenia w codziennych przedpo-
łudniowych regulaminowych ćwiczeniach w zakresie musztry 
wojskowej i obrony, zostałem zaliczony do trójki wybrańców, 
przydzielonych do pracy umysłowej w poszczególnych dzia-
łach .Trafiłem do działu kwatermistrzostwa batalionu.

Byłem bardzo zadowolony z tej pracy, a poza tym awanso-
wano mnie ze stopnia młodszego junaka na stopień junaka. Po 
czterech miesiącach służby otrzymałem stopień starszego juna-

Marian Drożdż, Gdańsk 2020
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ka, miesięczne wynagrodzenie w kwocie 35,00 zł., pełne wyży-
wienie i oddzielne zakwaterowanie, jak dla „funkcyjnej” służby.

W drugiej połowie kwietnia 1939 r. batalion przygotował 
się do przeniesienia w tak zw. „teren”. Z rozkazu centralnego 
dowództwa jedna kompania z naszego batalionu została skie-
rowana na pogranicze polsko-sowieckie w regionie poleskim. 
Natomiast trzy kompanie i cała służba kwatermistrzostwa 9 
Batalionu, zostały przeniesione na pogranicze polsko- nie-
mieckie  z  zakwaterowaniem  w  przygotowanych  barakach 
w Kochłowicach i w Bobrownikach, w województwie górno-
śląskim. Prace związane z rozlokowaniem kompanii, służby 
administracyjno-gospodarczej, czynności organizacyjno-in-
struktywne, ćwiczenia z przysposobienia wojskowo-obron-
nego, oraz z przygotowaniem junaków do przysięgi, trwały 
około 2-ch tygodni.

Uroczystości  złożenia przysięgi przez cały batalion  ju-
naków zaciągniętego  rocznika odbyła  się, po odprawionej 
z homilią Mszy św. polowej w obecności zaproszonych go-
ści, wysokiej rangi oficerów Wojska Polskiego, na specjalnym 
przygotowanym i udekorowanym flagami narodowymi placu. 
Dyktowana i przez wszystkich junaków powtarzana rota tej 
przysięgi, jak i cała impreza wywarły na każdym z nas głębo-
kie i niezatarte wrażenie. Cała oprawa tej uroczystości miała 
wyjątkową powagę, jakby potem miało nadejść jakieś niezwy-
kle ważne, a nawet tragiczne wydarzenie. Po przysiędze i po-
wrocie na plac kwaterowania batalionu, uczestniczyliśmy we 
wspólnym obiedzie przygotowanym na ustawionych w prosto-
kąt stołach. Po obiedzie wszyscy junacy (z wyjątkiem wyzna-
czonych do służby m.in. wartowniczej) mieli po raz pierwszy 
wolne wyjście do miasta poza teren kwaterowania.

Następnego dnia rozpoczęto planowane wyjście plutonów 
do robót na pogranicznych terenach wojskowych, obronnie 
umocnionych i strzeżonych przez wartownicze służby pułku 
Wojska Polskiego.

Junacy drugiego roku służby byli oddelegowani do woj-
skowych warsztatów naprawczych, gdzie zostali już przyspo-
sobieni do zawodu w różnych specjalnościach. 

Dwuletnia służba (mogła być przedłużona na prośbę juna-
ka) w JHP uprawniała do skrócenia o jeden rok zasadniczej 
służby wojskowej,  jeżeli nie było deklaracji na pozostanie 
w wojsku na warunkach zawodowego żołnierza, co najmniej 
w stopniu podoficera.

A  ja, po złożonej przysiędze, nadal byłem zatrudniony 
w biurze kwatermistrza batalionu. Po kilkunastu dniach na-
deszło z Komendy Głównej JHP zawiadomienie o przyjęciu 
mnie na kurs kancelistów wojskowych, który miał się rozpo-
cząć od dnia 01 listopada 1939 roku w Warszawie. Niestety, 
radość moja trwała nader krótko.

Już do końcowych dni sierpnia wprowadzone zostało, na 
rozkaz dowództwa JHP ostre pogotowie, ze względu na tak 
zwaną przygraniczną strefę. Zabezpieczane były dokumenty 
w specjalnych skrzyniach, spodziewano się lada dzień ewaku-
acji całej administracji. Pojazdy miały wyjechać ze sprzętem 
w porze nocnej. Wydano mi z magazynu polowe pełne  umun-
durowanie wojskowe, karabin z ładownicami do noszenia na 
pasie, wypełnione nabojami, tornister z kocem, łopatkę saper-
kę i … suchy prowiant z niezbędnikiem. Moja służba miała 
polegać na strzeżeniu owych skrzyń z dokumentami i bycie 
(razem z kolegą kancelistą) do dyspozycji kwatermistrza lub 
dowódcy batalionu.

Kompanie junaków także były przygotowane do wymarszu. 
Tylko niektórzy junacy zostali wyposażeni w karabiny i amu-
nicję, reszta w sprzęt służący do kopania rowów strzeleckich 
w drugiej linii frontu, oraz do budowy umocnień obronnych.

W nocy 30/31 sierpnia został wydany rozkaz opuszczenia 
miejscowości kwaterowania w Kochłowicach. Dowództwo 
batalionu ze  służbą  administracyjną,  oraz  jedną kompanię 
uzbrojonych w karabiny junaków zakwaterowano w budynku 
szkolnym na terenie Chorzowa. Dwie kompanie junaków od-
maszerowały, według znanego mi rozkazu, w kierunku Tar-
nowskich Gór.

Pełniłem służbę wartowniczą przez całą noc i w dniu następ-
nym ze zmianą, pilnując skrzyń, w których znajdowały się zapa-
kowane dokumenty. Po podmianie i odpoczynku w czasie wol-
nym od służby wartowniczej rozkazano mi pisanie na maszynie 
meldunków lub rozkazów, które junacy roznosili do adresatów. 

Wczesnym ranem w dniu 01 września 1939 r. doszła do 
nas wszystkich wiadomość o wypowiedzeniu wojny Polsce 
przez niemieckiego kanclerza Hitlera. O jakimkolwiek pełnym 
wypoczynku po nieprzespanych nocach nawet nie było co ma-
rzyć. Nad Chorzowem zjawiły się już rano pierwsze eskadry 
samolotów. Gdzieś poza miastem wybuchały zrzucane z tych 
samolotów bomby. Przed południem, na rozkaz dowódcy ba-
talionu, zostały sformowane drużyny, a nawet plutony uzbro-
jonych w karabiny junaków, do pomocy przy obsłudze stano-
wisk artylerii przeciwlotniczej, umieszczonych poza Chorzo-
wem. Przelatujące od strony zachodniej niemieckie samoloty 
były ostrzeliwane przez tę artylerię.

W dniu 2 września, w godzinach popołudniowych otrzy-
maliśmy rozkaz załadowania całego sprzętu i skrzyń na pod-
stawione wozy, z konnym zaprzęgiem. Tuż po zmroku tegoż 
dnia wyruszył transport w drogę w kierunku Miechowa. Na 
peryferiach tego miasta, od strony wschodniej przyjęto miej-
sce postojowe. Tutaj znaczna ilość skoncentrowanego polskie-
go wojska była celem bombardowania przez nadlatujące nie-
mieckie samoloty. Trzeba było wyruszyć w dalszą drogę. A ja 
dalej pilnowałem transportowanych skrzyń, siedząc na wozie. 
W pewnej chwili zasnąłem. Przechodzący oficer, widząc to, 
rozkazał mi maszerować obok wozu, żebym dobrze strzegł 
wiezionego ładunku.

Następny postój był gdzieś przy lesie za miejscowością 
Działoszyce w rejonie Kielc. Tutaj do naszego miejsca po-

Kochłowice, sierpień 1939 r. Junak Marian Drożdż (trzeci od 
lewej) wśród przyjaciół z Wiśnicza i Bochni.
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stojowego, dochodziły już zdezorganizowane grupy junaków 
z kompanii naszego batalionu. Dowódcy plutonów junaków 
też się gdzieś pogubili. Także inne oddziały zmieszane z woj-
skiem, samodzielnie się wycofywały ku wschodniej stronie, 
kryjąc się gdzie kto mógł, bez komendy, przed atakującymi 
samolotami wroga. Jednakże w tym miejscu zdołano skoncen-
trować oddziały pod komendą, znajdujących się tutaj oficerów 
i podoficerów tak z wojska, jak i z JHP, bowiem od strony 
południowo- zachodniej, i także północnej dochodziły coraz 
głośniejsze detonacje od działań frontowej artylerii. Tuż przed 
wieczorem nadszedł rozkaz wycofania się pod osłoną nocy ku 
wschodniej granicy. Tylko stamtąd, nie było widać w nocnych 
ciemnościach czerwonych lub bladoczerwonych łun pożarów.  
Detonacje nie ustawały. Był to znak bitewnego natarcia wroga.  
Po niespełna dwudniowym odwrocie w stanie raczej zdezor-
ganizowanym, resztki oddziałów z naszego batalionu, razem 
z dowództwem, znalazły się nad ranem na wschodnich pery-
feriach  Zamościa. Tutaj przez cały dzień organizowano pod 
komendą oficerów w różnych stopniach wojskowych, także 
i podoficerów, oraz dowódców z naszego batalionu, obronę 
odcinka południowo-wschodniego. Celem było zabezpiecze-
nie przemarszu oddziałów wojska idących z odsieczą ku pół-
nocnej stronie. Akcja ta, zakończyła się powodzeniem mimo 
drobnych potyczek z patrolowymi grupami wroga. O zmroku, 
Niemcy oświetlali miejsca naszej linii obrony wystrzelonymi  
rakietami. Była to zapowiedź zbliżającego się frontu.

Moja rola „strażnika” pilnującego skrzyń z dokumentami 
batalionu, załadowanych na wozach z konnym zaprzęgiem, 
zakończyła się, gdy podczas, wyżej opisanej, akcji obronnej 
zjawił się na koniu pewien oficer w stopniu porucznika i dał  
mi rozkaz włączenia się w grupę obrońców tego frontowego 
odcinka. I od tego momentu stałem się frontowym żołnierzem. 
Chyba nocne ciemności spowodowały ustawanie wzajemnych 
ostrzeliwań. Jednakże trwaliśmy na miejscu okopani w jakimś 
kartoflisku. Kiedy nastał świt, ponownie rozgorzała strzelanina, 
rozpoczęta przez wroga. Dało się zauważyć tu i ówdzie ran-
nych, a i może byli też zabici nasi żołnierze. Po pewnym czasie, 
w dzień przekazano ustnie rozkazy wycofywania się ze stano-
wisk dalej w kierunku wschodniej granicy. Prawdopodobnie 
siła ognia nieprzyjaciela przerwała gdzieś linię naszego frontu.

Po około trzech dniach wycofywania się naszych oddzia-
łów, dało się zauważyć nieobecność wielu junaków. Różnie 
był ten fakt komentowany- najczęściej podawano jako przy-
czynę śmierć lub odniesione rany na polu walki. Mimo, że 
miałem ogromne zaległości w śnie i odczuwałem wielkie zmę-
czenie z powodu marszu z całym, dość ciężkim ekwipunkiem, 
byłem zadowolony, że dotąd nie zostałem ranny. Wreszcie, 
tuż przed wieczorem, doszliśmy do miasta Kowel. Wszędzie 
było pełno wojska z przeróżnym wojennym sprzętem. Prawie 
wszystkie trawniki były zajęte przez leżących żołnierzy. Jedni 
spali inni posilali się.

Niektórzy  oficerowie  czy  podoficerowie  spacerowali 
i o czymś rozprawiali. I nasz oddział także zajął znalezione 
gdzieś wolne miejsce. Prawie wszyscy padaliśmy ze zmęcze-
nia, i wnet zasnęliśmy głębokim snem. Był już przecież począ-
tek wieczora. Nie było słychać żadnych komend, może tylko 
gdzieniegdzie rozlegały się czyjeś nawoływania. I w ten spo-
sób dotrwaliśmy do białego rana. 

Rano, zmarznięty po chłodnej nocy, rozglądałem się za po-
lową kuchnią, żeby zdobyć trochę ciepłego napoju. W drodze 

do kuchni dowiedziałem się od spotkanego podoficera (sier-
żanta), że są tu dowódcy naszego Batalionu junaków ofice-
rowie i podoficerowie. Spotkałem tu także kolegów z mojej 
byłej kompanii. Po chwili słychać było nawoływanie do zbiór-
ki wszystkich junaków z 9 Batalionu JHP. Na rozkaz oficera- 
adiutanta dowódcy Batalionu, zostały uszeregowane plutony, 
mocno przerzedzone. Po krótkim przemówieniu i podziękowa-
niu za służbę w Batalionie dowódca- płk. Julian Olszycki po-
informował nas o rozwiązaniu Batalionu i wcieleniu junaków 
do formujących się w Kowlu oddziałów wchodzących w skład 
armii „ Polesie” pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga.

Część armii została, miała iść z pomocą broniącej się War-
szawie, natomiast druga część wyruszyła kierunku Kocka. Tu-
taj toczyły się ciężkie walki. Zaopatrzeni w broń i amunicję 
(było jej tutaj pod dostatkiem), włączeni w poszczególne for-
macje broni, wyruszyliśmy tego samego dnia w kierunku Brze-
ścia nad Bugiem, a stąd według planu, w kierunku Warszawy. 
Z Kowla do Brześcia odległość wynosi ok. 150 km, natomiast 
z Kowla do Warszawy ok.350 km w linii prostej. Tylko nielicz-
ne samochody wymijały nas na drodze. Większość transportu 
do przewozu sprzętu wojskowego stanowiły zaprzęgi konne, 
zarekwirowanych wozów z gospodarstw rolnych. Świadczy-
ło to o tym, jak niewystarczająco i słabo zmotoryzowana była 
armia polska. Był  to po prostu „morderczy” marsz w dzień 
i w nocy. I niestety, mój organizm, a także i innych maszerują-
cych żołnierzy, nie wytrzymał próby tego marszu. Niewystar-
czające żywienie, brak odpoczynku, ciężar ekwipunku dały się 
wszystkim we znaki. Myślałem nawet, że jestem chory. Nagle 
doznawana słabość fizyczna „powaliła” mnie do przydrożne-
go rowu. Straciłem przytomność. Po odzyskaniu świadomości 
stwierdziłem, że znajduję się na jakimś trzęsącym się pojeź-
dzie. Był  to po prostu furmański wóz ciągniony przez parę 
koni. Obok na wozie dostrzegłem broń maszynową, ręczne ka-
rabiny i skrzynki z amunicją. Konie poganiał jakiś mężczyzna 
w cywilnym ubraniu. To on, jadąc drogą, zauważył mnie leżą-
cego w rowie i z pomocą żołnierzy „wrzucił” mnie na ten wóz. 
I w taki sposób zostałem dowieziony do miasteczka Małoryty. 
Nastąpiła tutaj znaczna koncentracja wojska, i mimo, że roz-
dysponowane oddziały odmaszerowały w kierunku Warszawy, 
ciągle przybywały tutaj nowe oddziały wojska.

Rozkazano mi zejść z tego wozu. Byłem bardzo osłabiony, 
a przy tym głodny i spragniony. Nie zważając jednak na to, 
wszedłem do jakiejś pobliskiej gospodarskiej szopy, w której 
była składowana słoma. Położyłem się i … zasnąłem głębo-
kim snem. Przebudziwszy się w nocy, byłem przemoczony od 
potu. Spałem przecież w mundurze i w butach, ale moim zda-
niem przyczyną tego potu była wysoka temperatura osłabione-
go organizmu. Nie zdejmowałem odzieży z siebie chyba już ze 
dwa tygodnie, bo mieliśmy być w stałym pogotowiu.

Wczesnym ranem zbudziły mnie dość  intensywne serie 
strzałów z broni maszynowej. Słychać było też warkot samo-
lotowych silników. Zaniepokojony tym faktem, zerwałem się 
z miejsca. Wyszedłem na zewnątrz. Byłem podekscytowany 
tą  strzelaniną. Zauważyłem dwa  lecące dwupłatowce „ku-
kuruźniki”. To z nich posypały się serie strzałów gdzieś nad 
miastem, ale i z ziemi także szła seria strzałów jakby do tych 
właśnie samolotów. Znaczyło to, że były to samoloty zwia-
dowcze jakiegoś obcego państwa, choć nie wyglądały na nie-
mieckie maszyny. Po chwili samoloty te zniknęły gdzieś na 
horyzoncie. 
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Idąc między małymi grupami rozmawiających żołnierzy, 
przypadkowo, ku mojej radości, spotkałem kolegów z mojego 
batalionu junaków. Od nich dowiedziałem się o prawdopodob-
nym przekroczeniu dzień wcześniej granicy terytorium Polski 
przez sowieckie wojska. Nie było wykluczone, że wkrótce 
mogą się tutaj zjawić ich oddziały. Skonsternowany tą wiado-
mością zauważyłem w oddali stojącą kuchnię polową, gdzie 
żołnierz - kucharz wydawał żołnierzom do menażki jakiś na-
pój. Stanąłem w kolejce i otrzymałem gorącą kawę zbożową, 
porcję sucharów chlebowych i puszkę jakiegoś tłuszczu lub 
mięsa. Wracając z kuchni spotkałem oficera,  też z naszego 
Batalionu junaków, zasalutowałem i od niego usłyszałem sło-
wa: „No, przygotuj się, chyba dziś będzie tutaj gorąco zanim 
wszyscy stąd wymaszerują w kierunku Kocka lub Warszawy. 
Bolszewicy mogą nas tutaj zaskoczyć”. I chyba wiele nie my-
lił się ów oficer. 

Niebawem, bo może gdzieś po upływie godziny usłyszeli-
śmy od strony północno- wschodniej odgłosy detonacji. A sa-
moloty chyba zwiadowcze „kukuruźniki”, znowu się pojawiły, 
ale nie ostrzeliwały miasta. Niedługo potem odleciały w kie-
runku wschodnim. 

Coraz częściej padały komendy oficerów do wymarszu od-
działów, zwłaszcza tych będących w mieście. Oddziałom znaj-
dującym się na skraju Małoryty rozkazano przyjąć pozycje 
obronne. Oddział, w którym znajdowałem się, zajął pozycję 
na peryferiach miasta, tuż przed ścianą pobliskiego lasu. Ocze-
kiwaliśmy ataku wroga. Odgłosy detonacji z wystrzałami arty-
leryjskimi były coraz wyraźniejsze. Gdzieś po upływie 2 do 3 
godzin usłyszeliśmy ciągły szum jakby jadących ciężkich po-
jazdów od północno-wschodniej części miasta. Wreszcie zo-
baczyliśmy nadjeżdżającą kolumnę ciężkich czołgów, a obok 
nich biegnących żołnierzy. Usłyszeliśmy także  intensywną 
strzelaninę, zapoczątkowaną gdzieś w centrum miasta z bro-
ni maszynowej, oraz sporadyczne wystrzały z lekkich działek 
artylerii. Rozgorzała walka z obu stron - obrońców i wkracza-
jącego wojska. Do linii naszych stanowisk obronnych zbliżała 
się, ciągle strzelając piechota sowiecka. Wywiązała się bitwa. 
W mieście paliły się już pierwsze domy, a w górze wiły się 
niebiesko-czarne kłęby dymu. Wtem wyjechały z miasta w na-
sza stronę 2 potężne czołgi, ostrzeliwując naszą obronną linię 
tuż przed ścianą lasu. Większość pocisków czołgowej artyle-
rii rozrywały się, na nasze szczęście na szczytach i konarach 
drzew. Siła ognia nacierającej piechoty wroga była o wiele 
mocniejsza od naszej. Widziałem padających rannych, a może 
i zabitych naszych żołnierzy.

W naszej obronie nie mieliśmy żadnego działka artyleryj-
skiego, a samą bronią maszynową i ręczną nie można wiele 
zdziałać wobec tej przewagi wroga. Padały komendy wyco-
fywania się w kierunku lasu. Ustawała strzelanina, a żołnierze 
naszych oddziałów, i ja z nimi, czołgając się lub kryjąc między 
gęstymi zaroślami, kierowaliśmy się w gęstwinę lasu. Prze-
stawała strzelać artyleria, a w lesie coraz więcej przybywało 
naszych żołnierzy. Natomiast w Małorycie jeszcze trwały, ale 
z mniejsza intensywnością, walki pod kłębami unoszącego się 
w górę czarnego dymu. Słychać było serię strzałów z broni 
maszynowej. Wkrótce i w mieście cichły głosy strzelaniny. 
Dziwiliśmy się wielce, że sowieckie wojsko nie podchodzi-
ło w stronę lasu, gdzie na skraju zostały wystawione stano-
wiska obronne, gdyż wycofujący się żołnierze zabierali po-
rzuconą broń. Wreszcie po ustaniu strzelaniny, słychać było 

tylko gdzieniegdzie sporadyczne strzały. Dowódcy oddziałów 
wyrazili zgodę na samodzielne przechodzenie przez leśna gę-
stwinę. Razem z żołnierzami doszedłem do wiejskich zabudo-
wań. Za opłotkami kryły się dzieci w różnym wieku. Od nich 
dowiedziałem się, że jestem we wsi zwanej Lachowce. Lud-
ność zachowywała się wobec nas obojętnie, nie byli skorzy do 
rozmowy. Napotkane w obejściu gospodarstwa starsze osoby 
z konieczności odpowiadały na nasze pytania w obcym dla nas 
języku. Twierdzili, że są Białorusinami. Do wioski przybywa-
ło coraz więcej naszych żołnierzy z uzbrojeniem wojskowym. 
Prawie wszyscy siadaliśmy na trawie. Był ciepły i słoneczny, 
popołudniowy dzień. Nikt z nas teraz nie wiedział, co dalej 
z nami będzie. Dowódcy jeszcze się nie pojawili. 

Usiadłem na trawniku i siedząc, odczuwałem jakąś słabość 
i  jakby podwyższenie  temperatury mojego ciała. Może  ten 
stan zaistniał z powodu braku pożywienia i zmęczenia? Wsze-
dłem więc do pierwszej przy drodze wiejskiej chaty. Pochwa-
liłem Pana Boga, i mówiąc „chadziajce” (gospodyni) o moim 
stanie zdrowia, poprosiłem ja o pozwolenie na odpoczynek 
w izbie. Był już prawie wieczorny mrok. Weszli też do izby 
inni żołnierze. Zjawił się również gospodarz, zachowując się 
przyjaźnie, ale nie rozmawiał z nami po polsku. Mówił, że jest 
Białorusinem. Gospodyni dała mi jakiś napój ziołowy. Dała 
też do zjedzenia gotowaną zupę i kawałek chleba. A po ja-
kimś czasie gospodarz przyniósł do izby kilka snopków słomy. 
Na rozłożonej słomie zasnąłem „kamiennym snem”. W nocy 
okropnie się spociłem. Po raz drugi obudziłem się już w ja-
sny, oświetlony słońcem poranek. Obok spali jacyś nieznani 
mi nasi żołnierze. 

Nie spał już gospodarz domu. Podszedł do mnie i zapro-
ponował mi, żebym zostawił mu mój karabin i amunicję. Po-
wiedział, że i tak niebawem stracę go, nie będę się nim posłu-
giwał. Nie dałem karabinu, bo uważałem to za złamanie re-
gulaminu. Niegodne polskiego żołnierza. Nie nalegał, gdzieś 
odszedł, a ja słysząc na zewnątrz domu jakieś niby komendy, 
nawoływania nawet rugania, szybko zapiąłem bluzę munduru, 
dopiołem pas z ładownicami na amunicję, wziąłem karabin 
i jeszcze obudziwszy śpiących żołnierzy wyszedłem z izby, 
a w progu podziękowałem za gościnę  i  życzliwość. W  tej 
chwili spieszyłem, żeby dołączyć do oddziału. 

Nagle skonsternowany zorientowałem się  ,że  jesteśmy ze 
wszystkich stron otoczeni przez sowieckie wojsko, a w odstę-
pach  ustawiają  żołnierze  gniazda  karabinów  maszynowych. 
Również w niedalekiej odległości ustawiana jest bateria lekkiej 
artylerii. Sowieccy dowódcy wydawali nam rozkazy poddawania 
się i złożenia broni, grożąc trzymanymi przy tym pistoletami. 

Dwaj nasi oficerowie, stojący tuż na drodze informowali 
naszych żołnierzy o konieczności złożenia broni, gdyż jeste-
śmy zupełnie bez szans na prowadzenie walki. Podobno zo-
stało to postanowione na nocnej naradzie dowództwa. I tak też 
uczyniliśmy. Składaliśmy broń na wskazane przez sowieckie-
go oficera miejsce. Na jego rozkaz ustawialiśmy się w szeregu 
na drodze i czekaliśmy co dalej będzie. 

Kiedy wszyscy polscy żołnierze złożyli broń, przybył so-
wiecki oficer w randze pułkownika (tak się przedstawił) i roz-
kazał zdjąć z naszych czapek wojskowych godło polskie- czyli 
orzełki. I cóż mieliśmy czynić zdjęliśmy te orzełki, chowali-
śmy je gdzie kto mógł schować. Ja tę oryginalną, cenna dla 
mnie pamiątkę zachowuję do dzisiaj. Nie obyło się też bez 
rewizji podczas której sowieccy żołnierze zabierali nam oso-
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biste rzeczy. Nasza kadra dowódcza została oddzielona od nas 
i ustawiona na początku uformowanej z nas kolumny jeńców. 
Byliśmy uważnie pilnowani ze wszystkich stron przez sowiec-
kich żołnierzy trzymających w rekach karabiny z nałożonymi 
na końcu lufy długimi, cienkimi bagnetami, stale skierowa-
nymi w naszą stronę. Sowiecki oficer- dowódca prowadzący 
nasza kolumnę poinformował nas, żeby nikt nie ważył się na 
ucieczkę ponieważ zostanie na miejscu zastrzelony. 

Około południa wyruszyliśmy z wioski w kierunku połu-
dniowo-zachodnim bez zapasu żywności i wody. Cała kolum-
na jeńców mogła liczyć 300, a może i więcej żołnierzy. Zapadł 
już wieczorny mrok, gdy doszliśmy do jakiejś wioski w której 
stał pusty budynek szkoły. Zapędzono nas do pomieszczeń 
tegoż budynku, zamknięto wszystkie drzwi i otoczono woj-
skiem. I tak dotrwaliśmy w głodzie i pragnieniu do rana. Tylko 
ten kto, posiadał jakieś resztki jedzenia mógł się choć trochę 
posilić. Ja nie miałem żadnego jedzenia. Rano, po uformowa-
niu przed szkołą kolumny jeńców, pozwolono miejscowej lud-
ności przynieść nam w wiadrach wodę i jakieś kawałki chleba. 
Ilość tego posiłku była dla nas znikoma. 

Znów długo maszerowaliśmy, doszliśmy do  jakiejś wsi 
z kościołem. Było tu dużo sowieckiego wojska. Dowódca pro-
wadzący nasza kolumnę, spotkał się na drodze z jakimś so-
wieckim oficerem na koniu. Oficer ten miał na głowie czapkę 
z niebieskim otokiem, podobno był to oficer NKWD. Rozma-
wiali o czymś ze sobą na uboczu. Na koniec ów oficer, jakby 
celowo głośno wyraził po rosyjsku zdanie, które, znający nie-
którzy jeńcy ten język przetłumaczyli:„ Rozstrzelać ich w naj-
bliższym lesie i nie będzie z nimi kłopotu”. Powstało między 
nami poważne poruszenie i zaniepokojenie. Oficer na koniu 
odjechał, a my na komendę sowieckiego komendanta ruszy-
liśmy dalej w drogę. „Mamy szczęście mówiono w kolumnie, 
że ten NKWDzista nie jedzie z nami”. Jednakże zbliżanie się 
do zagajnika, który ukazał się na horyzoncie, potęgowało mię-
dzy nami atmosferę lęku. 

Zbliżaliśmy się znów do miasteczka Małoryta. Gdy do-
szliśmy do jego przedmieścia, ujrzeliśmy niedopalone zglisz-
cza domów. Śródmieście było prawie w całkowitej ruinie, za 
wyjątkiem budynków murowanych, których tu było niewiele. 
Miejscowa ludność przyglądała nam się raczej obojętnie, bez 
jakichś szowinistycznych odniesień. Ale komendant prowa-
dzący naszą kolumnę jeńców informował gapiów wyraźnie, że 
to my jesteśmy sprawcami tej pożogi i zniszczenia miastecz-
ka.  Przyprowadzono nas, nadal pod ścisłą eskortą, na duży 
plac tartaku (wtedy nieczynnego). Stały tutaj jeszcze ocalałe 
baraki do suszenia tarcicy ze ścianami pokrytymi deskami. 
Zaraz  jeszcze przed barakiem oddzielono od nas oficerów 
i podoficerów. Nas szeregowców wprowadzono do baraku, 
zamknięto drzwi i postawiono wokół niego wartowników so-
wieckich. Oficerów i podoficerów gdzieś zabrano. Wewnątrz 
baraku zaraz oglądaliśmy ściany, oczywiście z myślą możli-
wości ucieczki. Jeszcze tego samego dnia niespodziewanie 
otworzyły się drzwi baraku. Stał przed wejściem sowiecki 
wartownik z karabinem i jacyś cywile, także z karabinami na 
plecach i z czerwonymi opaskami na rękawie, wnieśli do we-
wnątrz kosze z kawałkami, starego, suchego nawet miejscami 
zapleśniałego chleba oraz kilka wiader wody. Trudno tu opi-
sać te dantejskie sceny i jakie ludzkie instynkty się wyzwalały 
przy zdobywaniu chleba oraz wody. I trudno się nawet temu 
zjawisku dziwić w sytuacji wygłodniałych i spragnionych lu-

dzi. To była bezwzględna walka po prostu o życie. Przy tej 
okazji dowiedzieliśmy się od tych dostawców chleba i wody, 
że stąd, jak i z innego baraku wyjedziemy, gdy nadejdą kolejo-
we wagony. Podobno już przed nami wyjechał jeden transport 
polskich jeńców, ale nie powiedziano nam dokąd. Miasteczko 
Małoryta posiada stację kolejowa na trasie 2 torowej linii bie-
gnącej z południa do Brześcia nad Bugiem. 

Udało mi się zdobyć pokaźny kawałek chleba bardzo su-
chego, nawet trochę zapleśniałego. Cieszyłem się tą zdoby-
czą, jednakże musiałem się z nią ukrywać przed agresywnymi 
z powodu głodu kolegami żołnierzami. Posilony tym chlebem 
z ugaszonym wodą pragnieniem nieodstępowana mnie myśl 
o ucieczce. 

Następnego dnia w godzinach popołudniowych, ktoś usły-
szał jakieś stukanie pod podłogą. Z ciekawością nasłuchiwali-
śmy i zastanawialiśmy się, kto tam może się znajdować. Ktoś 
jakimś znalezionym metalowym przedmiotem podważył deskę 
w podłodze i przez szparę zobaczyliśmy, że zamknięto w tym 
cuchnącym dole oficerów i podoficerów naszego wojska. Do-
wiedzieliśmy się także, że znajdują się tam również oficerowie 
z byłego 9 Batalionu JHP. Jeden z tych w dole oficerów pytał 
kogoś o mnie, czy w baraku znajduje się szeregowiec o moim 
nazwisku. Słysząc to pytanie, zaraz odezwałem się, pytając 
o co chodzi. Ktoś zaprowadził mnie do otworu w podłodze, 
przedstawiłem się i zapytałem o co chodzi. Po chwili odezwał 
się w dole por. Władysław Pyrich. Znałem tego oficera, gdyż 
w czasie pokoju pełnił funkcje adiutanta dowódcy 9 Batalio-
nu JHP. Ja wówczas jako kancelista pracowałem w kwatermi-
strzostwie, czyli w biurze kwatermistrza tego Batalionu. Roz-
mawialiśmy, przez tę podłogową szparę, pytał mnie co zamie-
rzam robić. Odpowiedziałem mu, iż będę szukał każdej szansy 
uwolnienia się z tej niewoli. Wobec tego prosił mnie, żebym 
na wszelki dobry przypadek zabrał od niego napisany gryps do 
jego matki w Tarnowie. Zgodziłem się i wziąłem od niego ten 
gryps. Tuż przed wieczorem rozległo się umówione stukanie 
w podłogę, to sygnalizował por. W. Pyrich. Podzieliłem się 
z nim kawałkiem, jeszcze niezjedzonego całkiem chleba. Po-
dałem mu także w menażce trochę wody. Dziękując, życzył mi 
powodzenia. I od tej chwili rozstaliśmy się na wiele lat. 

Dość wcześnie wieczorem ułożyłem się do snu, jak zwykle 
na podłodze (innych możliwości nie było), przytulony do ścia-
ny i otulony wojskowym płaszczem. Następny dzień był dla 
mnie a także chyba i dla moich towarzyszy niedoli szczęśliwy. 
Gdzieś w godzinach popołudniowych ku naszemu zdziwieniu, 
otwarły się drzwi baraku, a w ich przestrzeni zjawiły się dwie 
postacie: sowiecki oficer razem z cywilem noszący kosz z ka-
wałkami chleba oraz wiadro z wodą. Przy rozdawaniu chleba 
powstał tumult. Ja także w nim się znajdowałem. Ku mojemu 
zdumieniu, a i także naszych żołnierzy, tenże sowiecki oficer 
gestem ręki jakby rozkazywał nam wyjście przez te otwarte 
drzwi baraku. Z niedowierzaniem kilku żołnierzy wyszło, a na 
słowa oficera (które do dziś pamiętam) „uchodzić pożausta, 
uchodzić pożausta” … wyszła trochę większa grupa żołnierzy 
w której i ja byłem. W tej sytuacji natychmiast „ zaświtała” 
w mojej głowie szansa odzyskania wolności. Chyba tak samo 
się działo u moich współtowarzyszy, bowiem natychmiast 
rozpierzchliśmy się, każdy osobno w wybranym sobie kie-
runku. Więc i ja także nie marnowałem okazji. Co było przy-
czyną, że ów sowiecki oficer wypuścił nas, tego do dziś nie 
wiem i nawet nie próbuje o tym myśleć. A co stało się być 
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może z pozostałymi w baraku jeńcami, o tym także do dziś 
nie wiem. Ja w tej ucieczce tylko myślałem o jednej sprawie: 
„uratować się i odzyskać wolność”. Gdzieś niedaleko jak pa-
miętam, zobaczyłem w oddali zagajnik. Nic nie wskazywało 
na to by za nami był pościg, ale liczyłem się z tym, że mundur 
polskiego żołnierza  jest zagrożeniem  mojego bezpieczeństwa 
w spotkaniu z rosyjskimi żołnierzami. Poleski region jest na 
ogół pokryty dość gęsta szatą leśną, a także bagnistymi miej-
scami. Doczekawszy w zaroślach rannego świtu, starałem się 
jak najszybciej dojść do zagajnika. Miedzy zaroślami oraz po-
lnymi ścieżkami doszedłem do brzegu Bugu. Głębokość rzeki 
sprawiała poważny problem, bo trudno było ją przejść w brud 
a pływać nie umiałem. Skierowałem się do pobliskiego go-
spodarstwa. W domu zastałem tylko gospodynię z dziećmi, bo 
mąż jak twierdziła został zmobilizowany na wojnę i jeszcze 
z niej nie wrócił. Poczęstowała mnie posiłkiem (byłem prze-
cież bardzo głodny i osłabiony) oraz poinformowała, że nie-
daleko stąd jest przystań łodzi do przeprawy na przeciwległy 
brzeg rzeki. Poszedłem tam, ale nikogo tutaj nie było. Wkrótce 
zjawił się nastolatek z pytaniem kogo poszukuję. Chce prze-
prawić się na drugą stronę rzeki odrzekłem. Za kilkadziesiąt 
groszy spełnił moja prośbę i łódką przeprawił mnie na prze-
ciwległy brzeg Bugu. Dowiedziałem się od niego, że w tym 
miejscu nie widzieli jeszcze ani Niemców, ani Rosjan więc nie 
mam się czego obawiać. Podobnym sposobem przeprawiłem 
się przez rzekę Wieprz. Znalazłem się na terenie Lubelszczy-
zny i tu poczułem się nieco bezpieczniej. Jednakże mogłem 
tutaj spotkać Niemców i z powodu polskiego munduru, mo-
głem być internowany do grupy polskich jeńców. Szedłem ,,na 
przełaj” żeby możliwie najkrótszą drogą dojść do rzeki San. 
Spotykałem na tej drodze żołnierzy w polskich mundurach, 
tak samo, jak ja uciekinierów z niewoli niemieckiej lub ro-
syjskiej i mieli podobne obawy. Każdy z nich kierował się do 
swego stałego miejsca zamieszkania. Podróż moja trwała już 
kilka dni. Nocowałem i posilałem się w gościnnych domach. 
A na dalsza drogę otrzymałem zapasową żywność tak, że nie 
miałem problemu z przetrwaniem.

Wreszcie  pojawiły  się  na  horyzoncie  szczyty  budowli 
jakiegoś miasteczka.  ,,To miasto Ulanów”- poinformowali 
mnie napotkani przechodnie. Położone jest na stronie wschod-
niej tuż przy rzece San. Gdy wszedłem między zabudowania 
jego przedmieścia,  spotkałem dwóch życzliwych nastolat-
ków, którzy ostrzegli mnie przed  krążącymi tutaj patrolami 
niemieckimi.  ,,Daleko żołnierzu w  tym polskim mundurze 
nie zajdziesz”- mówili owi napotkani młodzieńcy. ,,Spotkasz 
Niemców i ,,zwiną” cię do niewoli, bo tak czynią ze wszyst-
kimi polskimi żołnierzami”- powiedzieli. ,,Więc uważaj, nie 
radzimy ci iść dalej w tym mundurze”. Ostrzegł mnie jeden 
z młodzików. ,,To co mam robić, żeby dojść do swojej miej-
scowości Nowego Wiśnicza w powiecie bocheńskim- zapy-
tałem. Popatrzył jeden na drugiego i jeden z nich powiedział: 
,,Chodź  z nami do naszego domu...  Pomyślimy-  zobaczy-
my…”  I  poszedłem z nimi.  Ich matka poczęstowała mnie 
chlebem i mlekiem. Zaproponowali mi zdjęcie munduru i po-
zostawienie go pod ich opieką w zamian za cywilne ubranie 
takie, żebym wyglądał jak mieszkaniec Ulanowa, wykonujący 
rolne roboty. Zgodziłem się na tą propozycję nie mając w da-
nej chwili żadnej alternatywy. Tym bardziej, że obiecywano 
mundur ten starannie przechować, a jeżeli nie będę mógł go 
odebrać, to i tak kiedyś jeszcze przydać się może. Zatrzyma-

łem orzełka zdjętego z czapki ( furażerki) i osobistą bieliznę 
z pieczęciami Wojska Polskiego.  ,,Uważaj na tego orzełka, 
żeby w przypadku rewizji przez Niemców nie sprofanowali 
go”- ostrzegł mnie jeden z tych chłopców. I wyruszyłem do 
centrum Ulanowa. Udałem się wprost na przystań promową 
na rzece, ale przejście na drugą stronę bez przepustki było wy-
kluczone. Zastanawiałem się, gdzie ją zdobyć. Podobno jakieś 
biuro w Zarządzie Miasta wydawało przepustki na prom, tak 
twierdzili pytani mieszkańcy miasta. Uchodźcy powracający 
do miejsc  swego zamieszkania od wielu dni ,,koczują” żeby 
móc otrzymać takie zezwolenie na przeprawę promem przez 
San. Śmiałkowie usiłujący przeprawić się w bród przez rzekę 
pozostali w niej na zawsze, bo zostali zastrzeleni przez patro-
lującą brzeg  po tamtej stronie rzeki niemiecką straż granicz-
ną. Także i ja ,,koczowałem” w Ulanowie przez 4 dni, zanim 
znowu spotkało mnie szczęśliwe wydarzenie. Otóż dwukrot-
nie byłem w budynku Ulanowskiego Zarządu Miasta i nikt 
nie udzielił mi informacji, kto i gdzie wydaje przepustkę na 
przejście promem przez San. Jednak ponownie  tam posze-
dłem. Chodziłem to tu, to tam po korytarzach, czytając napisy 
na drzwiach biur. Wtem otworzyły się niespodziewanie drzwi 
i o mało że nie uderzyły mnie w głowę. Wychodził z pokoju 
starszy, siwy mężczyzna z ledwie trzymającymi się na nosie 
okularami. ,,Czego tutaj szukasz młodzieńcze?”- zapytał. Za-
żenowany, udając płacz z powodu problemu, opowiedziałem 
mu o moim zmartwieniu i o podjętych próbach przedostania 
się za rzekę oraz że jestem przebranym żołnierzem, ucieki-
nierem z niewoli sowieckiej. Mam przy sobie orzełka z mojej 
furażerki oraz na sobie bieliznę stemplowaną pieczęcią z pol-
skim orzełkiem i napisem ,,Wojsko Polskie”. Tenże urzędnik, 
chyba przejęty moją okazywaną żałością, polecił mi zaczekać 
na korytarzu. No, czekałem chyba więcej niż dwie godziny. 
Wreszcie ukazał się w drzwiach, trzymając kawałek papieru 
w ręce. ,,Masz tu młodzieńcze i idź z Bogiem do rodziców”- 
powiedział. ,,Ale pamiętaj, masz postarać się o jakieś narzę-
dzie pracy: motykę, grabie, może nawet siekierę i t. p., żeby 
zrobić wrażenie na ,,szwabach”, że idziesz na drugą stronę rze-
ki do pracy na swoje pole uprawne”. Na tym kawałku papieru 
była wypisana przepustka w języku niemieckim na nazwisko 
mieszkańca Ulanowa z wyznaczeniem godziny powrotu do 
mieszkania. Po narzędzie udałem się z powrotem do domu, 
w którym wcześniej pozostawiłem mundur i gdzie nocowa-
łem. Otrzymałem jakaś starą motykę i z tym narzędziem skie-
rowałem się na przejście promowe. Wszedłem na prom razem 
z licznymi niemieckimi żołnierzami, zgrywając odważnego 
,,robotnika rolnego”. Kontrolujący przepustki niemiecki straż-
nik uważnie sprawdził wręczoną mu przepustkę, rzekł: ,,Ja, 
ist gut, aber komm pünktlich zurück”. (Tak, jest dobrze, ale 
wracaj punktualnie). I w ten sposób znalazłem się po drugiej 
stronie Sanu, gdzie odrzuciwszy motykę, uradowany masze-
rowałem naprzód w kierunku Rzeszowa. Przybywszy do tego 
miasta, udałem się na stację kolejową, aby jakimś pociągiem 
dojechać do Tarnowa. Zorientowałem się, że w kierunku Tar-
nowa pojedzie pociąg towarowo- osobowy (osobowe składy 
pociągów jeszcze wtedy nie były zorganizowane), więc zde-
cydowałem się jechać na ,,gapę”. Przybyłem do Tarnowa tuż 
przed wieczorem. Wszędzie było pełno chodzących niemiec-
kich żołnierzy i co chwilę można było spotkać maszerujące 
patrole niemieckiej żandarmerii. Wolałem unikać spotkania się 
z nimi, pomimo że nie miałem na sobie wojskowego mundu-
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ru. Trzeba też było gdzieś przenocować, żeby jutro pójść pod 
adres zamieszkania matki por. W. Pyricha. Ktoś z zapytanych 
przeze mnie cywilów poinformował mnie, że działający już 
Polski Czerwony Krzyż zorganizował noclegownię dla powra-
cających z ucieczki cywilów w szkole przy ulicy, której nazwy 
dziś już nie pamiętam. Udałem się tam i rzeczywiście nie tylko 
mogłem przenocować na jakimś mate-
racu położonym na podłodze, ale także 
rano mogłem się napić ciepłej, ziołowej 
herbaty i otrzymać kromkę chleba. Stąd 
zaraz udałem się pod podany w grypsie 
adres. Matka i brat porucznika przyjęli 
mnie z radością, ale wkrótce posmutnieli 
gdy usłyszeli moją szczegółową relację . 
Po posiłku poszedłem na dworzec kole-
jowy, skąd także na ,,gapę”, przyjecha-
łem  pociągiem  towarowo-  osobowym 
do  Bochni,  już  podczas  wieczornego 
zmroku. Nigdzie tu nie zatrzymując się, 
maszerowałem  do  Nowego  Wiśnicza. 
Był oczywiście już późny wieczór, gdy 
przez niezasłonięte okno zajrzałem do 
wewnątrz  rodzinnego  domu.  Rodzice 
i młodsi ode mnie bracia przygotowy-
wali się do snu. Jeszcze się paliła lam-
pa naftowa, słabo oświetlająca wnętrze 
mieszkania. Zapukałem do zamkniętych 
już drzwi. Z wielką ostrożnością otwo-
rzył mi je ojciec, a gdy mnie zobaczył, 
nie ukrywał jednocześnie wielkiego zdziwienia i radości. Nikt 
kogo pytali, nie dawał im żadnej informacji o mnie, o moich 
losach w tej zawierusze wojennej. Do Wiśnicza wiele osób do-
tąd jeszcze nie wróciło z wojny, a tylko niektórzy pokazali się 
dopiero po wojnie, lub wcale. Gdy wróciłem do rodzinnego 
domu były już końcowe dni października 1939 roku. Wojenne 
przeżycia 1939 r. we wrześniowej tragedii narodowej pozostały 
w pamięci i niezmiennie trwają one do dziś. Gdy sowieckie 
wojsko prowadziło naszą jeniecką kolumnę do Małoryty, wkra-
dło się w nasze serca zwątpienie i nikt wtedy nie łudził się, że 
odzyskamy wolność, a raczej myśleliśmy o naszej zagładzie. 
W moim wtedy wielkim przygnębieniu i smutku pamiętałem 
o modlitwie, ona umacniała mnie w nadziei. I dziś stwierdzić 
mogę z perspektywy czasu, że miałem wielkie szczęście, nie 
tylko z powodu szczęśliwego przeżycia tego ciężkiego czasu, 
ale też z uwagi na niedoznanie cierpienia fizycznego, nie mó-
wiąc o tym, że moje życie trwa do dziś. Dziękując Bogu za te 
łaski szczęścia, mogę teraz relacjonować moje doświadczenie 
wojenne choć tylko z kampanii wrześniowej 1939 r. 

Trudno  jednak nie wspomnieć w  tym miejscu o szoku, 
jaki przeżyłem po przeczytaniu tekstu w niemieckiej ,,gadzi-
nówce” p.t. Goniec Krakowski, wydawanej w polskim języku. 
Umieszczono w tej gazecie listę nazwisk polskich oficerów 
zamordowanych w Katyniu przez sowieckie służby. W wy-
kazie tym podanym w niemieckiej gazecie, jak i w literaturze 
wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej po 1990 roku, były 
nazwiska i  imiona polskich oficerów i podoficerów, którzy 
byli dowódcami jednostek: kompanii, plutonów, drużyn w 9 
Batalionie Junackich Hufców Pracy w Tarnowie, i następnie 
po przeniesieniu batalionu w Kochłowicach i których także 
widziałem podczas selekcji w niewoli we wiosce Lachowice, 

dokonywanej przez sowieckich oficerów w naszej kolumnie 
jeńców oraz przy oddzielaniu ich od nas, szeregowców przed 
zamknięciem w Małorycie. 

W obecnym 2020 roku, wiosną minęła 80 rocznica tego do-
konanego na polskich oficerach i podoficerach zbrodniczego 
mordu, mordu w Katyniu, Starobielsku czy Ostaszkowie. 

Również w bieżącym roku przypada 
81 rocznica napaści na Polskę dokona-
nej w dniu 1 września 1939 r. przez hi-
tlerowskie Niemcy, a w dniu 17 wrze-
śnia1939  r.  przez  stalinowską  Rosję. 
Tych haniebnych i zbrodniczych wojen-
nych przeżyć zapomnieć się nie da. Po 
prostu zapomnieć nie wolno. Bo „Jeśli 
ludzie zamilkną, głazy wołać będą, a je-
śli  ludzie nie milkną,  to głazy  jeszcze 
milczeć  mogą”.  Tak  brzmią  wstępne 
słowa na Pomniku Walki i Męczeństwa 
na terenie byłego obozu Stutthof. Ta pa-
mięć nie jest ulotna, mimo mojego 100- 
letniego  roku  życia.  Ona  żyje  razem 
z moją modlitwą w intencji tych, którzy 
w obronie Ojczyzny Rzeczypospolitej 
Polskiej stracili życie. 

W zakończeniu warto wyjaśnić,  iż 
aktualnie działająca Wojskowa Służba 
Terytorialna  jest w  znacznym stopniu 
odpowiednikiem przedwojennej instytu-
cji, także zmilitaryzowanej, pod nazwą: 

Junackie Hufce Pracy, w których służyłem.
Były Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, czyli 

ZBoWiD komunistyczna organizacja kombatancka zrzeszająca 
tak zwanych: ,,Utrwalaczy Władzy Ludowej” nie uznał mojego 
udziału w Wojnie Obronnej w 1939 roku, ponieważ mój pobyt 
w sowieckiej niewoli określono jako ,,internowanie”, celem 
roztoczenia przez armię radziecką opieki nad polskimi żołnie-
rzami, z której rzekomo i ja także skorzystałem. Członkowie 
ZBoWiD-u otrzymali tzw. ,,dodatek kombatancki” w określo-
nej kwocie. Pozostawiłem sprawę bez dalszych komentarzy.

Dopiero powołany organizacyjnie w roku 1991 Związek 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych, zrewidował moje ponowne starania na podsta-
wie sporządzonych, z dużym staraniem i zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami o kombatantach, dokumentów, uznał mój 
udział w wojnie 1939 roku i postarał się o nadanie mi medalu: 
,,Za udział w Wojnie Obronnej w 1939 roku”. Ponadto przy-
znany mi został dodatek finansowy dla kombatantów.

Powrót z wojny do rodzinnego domu nie oznaczał dla mnie 
błogiego spokoju. Poczucie patriotycznego obowiązku zobowią-
zywało mnie do dalszej walki, mającej na celu odzyskanie nie-
podległości przez Polskę. Wojna przecież jeszcze się nie skoń-
czyła, a nawet gdyby się tak stało, to idea narodowego patrio-
tyzmu nadal by pozostała w moim sercu. Już w maju podjąłem 
konspiracyjną działalność, stając się członkiem polskiej tajnej 
organizacji Służba Zwycięstwu Polski- Związek Walki Zbrojnej. 
Jest to oddzielny rozdział historii, który opisałem w miesięcz-
niku Wiadomości Wiśnickie z lat 1997/98. Do ogólnej historii 
udziału obywateli miasta Nowego Wiśnicza w walkach o nie-
podległość Polski dołączam tę skromną cząstkę mojego udziału 
w Wojnie Obronnej w 1939 roku, opisaną w niniejszym tekście.

Marian Drożdż, żołnierz AK ps. „Wulkan”, 
Bochnia 1944
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Spotkanie w Nadleśnictwie Niepo łomice 27.04.2016. Fot. S. Mróz

W Nowym Wiśniczu ukształtowala się moja patriotyczna 
postawa, a umiłowanie naszego wspólnego ojczystego Kraju, 
nakazało mi służyć w ,,podziemiu”, w ZWZ, potem w Armii 
Krajowej do momentu jej rozwiązania w styczniu 1945 roku.

P.S.  Gdzieś w miesiącu listopadzie 1939 r. spotkał mnie 
na ulicy w Nowym Wiśniczu mój były z przed wojny pra-

codawca adwokat I. Fragner. Jak cenna okazała się Jego 
rada, kiedy opowiedziałem mu o moich wojennych przeży-
ciach, namówił mnie do zapisania i zachowania choć skró-
conych relacji  o tych wydarzeniach. Tak uczyniłem i dzię-
ki temu mogłem ,,zmontować” ten powyższy tekst moich 
wspomnień.

Jerzy Turek

Wywiad z Jackiem Fairweatherem, autorem książki
„Ochotnik. Prawdziwa historia tajnej misji Witolda Pileckiego”

Poniżej prezentujemy wywiad, który ukazał się na łamach 
portalu Bochnia i Brzesko z bliska (www.bochniazbliska.pl).
Na naszych łamach prezentujemy go dzięki uprzejmości i za 
zgodą p. Małgorzaty Więcek-Cebula - właścicielki portalu.
                                                                              Redakcja

Polska? Skojarzenie sprzed lat…
Niewiele wiedziałem o Polsce. Miałem stereotypowe my-

ślenie, jak większość osób z zachodu. Oczywiście łączyłem 
Polskę z drugą wojną światową. Co więcej, wiedziałem, że po 
wojnie to była część bloku komunistycznego. Po raz pierw-
szy odwiedzając kraj nad Wisłą myślałem, że to będzie kla-
syczne, komunistyczne państwo w trakcie odradzania. Byłem 
zaskoczony elegancją Warszawy. Nie wyobrażałem sobie, że 
miejsce, które było zrównane z ziemią jest tak nowoczesnym 
miastem. Ta historia odrodzenia zmotywowała mnie,  żeby 
uhonorować ten kraj. 

Jak zetknął się Pan się z postacią Witolda Pileckiego?
Byłem  reporterem wojennym w Afganistanie. Właśnie 

miałem opuścić te tereny, ponieważ byłem wypalony pracą, 
tym co widziałem i wieloma historiami, które opisywałem. 
Do dziś pamiętam moment, gdy spotkałem przyjaciela, który 
chwilę wcześniej odwiedził muzeum byłego obozu w Oświę-
cimiu. Wciąż żył emocjami tamtych chwil. Opowiedział mi o 
wystawie na temat ruchu oporu w Auschwitz. Byłem porażony 

faktem, że jeden człowiek mógł przeciwstawić się całemu sys-
temowi zbrodni nazistowskiej. 

To była ta iskra, która roznieciła zapał i determinację w 
zgłębianiu losów niezwykłego, choć mało znanego bohatera 
drugiej wojny światowej?

W pewnym sensie  tak. Ta historia  jest niesamowita, bo 
jak możliwe jest stworzenie komórki ruchu oporu w obozie 
koncentracyjnym? Wydawało mi się to wręcz niewiarygodne. 
Wielu ludzi, szczególnie na zachodzie kojarzy Auschwitz tyl-
ko z holokaustem, ale można powiedzieć, że ten obóz miał 
też drugą twarz, mniej znaną, która wiąże się z niesamowity-
mi postawami osób, które były tam więźniami. A najlepszym 
przykładem jest Witold Pilecki i  jego ruch oporu. I na tym 
przykładzie właśnie skupiłem swoje badania.     

Skąd czerpał Pan wiedzę?
Dziesięć lat temu dla osoby nie znającej języka polskiego 

poznanie historii Witolda Pileckiego było wręcz niemożliwe. 
Nie było żadnych tłumaczeń, nawet jednego dłuższego tek-
stu o tym niezwykłym bohaterze. Raport Witolda Pileckiego 
w języku angielskim pojawił się dwa lata później od mojego 
zainteresowania tematem. Czytając ten przekład pomyślałem 
– to jest ten człowiek stojący za ruchem oporu. Zorientowałem 
się również, że oprócz tego tłumaczenia nie ma nic. Zacząłem 
więc poszukiwania. Na początek zwyczajnie, od w Wikipedii, 

Spotkanie w Domu Bochniaków 27.04.2016. Fot. S. Mróz
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ale niewiele mi to dało. Mówiąc kolokwialnie - zero informa-
cji. Wszystko przez lata komunizmu zostało skrzętnie ukryte. 
To było dla mnie dodatkowym bodźcem, żeby opowiedzieć tą 
historię. Ktoś przecież dokonał tak wielkiego czynu, a wiedza 
na ten temat była znikoma. To była dziejowa niesprawiedli-
wość. I bynajmniej nie chodziło mi o to, żeby opisać tą histo-
rię społeczeństwu z zachodu. Dla mnie ważne było to, żeby 
odpowiedzieć na pytania, co stało się z materiałami, które Wi-
told Pilecki wysyłał w formie pisemnej czy ustnej. Dlaczego 
nie są publikowane? Dlaczego ta niezwykła historia jak dotąd 
nie ujrzała światła dziennego?

Co było największym wyzwaniem podczas prac badawczych? 
Bez wątpienia znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak to 

się stało, że Witold Pilecki zdecydował się dobrowolnie pójść 
do obozu? Byłem w tym samym wieku, miałem żonę i dzie-
ci. W głowie kłębiły mi się pytania, co musiało się wydarzyć, 
że człowiek zostawia rodzinę i podejmuje się misji, z której 
potencjalnie może nie wrócić. Gdy zdecydowałem się o tym 
napisać książkę, wiedziałem, że muszę krok po kroku odtwo-
rzyć życie tego bohatera, dotrzeć do wszystkich możliwych 
dokumentów i poznać jak najwięcej ludzi, których los posta-
wił na drodze Witolda Pileckiego. Tylko wtedy będzie możli-
we opisanie tego, co czuł Witold Pilecki. Tylko wtedy książka 
będzie interesująca. 

Czy doświadczenie korespondenta, zetknięcie się z ludzkim 
dramatem i cierpieniem miało wpływ na odbiór historii 
Witolda Pileckiego?

Miałem  doświadczenie  w  sytuacjach  zagrożenia,  co  z 
pewnością pozwoliło mi lepiej zrozumieć jak Witold Pilecki 
pracował… pod presją i w sytuacji ciągłego zagrożenia. W 
pewnym sensie poznałem frustracje Pileckiego, który robił 
wszystko, żeby wiedza na temat obozu była spożytkowana. A 
niestety, pomimo wysyłanych przez niego informacji, żadne 
działania nie były podejmowane. W tej kwestii miałem oso-
biste doświadczenie. Oczywiście nie w takim natężeniu. W 
pewnym momencie poczułem się wypalony opisami tragedii 
z Iraku i Afganistanu, bo liczyłem, że informacje, które wy-
syłałem jako korespondent wojenny coś zmienią. Niestety, nic 
takiego się nie działo! Miałem poczucie winy, że losy osób, 
które opisywałem nadal były tragiczne. Świat nie reagował!  
Wtedy zrozumiałem co czuł Pilecki. 

Teraz w pewnym sensie poprzez tą książkę, spełnia Pan 
misję ukazując co się wydarzyło w obozie. Wysyła Pan w 
świat raporty Witolda Pileckiego. Jak ludzie reagują w 
krajach Europy i Ameryki podczas spotkań autorskich? 

Bardzo niewiele osób słyszało o Witoldzie Pileckim i pod-
ziemiu w obozie. Wielokrotnie zdarzyło mi się, że po odczycie 
ludzie podchodzili do mnie i mówili - to fascynująca historia, 
aż dziw, że o niej wcześniej nie słyszeliśmy. To zmienia po-
strzeganie obozu i ówczesnej Polski. Bezdyskusyjnie, Witold 
Pilecki był wielkim patriotą i czuł łączność z krajem, ale mnie 
najbardziej fascynuje, że potrafił wyjść poza poczucie wspól-
noty ze swoimi towarzyszami do wszystkich więźniów, którzy 
potrzebowali pomocy. Był poza podziałami politycznymi, re-
ligijnymi i narodowymi.

Nawiążę jeszcze do pierwszej wizyty w Polsce i muzeum 
obozu w Oświęcimiu… miał Pan dużą wiedzę. Co Pan czuł 
przyjeżdżając do miejsc związanych z bohaterem książki?

Wędrując ścieżkami obozu poszukiwałem połączenia z gro-
zą i horrorem, jaki wydarzył się podczas wojny. To nie była 
zwykła wycieczka tylko próba odczuwania cierpienia, jakiego 
doświadczyli więźniowie. Jednym z największych doświad-
czeń pisania tej książki było czytanie wyznań i sprawozdań, nie 
tylko Pileckiego, ale też wielu osób, którzy go znali. Podczas 
pierwszej wizyty miałem taki moment kiedy pracownicy za-
prosili mnie do archiwum i zobaczyłem porażające dokumenty. 
Widok komór gazowych też mnie ogromnie poruszył. Po kil-
ku następnych wizytach zacząłem czuć łączność z bohaterami 
tamtych czasów. Obóz stał się dla mnie bardzo bliskim miej-
scem. Dzięki temu ta książka ma też emocjonalny ładunek.  

Czy spodziewał się Pan takiego sukcesu i fascynacji po-
stacią Witolda Pileckiego? Przypomnę, że książka została 
przetłumaczona na dwadzieścia pięć języków…

Pięć lat badań utwierdziło mnie w przekonaniu, że Witold 
Pilecki jest jednym z największych bohaterów drugiej wojny 
światowej. Jestem przekonany, że ta historia nigdy nie stanie 
się zamkniętą księgą. Mam nadzieję, że przedstawione przeze 
mnie informacje sprowokują kolejnych badaczy do poszuki-
wań. A sądzę, że jest jeszcze wiele dokumentów nieznanych, 
które wystarczą na niejedną książkę. 

Dziękuję za rozmowę.

Na „Koryznówce” 08.07.2019 r. Fot W. Salamon Promocja książki. Bochnia, tężnia solankowa-26.09.2020. Fot. S. Mróz 
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Adam Cyra

Recenzja książki Jacka Fairweathera
„Ochotnik. Prawdziwa historia tajnej misji Witolda Pileckiego”

Prezentujemy obszerne fragmenty recenzji dr Adama Cyry, 
której cały tekst można przeczytać w miesięczniku Muzeum Au-
schwitz „Memoria” (memoria.auschwitz.org/Wrzesien2020)

                                                                            Redakcja

Ukazało się polskie wydanie biografii rotmistrza Witolda 
Pileckiego, dobrowolnego więźnia KL Auschwitz i twórcy pol-
skiej konspiracji wojskowej w tym obozie, autorstwa brytyj-

skiego pisarza i dziennikarza Jacka 
Fairweathera. Książkę wydało wy-
dawnictwo „Znak Horyzont” oraz 
Instytut Pileckiego

„Ochotnik.  Prawdziwa  histo-
ria  tajnej  misji  Witolda  Pileckie-
go”  zdobyła  tytuł  książki  roku 
2019 w jednym z najbardziej pre-
stiżowych  konkursów  literackich 
w Wielkiej Brytanii – Costa Book 
Awards. Pochodzący z Walii ponad 
40-letni Fairweather był m.in. sze-

fem biura brytyjskiego dziennika „Daily Telegraph” w Bag-
dadzie i videoreporterem amerykańskiego „Washington Post” 
w Afganistanie. W swoich książkach pisał m.in. o wojnach 
w Afganistanie i w Iraku.

Na temat genezy powstania książki o Pileckim Fairwe-
ather powiedział, że z historią bohaterskiego rotmistrza za-
poznał go jego kolega, który odwiedził Muzeum Auschwitz- 
Birkenau prawie dziesięć lat  temu: „Jest on również kore-
spondentem  wojennym.  Razem 
opisywaliśmy  konflikty  w  Iraku 
i Afganistanie. Był na uroczysto-
ściach  rocznicowych  w  Oświę-
cimiu i czytał o ruchu oporu, który 
funkcjonował w obozie. Fakt,  że 
tego  typu  działalność mogła  być 
prowadzona  w  takim  miejscu, 
był dla mnie czymś nowym. Au-
schwitz stanowiło dla mnie sym-
bol ostatecznej ofiary i cierpienia. 
Wyobrażenie, że była grupa osób 
walcząca z niemieckimi nazistami 
w centrum tego największego zła, 
było dla mnie zadziwiające”. 

Nad  swoją  książką  Jack  Fair-
weather wraz ze swoimi dokumen-
talistami pracował blisko trzy lata. 
Poznałem go w 2016 r., kiedy po 
raz  pierwszy  odwiedził  Muzeum 
Auschwitz-Birkenau, przedstawia-
jąc plan napisania swojej książki. 

Stałem się jego pierwszym przewodnikiem po niezwykłych 
losach ochotnika do KL Auschwitz. Udzieliłem mu także na 
przestrzeni następnych kilku lat możliwie największej pomo-
cy, na jaką pozwalała mi znajomość historii KL Auschwitz 
i faktów z życia rotmistrza Witolda Pileckiego. Jego dokumen-
taliści byli w ciągłym kontakcie ze mną, zadając mi dziesiątki 
różnych pytań, na które starałem się odpowiadać. 

Książkę Fairweathera czyta  się w dużym napięciu, nie 
mogąc się oderwać od jej treści. Szczególnie odkrywcze są 
jej fragmenty, opisujące przekazywanie raportów Pileckiego 
rządowi polskiemu w Londynie i aliantom za pośrednictwem 
kurierów, takich jak Szwed o nazwisku Sven Norman, czy pol-
ski kurier Napoleon Segieda, którego osiągnięcia w przekazy-
waniu tych informacji na Zachód są wręcz nieprawdopodobne.

Książka przypomina również, że niemiecki nazistowski 
obóz Auschwitz w początkowym okresie był miejscem kaź-
ni niemal wyłącznie Polaków. Ginęli tutaj przede wszystkim 
przedstawiciele polskiej inteligencji oraz członkowie polskie-
go ruchu oporu, Polacy schwytani podczas łapanek, jak rów-
nież w niewielkiej liczbie polscy Żydzi przywożeni w trans-
portach razem z Polakami. Masowa zagłada ludności żydow-
skiej  rozpoczęła się w komorach gazowych KL Auschwitz 
II-Birkenau dopiero wiosną 1942 r. Równocześnie transporty 
polskie kierowane były nadal do tego obozu aż do końca jego 
istnienia „Ochotnik” rzuca przede wszystkim światło na ten 
wczesny okres istnienia KL Auschwitz, który na Zachodzie 
jest  mało  znany.  Ponadto  poprzez  publikację  Fairweathe-
ra najnowsza historia Polski, przedstawiająca opór Polaków 
wobec dwóch zbrodniczych totalitaryzmów trafi do świado-

mości wielu czytelników angloję-
zycznych, zadając fałsz określeniu 
„polskie  obozy  koncentracyjne”, 
z którymi spotykają się w swoich 
rodzimych mediach.

Jack  Fairweather  napisał  bio-
grafię Witolda Pileckiego, w której 
skrótowo przedstawia jego młodość 
i życie w okresie międzywojennym 
na Kresach, a następnie to, w jaki 
sposób znalazł się on dobrowolnie 
w KL Auschwitz. Stara  się wyja-
śnić motywację tego czynu poprzez 
przedstawienie, jakim był człowie-
kiem. Nie brak w książce również 
informacji o tym, co stało się, gdy 
uciekł z obozu, a także jest przed-
stawiona jego walka w Powstaniu 
Warszawskim  i  przeciwstawienie 
się  po  wojnie  komunizmowi,  co 
ostatecznie przypłacił życiem, ska-
zany  w  okresie  terroru  stalinow-

Adam Cyra
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skiego w Polsce na śmierć i rozstrzelany w więzieniu moko-
towskim w Warszawie 25 maja 1948 r.

Publikacja brytyjskiego pisarza opowiada jednak przede 
wszystkim o fragmencie życia Witolda Pileckiego jako więź-
nia KL Auschwitz, który raportował o nazistowskich zbrod-
niach. Jego celem – podkreśla autor - stało się również do-
prowadzenie do przekonania aliantów, aby dokonali bombar-
dowania obozu. Narzędziem do tego miały być „raporty Wi-
tolda” przekazywane z KL Auschwitz na przestrzeni prawie 
trzech lat, w których informował o przekształcaniu obozu kon-
centracyjnego przeznaczonego dla polskich elit w ośrodek ma-
sowej zagłady Żydów, przywożonych na śmierć niemal z całej 
Europy. Raporty rotmistrza Pileckiego nie było oczywiście 
jedynym źródłem informacji o zbrodniach popełnianych w KL 
Auschwitz. Jack Fairweather wspomnina, że w kwietniu 1944 
r. uciekło z KL Auschwitz dwóch Żydów ze Słowacji, których 
relacje dotarły też na Zachód. Nie wymienia jednak ich na-
zwisk – Rudolf Vrba i Alfred Wetzler i nie pisze o tym, że na 
podstawie ich relacji powstało obszerne sprawozdanie w języ-
ku słowackim i niemieckim, przekazane potajemnie do rządów 
państw alianckich, Światowego Kongresu Żydów, Międzyna-
rodowego Czerwonego Krzyża, a nawet Watykanu. Nie wspo-
mina również o tym, że już w listopadzie 1943 roku zbiegł 
z obozu Polak Jerzy Tabeau. Polskie podziemie wysłało jego 
sprawozdanie z pobytu w obozie na Zachód. W Szwajcarii 
trafiło ono w ręce dyplomatów i przedstawiciela Światowego 
Kongresu Żydów. Tak zwany raport polskiego majora dotarł 
także do rządów Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. 
Na Zachód także została w 1944 r. przekazana, nie wspomi-
nana również przez  tego autora,  relacja sporządzona przez 
dwóch innych Żydów, uciekinierów – Czesława Mordowicza 
i Arnošta Rosina. Wszystkie te dokumenty publikowano w ca-
łości lub fragmentach w krajach alianckich i Szwajcarii. W li-
stopadzie 1944 r. w Waszyngtonie została wydana broszura 
„German Extermination Camps – Auschwitz and Birkenau”. 
Pierwsza jej część zawierała tekst Vrby i Wetzlera, uzupełnio-
ne sprawozdaniem Mordowicza i Rosina, w drugiej zaś znaj-
dował się „raport polskiego majora” – Jerzego Tabeau. Jack 
Fairweather twierdzi, że Pilecki nie zdołał przekonać zachod-
nich aliantów do podjęcia decyzji o bombardowaniu linii ko-
lejowej, krematoriów oraz komór gazowych w KL Auschwitz, 
a należało to zrobić, ratując życie wielu tysięcy Żydów przed 
śmiercią w obozowych komarach komorach gazowych. Rów-

nocześnie powołuje się na wypowiedzi alianckich przywód-
ców, negatywnie oceniających  ten pomysł. Brytyjski autor 
bardzo powściągliwie pisze o pobycie i działalności w obo-
zowej konspiracji Józefa Cyrankiewicza, który nigdy nie był 
członkiem utworzonego przez Pileckiego konspiracyjnego 
Związku Organizacji Wojskowej w KL Auschwitz, jak rów-
nież, przebywając w tym obozie nigdy nie poznał osobiście 
Witolda Pileckiego. O jego działalności w obozowym ruchu 
oporu Cyrankiewicz wiele słyszał, kojarzył go jednak z więź-
niem o nazwisku Tomasz Serafiński, pod którym to nazwi-
skiem rotmistrz był zarejestrowany w obozie. Wszelkie rozwa-
żania jakoby Cyrankiewicz był konfidentem w KL Auschwitz, 
słusznie odrzuca  jako zupełnie nieprawdziwe pomówienia, 
Fairweather zwraca  także uwagę na  to, że nie ma żadnych 
wiarygodnych dokumentów, które potwierdzałyby wyjątko-
wo negatywną rolę, jaką rzekomo miał odegrać Józef Cyran-
kiewicz podczas procesu rtm. Witolda Pileckiego w 1948 r. 
W zaistniałej sytuacji niewątpliwie Cyrankiewicz zachował się 
biernie, chociaż tak naprawdę niewiele mógł pomóc, ponie-
waż prośby o ułaskawienie rozpatrywał zazwyczaj osobiście 
prezydent Bolesław Bierut, który rzadko korzystał z przysłu-
gujących mu uprawnień łaski i z reguły zatwierdzał wcześniej 
zapadłe wyroki śmierci. W omawianej publikacji pozytywnie 
jest przedstawiony także dr Władysław Dering, filar sekret-
nej działalności w szpitalu obozowym, który aktywnie dzia-
łał w wojskowej konspiracji polskich więźniów i był jednym 
z pierwszych, którzy weszli do tworzonej przez Pileckiego 
konspiracyjnej siatki Związku Organizacji Wojskowej. W tym 
wypadku Fairweather nie uległ  także różnym negatywnym 
opiniom i oskarżeniom, które po wojnie niesłusznie wysuwa-
no również pod adresem tego lekarza. W ten sposób brytyjski 
autor uznał za słuszną opinię Pileckiego, który tak o Deringu 
napisał: „Stwierdzam, że prowadząc pracę konspiracyjno-woj-
skową (…) na terenie obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu 
znałem dr. Władysława Deringa jako jednego z pracowników 
wymienionej organizacji ze strony jak najlepszej. Dr Dering 
(…) był przeze mnie tam zaprzysiężony i dostał rozkaz opa-
nowania sytuacji w miejscowym szpitalu (Krankenbau). Praca 
była trudna, którą jednak dr Dering wykonywał przez trzy lata 
bardzo dobrze i po oponowaniu sytuacji w szpitalu był jed-
nym z filarów naszej organizacji. Z konieczności na zewnątrz 
jednak musiał mieć sylwetkę, która mogłaby się nie podobać 
poszczególnym niewtajemniczonym w naszą pracę ludziom”. 

Po ucieczce Pileckiego z KL Auschwitz polskie 
podziemie nadal zakładało, o co tak bardzo za-
biegał Pilecki, że w obozie możliwe jest podjęcie 
walki przez więźniów z załogą SS. Szkoda, że Fa-
irweather w tekście głównym o tym nie napisał, 
lecz jedynie wspomniał w przypisach, że sytuację 
na miejscu w drugiej połowie 1944 r. monitoro-
wał przysłany z Wielkiej Brytanii podporucznik 
Stefan Jasieński ps.  „Urban”, który był znako-
micie wyszkolonym żołnierzem, cichociemnym 
i oficerem wywiadu. Wcześniej walczył w kam-
panii  wrześniowej,  a  po  jej  upadku  przedostał 
się przez Węgry do Francji. Tam już jako oficer 
został powołany na kurs skoczków spadochrono-
wych. W marcu 1943 r. wraz z trzema kolegami 
został  zrzucony  do  okupowanej  Polski.  Latem 
1944 r., a więc już po ucieczce Witolda Pileckie-
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go, „Urban” został wysłany w okolice KL Auschwitz, gdzie 
nawiązał kontakt z obozową konspiracyjną Radą Wojskową 
Oświęcim. Dzięki temu zdobył szczegółowe informacje mię-
dzy innymi o zasadach funkcjonowania obozu, zwyczajach 
strażników i stanie kompanii wartowniczych SS. Prowadzo-
ne w łączności z nim przez komendę Okręgu Śląskiego Armii 
Krajowej prace nad planem uwolnienia jak największej liczby 
więźniów przerwało tragiczne wydarzenie. Podporucznik Ja-
sieński pod koniec września 1944 r. został w pobliżu obozu 
postrzelony i aresztowany przez patrol niemieckiej żandarme-
rii. Osadzony w KL Auschwitz, zginął w niewyjaśnionych do 
dzisiaj okolicznościach na początku stycznia 1945 r. Pominię-
ty przez Fairweathera opis tych zdarzeń, zapewne byłby rów-
nież fascynujący dla czytelników jego książki.

Autor „Ochotnika” nie napisał także o tym, że ucieczka Wi-
tolda Pileckiego z KL Auschwitz nie zahamowała działalności 
konspiracji wojskowej, bowiem za taki 
moment można uznać dopiero dzień 11 
października 1943 r., kiedy pod Ścianą 
Straceń rozstrzelano 54 więźniów. Zna-
leźli się wśród nich przywódcy Związ-
ku Organizacji Wojskowej: ppłk Juliusz 
Gilewicz, mjr Zygmunt Bohdanowski-
Bończa, ppłk Teofil Dziama, Jan Mos-
dorf,  kpt.  Tadeusz  Paolone-Lisowski, 
czy  ppłk  Kazimierz  Stamirowski.  Do 
ujęcia  ich  przyczynili  się  konfidenci 
obozowi. Po egzekucji działalność pol-
skiej konspiracji wojskowej uległa po-
ważnemu osłabieniu, chociaż kontynu-
owali ją Bernard Świerczyna, Stanisław 
Kazuba i Henryk Bartosiewicz. Weszli 
oni w skład wspomnianej Rady Wojsko-
wej Oświęcim, która powstała w obozie 
latem 1944 r. w związku z pojawieniem 
się  pod  obozem  wspominanego  już 
ppor. Stefana Jasieńskiego. Oficer ten, 
podobnie jak poprzednio Pilecki, działał 
na rzecz podjęcia walki, mającej na celu 
wyzwolenie więźniów, co nigdy jednak 
nie nastąpiło  z powodu niewspółmiernej przewagi  liczebnej 
i militarnej obozowej załogi SS nad konspiracyjnymi oddziałami 
partyzanckimi Okręgu Śląskiego Armii Krajowej. 

Błędów merytorycznych w mistrzowsko napisanej biogra-
fii ochotnika do KL Auschwitz bardzo trudno doszukać się, 
niemniej kilka z nich o drugorzędnym znaczeniu udało mi się 
zauważyć. 

Wilhelm Westrych, który zatrudnił Pileckiego w obozo-
wej stolarni nie pełnił funkcji kapo, lecz vorarbeitera, czyli 
tzw. przodownika pracy. Nigdy przed pomieszczeniem obo-
zowego gestapo nie ustawiały się kolejki więźniów, chęt-
nych – jak bezkrytycznie Fairweather zacytował za byłym 
więźniem Konstantum Piekarskim - „sprzedać swoich to-
warzyszy” w wyniku donosów. Pilecki po ucieczce z KL 
Auschwitz nie chciał spotkać się z księdzem w Alwerni, 
do którego uciekinierzy trafili przez pomyłkę, lecz ich za-
miarem było odszukać księdza w Porębie-Żegoty. Bolesław 
Kuczbara nie był dentystą obozowym, lecz tylko techni-
kiem dentystycznym. Witold Pilecki w przeciwieństwie do 
Tomasza Serafińskiego, którego nazwiskiem posługiwał się 

w obozie, z kolei nie był inżynierem rolnikiem. Uciekinier 
z KL Auschwitz, Stanisław Jaster nigdy nie był sądzony 
przez Wojskowy Sąd Specjalny AK, chociaż najprawdopo-
dobniej zginął z rąk żołnierzy polskiego podziemia. Dokład-
nych okoliczności aresztowania Pileckiego przez funkcjo-
nariuszy UB w maju 1947 r. nie znamy, opis tego zdarzenia 
w książce Fairweathera jest fikcję literacką. Zastrzeżenia 
może budzić jednolity układ bibliografii, bez podziału na 
źródła archiwalne, prasę, wspomnienia i pamiętniki i opra-
cowania. Należy zwrócić także uwagę na to, że w biblio-
grafii nie została wymieniona bardzo starannie opracowana 
książka Stanisława Kobieli „Ucieczka rtm. Witolda Pilec-
kiego z KL Auschwitz do Bochni  i Wiśnicza”, Bochnia 
2018, której autora Jack Fairweather poznał osobiście na 
krótko przed jego śmiercią.

„Ochotnika” Jacka Fairweathera należy zaliczyć do litera-
tury  faktu  (ang.  non-fiction).  W  tej 
książce przedstawione są bowiem au-
tentyczne postacie i wydarzenia, a ich 
opis oparty  jest na bogato zebranym 
materiale historycznym, częściowo tyl-
ko zbeletryzowanym. Z powieści autor 
zaczerpnął technikę narracji i beletry-
zacji zdarzeń, z naukowymi tekstami 
zaś  łączy  jego opowieść  rzeczowość 
narracji historycznej, która zawarta jest 
w dobrze przemyślanych i przejrzyście 
prezentowanych rozdziałach, opatrzo-
nych bardzo dużą  ilością przypisów. 
Pozwalają  one  czytelnikowi  spraw-
dzić  prawdziwość  przedstawianych 
faktów,  co  dodatkowo  potwierdzają 
noty biograficzne, opisywanych w niej 
osób i obszerna bibliografia, zawiera-
jąca opracowania i materiały źródłowe 
w językach: polskim, niemieckim i an-
gielskim oraz sporadycznie po czesku 
i  serbołużycku.  Całość  wzbogacona 
jest dużą  ilością zdjęć, dokumentów, 
planów i wykresów, których książka 

Jacka Fairweathera zawiera ponad sto dwadzieścia. Napisana 
została przystępnym i barwnym językiem, przedstawiając obo-
zowe losy Witolda Pileckiego na tle okupacji niemieckiej w Pol-
sce, w połączeniu z działaniami Polskiego Państwa Podziemne-
go, chcącemu położyć kres Holokaustowi. 

Przygotowywane są tłumaczenia tej książki m. in. na nider-
landzki, czeski, rosyjski, litewski, hiszpański i portugalski, co 
pozwala mieć nadzieję, że dzięki postaci Pileckiego opisanej 
przez utalentowanego biografa,  jakim jest Jack Fairweather, 
czytelnicy z kolejnych krajów będą mieli okazję lepiej poznać 
historię KL Auschwitz. W sumie książka ta zostanie przetłuma-
czona na dwadzieścia pięć języków, w tym także na japoński. 
Omawiana biografia Witolda Pileckiego stała się już między-
narodowym bestsellerem na rynku amerykańskim i brytyjskim. 
Napisana została z perspektywy badacza spoza polskiego krę-
gu kulturowego, stąd też jest tym bardziej cenna. Mistrzowska 
opowieść brytyjskiego dziennikarza o Witoldzie Pileckim jest 
również dziełem literatury, niezwykle sugestywnie pokazują-
cym zdolność człowieka w ekstremalnych warunkach obozo-
wych do odwagi i poświęcenia.
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Otrzymaliśmy list od prof. Daniela Dudy

Kapitan Żeglugi Wielkiej, prof. dr Daniel Duda, jest człon-
kiem naszego Stowarzyszenia. Mieszka w Gdyni, ale utrzy-
muje ścisłe związki z Bochnią. Współpracuje ze Stowarzysze-
niem od lat, ale też działa na rzecz Bochni w różny sposób.

Do bocheńskiego Muzeum im. St. Fischera na przestrze-
ni lat przekazał cenne dary w postaci archiwaliów i pamiątek 
historycznych, między innymi dokumentację nieistniejacego 
już Statku M/S„Bochnia”, liczne medale oraz książki o tema-
tyce marynistycznej, w tym też książki autorstwa prof. Dudy. 

Z pamiątek historyczych w ostatnim czasie do muzeum trafi-
ły: „Ryngraf Matki Bożej Puckiej „z legitymacją nadania dla 
Muzeum im. St. Fischera w Bochni oraz „Odznaka Front dla 
Pomorza 1920 – 2020 w 100-lecie powrotu Polski nad Bałtyk” 
również z legitymacją.

Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków, uchwałą z dnia 
3 marca 2020, przyznał dyrektorowi muzeum panu Janowi 
Flaszy Złotą Odznakę „Honorowy Piłsudczyk Związku Pił-
sudczyków Rzeczypospolitej Polskiej”. Dyrektor Flasza ude-
korowany został również „Medalem gen. brygady Leopolda 
Okulickiego.” Gratulujemy.

Złota Odznaka „Honorowy 
P i ł s u d c z y k  Z w i ą z k u 
Piłsudczyków Rzeczypospolitej 
Polskiej - skan J. Szajna

(Z prawej) Uchwała z dnia 3.3.2020r. Zarządu Krajowego 
Związku Piłsudczyków RP o nadaniu Panu Janowi Flasza Zło-
tej Odznaki – „Honorowy Piłsudczyk Związku Piłsudczyków 
RP”  - skan Jakub Szajna].

Ryngraf Matki Boskiej Puckiej
wydany 10 lutego 2020r. upamiętniający 
100. rocznicę powrotu Polski nad Bałtyk.
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Medal generała Leopolda Oku-
lickiego – inicjatywa, projekt, 
emitent Daniel Duda [skan Jakub 
Szajna] 

Legitymacja Odznaki „Front dla Pomorza” [skan J. Szajna ]
Odznaka została wydana z okazji 100. Rocznicy zaślubin Polski 
z Morzem 10 lutego 2020 roku dla upamiętnienia powrotu 
Pomorza do odrodzonej Rzeczypospolitej, nawiązuje do 
wizerunku pamiątkowej odznaki Frontu Pomorskiego 1920 roku. 
Zamysł wydania odznaki zrodził się w Towarzystwie Upiększania 
Miasta Pucka. Myśl natychmiast podjął dr Jan P.  Dettlaff, który 
zrealizował projekt.  

W sierpniu b.r. otrzymaliśmy od pana Ryszarda Sta-
genalskiego z Jeleniej Góry bardzo cenną fotografię ro-
dziny  jego babci z Bochni. Fotografia przedstawia Marię 
i Tomasza Lizaków siedzących centralnie. Za nimi stoją ich 
dorosłe już dzieci, od lewej: Maria, Edward (w mundurze 
wojskowym), Zofia ( babcia pana Stagenalskiego) i najmłod-
sza z sióstr Bronisława, która zmarła jeszcze w okresie mię-
dzywojennym. Fotografia została wykonana w Bochni przed 
1920 r., a rok 1936 napisany na marginesie zdjęcia, to data 
wykonania fotokopii.

Edward Lizak  (1897 – 1920),  absolwent bocheńskiego 
gimnazjum, żołnierz Legionów Polskich i Wojska Polskie-
go, poległ w bitwie warszawskiej w 1920 r. Nazwisko jego 
wymienione jest na pomniku „Poległych za wolność 1914 – 
1920” przy plantach  oraz na tablicy „Miasto Bochnia swoim 
Bohaterom 1920 – 1930” znajdującej się na frontowej ścianie 
obecnego muzeum (w 1930 r. były tu biura Starostwa Powia-
towego w Bochni). W numerze 3 (125)/ 2020 Wiadomości 
Bocheńskich pisałam o tej tablicy, na której wymienionych 
jest  10 nazwisk    Bohaterów  – mieszkańców  Bochni  pole-

głych w 1920  r. 
a  wsród  nich, 
również Edward 
Lizak.  Podałam 
krótkie  biogra-
my  tych  osób 
oraz  ich  foto-
grafie.  Niestety 
miałam  zdjęcia 
tylko pięciu. Te-
raz  pojawiła  się 
fotografia  szó-
stego żołnierza – 
Edwarda Lizaka. 
Jestem niezmier-
nie  wdzięczna 
panu  Ryszardo-
wi Stagenalskie-
mu  za  tę  cenną 
fotografię, którą 
p r ezen tu j emy 
z lewej.    

                 JK
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Słowo pisane można porównać do kamyka, który rzucony na 

spokojną toń, powoduje kręgi i te bliskie i coraz dalsze.
Tą metaforą można by określić listy naszych czytelników do 

redakcji Wiadomości Bocheńskich. Są reakcją na publikowane 
treści. Zawierają zapytania, opinie, a także podziękowania. In-
formujemy o nich w rubryce listy do Redakcji. Niektórzy autorzy 
otrzymują bezpośrednio taką korespondencję.

Miło nam poinformować, że pani Michalina Pięchowa pi-
sząca od lat, autorka wielu publicystyczno-literackich artykułów 
zamieszczanych również i w naszym kwartalniku spotkała się 
z uznaniem i podziękowaniem za swoje eseje o tematyce kreso-
wej od Stanisława Sławomira Nicieji: historyka, biografisty, ese-
isty, wielkiego znawcy Polskich Kresów. Spod pióra St. Nicieji 
wyszło m. in. kilkanaście książek, z erudycją i w pięknej polsz-

czyźnie napisanych, o kulturze i niełatwej historii oraz współ-
czesności tych utraconych kaprysem historii Ziem. Kto je czytał 
zgodzi się z opinią, że kształtują świadomość historyczną dzisiej-
szego pokolenia Polaków.- Po niemal 50. latach przerwały narzu-
cone milczenie w temacie polskości kresów II Rzeczypospolitej. 
Ich udziału w walkach o niepodległość. Trzeba też podkreślić, że 
autor chętnie cytuje z bogactwa publicystyki tamtego czasu. Pan 
Nicieja jest znanym w naszym mieście Autorem. Mogliśmy się 
z nim spotkać i posłuchać na Czwartkowych Spotkaniach w bo-
cheńskim muzeum. Tym razem zainspirowany artykułami Mi-
chaliny Pięchowej zamieszczonymi w ogólnopolskim periodyku 
Rocznik Kresowy wydawanym przez Muzeum Niepodległo-
ści w Warszawie przesłał jej w darze 2 tomy z bogatej kolekcji 
swych dzieł i z sympatią podkreślił swoją atencję dla niej.

                                                                        EM.

Opinia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej w sprawie pamiątkowej ta-
blicy poświęconej Andrzejowi Beneszowi znajdującej się na 
zewnętrznej ścianie budynku przy ul. A. Benesza 2 w Bochni.

Jest to odpowiedź na pismo Joanny Florkiewicz – Ka-
mieniarczyk, Dyrektora Wydziału Rewaloryzacji Zabyt-
ków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

Andrzej Benesz
Urodził się w Tarnowie 14 lutego 1918 roku. Od dzieciń-

stwa mieszkał w Bochni, w jednopiętrowej kamienicy przy 
małej  uliczce,  noszącej  obecnie 
jego imię, bocznej od ulicy Białej. 
W  Bochni  chodził  do  szkoły  po-
wszechnej,  Gimnazjum  i  Liceum 
imienia Króla Kazimierza Wielkie-
go. Działał w szkolnym Kole Kra-
joznawczym im. Wincentego Pola, 
kierowanym przez gimnazjalnego 
profesora Piotra Galasa.  Intereso-
wał  się  krajoznawstwem,  historią 
i  archeologią.  W  szkole  tej  zdał 
egzamin dojrzałości w 1936 roku, 

a następnie ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
W czasie niemieckiej okupacji działał w Oddziale ZWZ-

-AK „Wieloryb” na terenie powiatu bocheńskiego. Pracował 
jako robotnik, a także kierowca samochodowy. Od lutego 1945 
r. był sekretarzem powiatowym Stronnictwa Demokratyczne-
go w Bochni. W latach reżymu stalinowskiego nie udzielał się 
politycznie. Wyjechał do Szczecina, a następnie zamieszkał 
w Gdańsku. Dopiero po Październiku’56 znalazł się we wła-
dzach naczelnych tej partii. Od 1958 roku był posłem na Sejm,  
w latach 1961 – 1965 członkiem Rady Naczelnej SD, od 1971 
wiceprzewodniczącym CK, a od 1973 (do 1976) przewodni-
czącym tego Stronnictwa. Z tej racji został wicemarszałkiem 
Sejmu PRL. Działał w Polskim Związku Żeglarskim (był jego 
prezesem w latach 1973 – 1976), był także członkiem Rady 
Głównej Rozwoju Ziemi Zachodnich.

Zginął 26 lutego 1976 roku w wypadku samochodowym, 
na prostej drodze pod Kutnem. Nie znane są wyniki jakiego-
kolwiek postępowania prokuratorskiego, chociaż nikt z po-

zostałych  pasażerów  samochodu,  który  uległ  wypadkowi, 
nie ucierpiał. Okoliczności  jego  śmierci  budziły wówczas 
w Bochni sporo emocji, a wręcz tajemnicą poliszynela była – 
nigdy do tej pory niesprawdzona informacja – że mógł być to 
tzw. „mord polityczny”, i że Andrzej Benesz był ofiarą syste-
mu komunistycznego. Zbadanie tej sprawy może pozwolić na 
pozytywną ocenę  tej postaci.

Z relacji osób, które pamiętają Benesza wynika, że żywo 
interesował się sprawami naszego miasta i poprzez swoją dzia-
łalność starał się wpłynąć na jego rozwój. Czuł się związany 
emocjonalnie z miastem swej młodości. Miał tu wielu przy-
jaciół i kolegów szkolnych. Wielokrotnie bywał w Bochni na 
zjazdach koleżeńskich i przy różnych okazjach jak np. 1 lute-
go 1975 r. podczas przekazania budynku przy ul. Białej 1 dla 
Cechu Rzemiosł Różnych. 

Po  jego  śmierci  w  1976  r.  Cech  Rzemiosł  Różnych 
w Bochni zorganizował uroczysty wieczór poświęcony jego 
pamięci. Prawdopodobnie wtedy też powstał pomysł ufundo-
wania tablicy na budynku, w którym mieszkał z rodzicami, 
w swoich latach gimnazjalnych. Oddział Stronnictwa Demo-
kratycznego w Bochni i Cech Rzemiosł Różnych, ze składek 
swych członków, ufundowały wspomnianą tablicę, odsłoniętą 
w listopadzie 1977 r. 

Wiadomo, że w PRL-u, Stronnictwo Demokratyczne po-
dobnie  jak Stronnictwo Ludowe było alternatywą dla  tych 
obywateli, którzy, ze względów ideologicznych odmawiali 
wpisania się do PZPR, mimo wywieranej na nich presji, a czę-
sto szantażu.

Ówczesnym mieszkańcom Bochni Benesz znany był nie 
tylko jako działacz polityczny, ale także  historyk, etnograf 
i odkrywca, związany silnie z Bochnią, w której spędził wie-
le  lat życia  i nie popełnił żadnych czynów, przeciwko jej 
mieszkańcom. Nie był komunistycznym ideologiem i pro-
pagandystą, nie był związany z aparatem ucisku i przymusu 
w latach PRL.

Według naszej wiedzy postać Andrzeja Benesza rów-
nież obecnie nie kojarzy się bocheńskiej społeczności 
z propagowaniem komunizmu czy innego systemu totali-
tarnego, a usunięcie jego nazwiska z przestrzeni publicznej 
(poprzez zlikwidowanie tablicy pamiątkowej) uważamy za 
niewłaściwe i krzywdzące dla pamięci człowieka zawsze 
życzliwego i oddanego naszemu miastu.
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KRONIKA
STOWARZYSZENIE BOCHNIAKÓW I MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BOCHEŃSKIEJ

18 lipca b.r. w Uszwi miała miejsce niecodzienna uroczy-
stość, dla uczczenia pamięci bohatera wojny bolszewickiej 
ppor. Jana Zydronia w 100 -lecie Jego śmierci.

W Uroczystości, przygotowanej przez Rodzinę ś.p. Jana 
Zydronia udział wzięli mieszkańcy Uszwi oraz zaproszeni go-
ście: wójt gminy Gnojnik i sołtys Uszwi, przedstawiciele OSP 
z pocztem sztandarowym, nauczyciele oraz przedstawiciele 
Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej 
-prezes Stowarzyszenia Zofia Sitko i redaktor Wiadomości 
Bocheńskich Janina Kęsek.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. w kościele para-
fialnym pw. św. Floriana w Uszwi odprawionej przez probosz-
cza ks. prałata Jana Kudłacza. Jeszcze przed rozpoczęciem 
mszy św. siostrzenica ppor. Jana Zydronia p. Zofia Długołęcka 
przypomniała zebranym życiorys Bohatera.

Ks. Proboszcz w wygłoszonej homilii podkreślił zasady 
jakie panowały w katolickiej rodzinie Jana i Heleny Zydro-
niów: Bóg – Honor – Ojczyzna, według których wychowy-
wano dzieci.

Drugim punktem programu było poświęcenie symbolicz-
nej tablicy upamiętniającej ś.p. ppor. Jana Zydronia umiesz-
czonej na grobie  jego Rodziców na uszewskim cmentarzu.  
Ppor. Jan Zydroń poległ 23 lipca 1920 r. w walkach z bolsze-
wikami u wzgórza na północ od m. Wołpy. Jego szczątki znaj-
dują się w Grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafii 
św. Jana Chrzciciela w Wołpie (obecnie na Białorusi)

Tu, na cmentarzu w Uszwi, przemawiały panie Krystyna 
Bartys i Zofia Długołęcka podkreślając intencje jakie kierowa-
ły Rodziną fundującą tę tablicę w jego rodzinnej miejscowo-
ści. Przemawiał też wójt gminy Gnojnik p. Sławomir Paterak 
i sołtys Uszwi p. Stanisław Cebula. 

Kolejnym punktem programu było spotkanie rodzinne na 
wspólnym obiedzie w Sali Domu Strażaka w Uszwi. Po obie-
dzie  panowie z grupy teatralnej działającej przy Świetlicy 
Wiejskiej w Uszwi pod kierunkiem p. Jakuba Toty, odśpie-
wali Hymn Polski - Mazurek Dąbrowskiego oraz kilka pieśni 
legionowych.

Panie Lucyna Wnęk, Teresa Czesak oraz Anna Bartys, 
przygotowały prezentację slajdów obrazujących rodzinę Zy-
droniów oraz rodzinną miejscowość – środowisko, w którym 
wzrastał przyszły Bohater. Były też spontaniczne wypowiedzi 
do mikrofonu, przedstawicieli Rodziny i zaproszonych gości. 

Prezes Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi 
Bocheńskiej p. Zofia Sitko, opierając się na swoim doświad-
czeniu pedagogicznym zauważyła, że uczniowie łatwiej przj-
mują fakty historyczne, jeżeli uświadomi się im, że powstania 
czy wojny również rozgrywały się w znanych im miejscach, 
a Bohaterowie, to nie tylko pomnikowe postacie, ale też krew-
ni, przyjaciele, sąsiedzi, ich dziadków czy pradziadków.  

Redaktor Wiadomości Bocheńskich Janina Kęsek wyraziła 
uznanie Rodzinie ppor. Jana Zydronia, że z takim pietyzmem 
przechowała w rodzinnym archiwum wszelkie pamiątki, fo-
tografie, listy i dokumenty poległego Bohatera. Pamięć o nim 

kultywuje  już  czwarte  pokolenie  przekazując  ją  dzieciom 
i wnukom. Jest to piękna i godna naśladowania tradycja.

Pan Roman Śledź wnuk siostry ppor. Jana Zydronia Józefy 
Brzeskiej, niezwykle aktywny w zorganizowanie tej Uroczy-
stości, przygotował album Ppor Jan Zydroń. Uszewski bohater 
walk o Niepodległą w latach 1914 – 1920. Rodzina i zaprosze-
ni goście zostali obdarowami tym pięknym, bogato ilustrowa-
nym albumem.

Pan Roman jest też autorem artykułu Spłacić dług tej zie-
mi kochanej (…), który opublikowaliśmy w numerze 3 (125) 
2020 Wiadomości Bocheńskich.

                                                       Zachęcamy do lektury.

5 sierpnia gościliśmy w siedzibie naszego Stowarzysze-
nia delegację z 21 Batalionu Logistycznego w Rzeszowie. 
Na spotkaniu omawiana była sprawa konserwacji grobowca 
na Cmentarzu Powąskowskim w Warszawie, w którym po-
chowany jest gen. Jerzy Dobrodzicki i jego żona Zofia z Fi-
lipowiczów. O sprawie tej pisaliśmy już w Wiadomościach 
Bocheńskich.(WB nr 3-4 (121-122)/2019 s. 26-27 i WB nr 2 
(124)/2020.

Sierpień i wrzesień to miesiące obfitujące w różne święta 
narodowe i rocznice. We wszystkich uczestniczyła delegacja 
naszego Stowarzyszenia z kwiatami:

1 sierpnia w 76 rocznicę wybuchu Powstania Warszaw-
skiego,  w  uroczystościach  pod  pomnikiem  gen.  Leopolda 
Okulickiego. 

15 sierpnia w setną rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszaw-
skiej delegacja brała udział w mszy św. za Ojczyznę, i składa-
ła kwiaty na cmentarzu św. Rozalii pod pomnikiem żołnierzy 
zmarłych z ran w szpitalu wojskowym w Bochni oraz pod ta-
blicą „Miasto Bochnia swoim Bohaterom 1920 – 1930”.

1 września w 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej 
– na cmentarzu  im. św. Rozalii, podczas uroczystości przy 
wspólnej mogile żołnierzy z 4 Pułku Strzelców Podhalańskich 
poległych w obronie Bochni we wrześniu 1939 r.

17 września  również  na  tym  cmentarzu  i  także  w  81 
rocznicę, ale agresji sowieckiej na Polskę odbyły się uroczy-
stości przy pomniku upamiętniającym postać plut. Stefana 
Pałczyńskiego,  rodem z Bochni, który 17 września 1939 r. 
za cenę własnego życia bronił polskiej granicy przed Armią 
Czerwoną.

2 września, w Domu Bochniaków odbyło się spotkanie 
z burmistrzem Stefanem Kolawińskim oraz z-cą burmistrza 
Robertem Cerazym. W spotkaniu udział wzięli również przed-
stawiciele Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy naszego stowarzyszenia 
w związku z szeroką dyskusją medialną jaką wywołała pety-
cja skierowana do Rady Miasta Bochni i burmistrza Bochni, 
będącą wyrazem zaniepokojenia mieszkańców Bochni sposo-
bem realizacji rewitalizacji rynku oraz apelem o posadzenie 
dookoła rynku drzew.
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Pan Robert Cerazy szeroko omówił sposób i jakość zaplano-
wanych nasadzeń bylin, krzewów i drzew w obrębie rewitalizo-
wanej powierzchni rynku, prezentując przygotowany graficzny 
plan z lokalizacją rodzajów zieleni, a następnie ustosunkował 
się do pytań członków Zarządu, dotyczących tej problematyki.

Zwrócono uwagę na tymczasową przewlekłość wykonywa-
nych prac i na niedogodności komunikacyjne. Brak również do-
statecznej komunikacji społecznej, co powoduje mnogość pytań, 
wątpliwości, nawet obaw co do trafności niektórych rozwiązań.

Wg. przedstawicieli ratusza miejskiego opóźnienia min. 
wynikają głównie z archeologicznych przesłanek, gdyż histo-
ria naszego miasta sięga okresu średniowiecza.

Stowarzyszeniu zależy na wyglądzie miasta stąd ingeren-
cja w  realizowane przedsięwzięcia  rewitalizacyjne. Tężnia 
solankowa na Plantach jest również efektem wypracowanego 
kompromisu między władzami miasta a Stowarzyszeniem. 
Stała się miejscem bardzo chętnie odwiedzanym przez miesz-
kańców nie  tylko Bochni, gdyż rozszerza ofertę kuracyjno 
-uzdrowiskową miasta.

5 września odbyło się w całej Polsce narodowe czytanie, 
zainicjonowane kilka lat temu przez parę prezydencką Agatę 
i Andrzeja Dudów i pod ich honorowym patronatem. W tym 
roku czytano wybrane fragmenty z dramatu Juliusza Słowac-
kiego Balladyna. W Bochni narodowe czytanie odbywało się 
w tężni na plantach. Nad całością bocheńskiego narodowego 
czytania czuwała pani Dorota Rzepka- dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej. Prace organizacyjne, nagłośnienie i efekty 
dźwiękowe wziął na siebie Miejski Dom Kultury i jego dyrek-
tor pani Anna Kocot – Maciuszek. Wybrane fragmenty drama-
tu czytali: starosta Adam Korta, burmistrz Stefan Kolawiński, 
nauczyciele bocheńskich szkół oraz młodzi aktorzy Teatru 
Artystokrackiego, działającego przy naszym Stowarzyszeniu: 

prezez Stow. Bochniaków Zofia Sitko oraz Klaudia Sak, Mak-
symilian Truś, Martyna Strach, Maria Świder, Agnieszka Fi-
scher, Olga Płaczek, Daniel Grzesik, Maciek Ostrowski.

12 -13 września nasze Stowarzyszenie włączyło się ak-
tywnie w organizowany od 13 lat we wrześniu „Weekend z za-
bytkami Powiatu Bocheńskiego” w ramach Europejskich Dni 
Dziedzictwa. Podczas weekendowego zwiedzania prezentuje-
my to co najlepsze i najpiękniejsze, uzmysławiając mieszkań-
com jak bardzo powinni być dumni ze swojej małej ojczyzny, 
a turystów zachęcając do powrotu. 

Prezez Stowarzyszenia Zofia Sitko oprowadzała po miej-
scach związanych w pobytem w naszym mieście osób zwią-
zanych ze światem kultury i sztuki. Były tu takie postacie jak 
Helena Modrzejewska, jej siostra Józia oraz kierownik i re-
żyser trupy teatralnej Łobojko, Zofia i Tadeusz Rittnerowie, 
Jan Matejko z żoną Teodorą, Ludwik Stasiak z żoną Marią, 
Wisława Szymborska, Danuta Szaflarska z mężem i córecz-
ką. Spacer uatrakcyjniło pojawianie się w konkretnych miej-
scach, omawianych postaci. Byli to młodzi aktorzy z Teatru 
Artystokrackiego w strojach z epoki: Klaudia Rojek, Wiktoria 
Banaśkiewicz, Mateusz Radecki, Zbyszek Fruga, Wiktoria 
Gałka, Klaudia Sak, Michał Guniowski, Kuba Staśto, Martyna 
Strach, Tomek Waśniowski, Daniel Grzesik, Angelika Adam-
czyk, Maksymilian Truś  Julia Ciejak - aktorzy w.w T.A.

Stanisław Mróz oprowadzał po Żydowskiej Trasie Pamięci 
i Szlakiem NaCl im. św. Kingi na świecie.

14 września, Prezes zaprzyjaźnionego z nami Stowarzy-
szenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej pan Janusz Jagła 
zaprosił  nas na Senioriadę,  którą  zorganizało w/w Stowa-
rzyszenie i Uniwersytet Trzeciego Wieku w Niepołomicach. 
W programie był wykład Łukasza Salwarowskiego z Krako-
wa, prezesa  Stowarzyszenia MANKO i redaktora naczelne-
go „Głosu Seniora”. Kolejnym punktem było otwarcie Izby 
Regionalnej w budynku zwanym Stara Stodoła. Zgromadzono 
tu wiele ciekawych przedmiotów, które kiedyś były używane 
w gospodarstwie domowym, dziś są już tylko wspomnieniem 
minionego czasu, obiektem etnograficznym lub pamiątką kul-
tury mieszczańskiej. Zaaranżowano izbę mieszkalną- sypialnię 
z meblemi z XIX w., oleodrukami o treści religijnej na ścia-
nach i fotografiami chat wiejskich strzechą krytych i domków 
na przemieściach Niepołomic. Fotografie nieistniejących już 
domów wykonał przed latyJanusz Jagła. 

W Izbie Regionalnej był przygotowany poczęstunek dla 
gości. Ostatnim punktem programu był koncert zespołu lu-
dowego w parku miejskim. W Senioriadzie w Niepołomicach  
uczestniczyli: Janina Kęsek i Stanisław Mróz
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25 września, Na zaproszenie 21 Batalionu Logistyczne-
go w Rzeszowie, z Bochni przybyła delegacja: ze Starostwa 
Powiatowego – starosta Adam Korta, dyrektor Wydz. Oświa-
ty -Ireneusz Sobas oraz radny powiatowy Mariusz Rudnik, 
z Urzędu Miasta – burmistrz Stefan Kolawiński  i Tomasz 

Ryncarz kierownik Wydziału Promocji. Stowarzyszenie Boch-
niaków reprezentowali - prezes Stowarzyszenia Zofia Sitko 
i Bogdan Dźwigaj członek Zarządu. Delegacje wzięły udział 
w Święcie 21 Batalionu Logistycznego. Warto przypomnieć, 
że jednostka ta kontynuuje tradycje 2 pułku strzelców podha-
lań- skich, założonego w Bochni jesienią 1918 r. przez kpt. 
Jerzego Dobrodzickiego, późniejszego generała.

W tym roku, z powodu pandemii, lista zaproszonych go-
ści była zdecydowanie krótsza, a program uroczystości był 
skromniejszy. Po mszy św. w kościele garnizonowym i oficjal-
nych uroczystościach na placu defilad, goście zwiedzali Izbę 
Pamiątkową, w której oprócz pamiątek związanych z osobą 
gen. Jerzego Dobrodzickiego eksponowana była tablica z na-
zwiskami ofiarodawców na renowacje grobowca Dobrodzic-
kich na Cmentarzu Powąskowskim w Warszawie. Tu m.in. 
wymienione jest Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników 
Ziemi Bocheńskiej oraz kilka osób z Bochni, które wsparły 
finansowo szlachetne przedsięwzięcie.

Prace konserwatorskie na Cmentarzu Komunalnym w Bochni.
Na początku lipca 2020 r., ruszyły prace konserwatorskie 

kwatery rodziny Piszów na cmentarzu komunalnym przy ulicy 
Orackiej w Bochni.

Zakres prac objął między innymi: wykonanie nowej sto-
py fundamentowej i izolacji poziomej – przeciwwilgociowej, 
oczyszczenie i rekonstrukcję inskrypcji na tablicy nagrobnej, 
rekonstrukcję brakujących fragmentów nagrobka, impregna-
cję wzmacniającą.

Całość zaplanowanych prac zostanie zakończona do koń-
ca pażdziernika b.r. i jest finansowana ze środków zebranych 
w podczas corocznych kwest, odbywających się każdego roku 
w dniach 1 i 2 listopada na cmentarzu komunalnym. Przewi-
dywany koszt konserwacji wyniesie ok. 23 900 zł. 

Wykonawcą prac jest firma „Renowacja Detalu Architekto-
nicznego WISSTONE” z Nowego Wiśnicza, również zaanga-
żowana w realizację projektu renowacji elewacji bocheńskiej 
Bazyliki.Nadzór konserwatorski zrealizował Paweł Putowski.

Skarbnki na cmentarzu Komunalnym w Bochni
Z inicjatywy Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników 

Ziemi Bocheńskiej,  na cmentarzu komunalnym przy ulicy 
Orackiej, umieszczono dwie skarbonki celem całorocznego 
zbierania środków finansowych na ratowanie cennych histo-
rycznie nagrobków.

Pierwsza z nich została zamontowana na bramie głównej 
od strony ulicy, Orackiej, a druga na bramie od strony ulicy 
Ofiar Katynia.

Przez cały rok można udzielać wsparcia poprzez wpłaty na 
konto kwesty o numerze: 95 8591 0007 0080 0211 1054 0002, 
a teraz również i do skarbonek.

Stowarzyszenie Bochniaków wyraża gorące podziękowa-
nia Panu Janowi Balickiemu – dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 
1 w Bochni, Panu Wiesławowi Musze – kierownikowi szko-
lenia praktycznego oraz Panu Piotrowi Kukli za nieodpłatne 
wykonanie  skarbonek,  Patrykowi  Salamonowi  za  pomysł 
i nadzór nad jego realizacją.

XXVII Kwesta 2020   
Od 1994 r. na cmentarzu komunalnym przy ul. Orackiej 

nasze Stowarzyszenie organizuje kwestę na renowację zabyt-
kowych nagrobków cmentarza. W 2016 r., nasza kwesta ma 
charakter permanentny. 1 i 2 listopada, dzień, kiedy odwie-
dzamy groby bliskich członkowie Stowarzyszenia i młodzież  
zbierali pieniądze do puszek przy wejściach na cmentarz. Rok 
2020 jest odmienny od wcześniejszych. Z uwagi na zagroże-
nie epidemiologiczne, nie możemy narażać kwestujących na 
zakażenie wirusem. Wielu z nas ze wględu na wiek i choroby 
współistniejące znajdują się w grupie najwyższego ryzyka za-
każeniem. Nie chcemy również narażać młodzieży.

 Uchwałą Zarządu Głównego naszego Stowarzyszenia 
w tym roku kontynuujemy kwestę, ale w nietypowy spo-
sób. Dalej jest to zbiórka do puszek-skarbonek. Wchodząc 
od strony ulic: Orackiej i Ofiar Katynia znajdą Państwo 
skarbonki, do których w tym roku, nie tylko w te dwa 
dni, można wrzucać datki na renowację. Po „Wszystkich 
Świętych” puszki te otworzymy i poinformujemy Państwa 
o wyniku tej nietypowej w formule zbiórki. 

Niezależnie od pandemii historyczne nagrobki, świad-
czące o naszej historii niszczeją i wymagają renowacji. Po-
lecamy się Państwa pamięci. 

Ty bądź w tym roku kwestarzem i wrzuć datek do 
skarbonki!



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  57JESIEŃ  2020

WB nr 4 (126)

ODDZIAŁ KRAKOWSKI „KRAKUS”
Okres pandemii od marca do sierpnia – czas spędzaliśmy 

w domach, dzwoniąc często do siebie i spotykając się tylko 
w razie potrzeby.

9 sierpnia 2020 r. – nasza grupa spotkała się w Ogrodzie 
Botanicznym w Krakowie na spacerze i zwiedzanie nowo-
-otwartej palmiarni.

10 września 2020 r. – wzięliśmy udział w uroczystości 
upamiętniającej  działaczy  WiN  i  PSL,  skazanych  w  stali-
nowskim procesie pokazowym, który odbył się w Krakowie 
w 1947 roku.

Wśród  ska-
zanych  na  karę 
śmierci  był  Jan 
Ko t ,   nauczy -
ciel  gimnazjum 
w Bochni, które-
mu  później  wy-
rok  zamieniono 
na  dożywocie. 
W  uroczystości 
wzię ły   udzia ł 
m.in. rodziny ska-
zanych, a kwiaty 

złożył i przemówienie wygłosił prezes IPN Jarosław Szarek. 
W miejscu pomięci, głębokiej zadumy i czci dla bohaterów 
z a p a l i l i ś m y 
biało-czerwone 
znicze.

Redagowa-
ły:  Irena  Bie-
niek  i  Maria 
Łenyk

       NEKROLOGI

Smutkiem i żalem napełniła nas wia-
domość o śmierci  doktora 

                Marka Kani.
Pochodził  z  Krakowa.  Z  Bochnią 

związany rodzinnie, służył jej mieszkań-
com swoją medyczną wiedzą i doświad-
czeniem przez kilkadziesiąt lat.

Był  człowiekiem  wielkiego  serca 
i troski o każdego, kto zwracał się o pomoc w chorobie 
i cierpieniu. Przed jego gabinetem codziennie oczekiwa-
li licznie pacjenci. „Do Doktora Kani” - zwykli mówić. 
Nie szczędził czasu pacjentom w Przychodni i na wizy-
tach domowych w Bochni i poza nią.

Społecznik: wieloletni radny, popularyzator wiedzy 
medycznej. Prelekcje w postaci tematycznych cyklów 
wygłaszane w Przychodni przy ulicy Floris i w Civitas 
Christiana gromadziły wielu zainteresowanych. 

Odejście człowieka, czyniącego dobro -  lubianego 
i szanowanego Obywatela naszego miasta, cenionego za 
szlachetność charakteru - zasmuciło Wszystkich.

Pozostajemy w poczuciu wielkiej straty.
Żegnamy Cię Doktorze. Dziękujemy. Będziemy 

Pamiętać!

             Zarząd Główny
             Stowarzyszenia Bochniaków
             i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Z żalem pożegnaliśmy w dniu 
19.10.2020 r. historyka  

                 Piotra Wszołka
Absolwenta Uniwersytetu Jagielloń-

skiego na wydziale historii i archiwisty-
ki. Pracował w Kopalni Soli w Bochni 
na  stanowisku  archiwisty.  Oprócz  po-
rządkowania  archiwaliów  prowadził 
własne badania historyczne, które zaowocowały publika-
cjami na łamach Wiadomości Bocheńskich. 
Niestety 17.10.2020 r. przegrał walkę z chorobą i zmarł 
w wieku 38 lat. 

Składamy z serca płynące kondolencje 
Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego

                                                                  Redakcja

Wyrazy żalu i z serca płynące wyrazy współczucia 
składamy na  ręce Grażyny Rzepki-Płachty z powodu  
śmierci męża 

                   Henryka Płachty
W  zmarłym,  nasza  społeczność  utraciła  nie  tylko 

członka Pani Rodziny, ale również wieloletniego dzia-
łacza NSZZ Solidarność, odznaczonego za działalność 
opozycyjną.

Łączymy się z Panią i całą jej Rodziną w żłobie.
                                                                  Redakcja
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Rodzina i przyjaciele nazywali ją drugim imieniem - Basia. 
Wieloletnia członkini bocheńskiego oddziału Stowarzy-
szenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej wy-
różniona tytułem Honorowego Członka Stowarzyszenia. 
Aktywnie uczestniczyła w naszej działalności szczególnie 
tej dotyczącej tradycji, kultury oraz integracji społecznej. 
- do uczestnictwa w prelekcjach, wystawach, spotkaniach, 
również i w bocheńskim Muzeum, motywowana osobi-
stymi zainteresowaniami; szczególnie literaturą, turysty-
ką, historią i współczesnością rodzinnego miasta.W mło-
dości podjęła studia dziennikarskie przerwane z powodów 
politycznych - jej mąż był represjonowany za patriotycz-
ną działalność. 

Mieszkając w pobliżu Żydowskiego Cmentarza w la-
tach okupacji była świadkiem rozgrywającej się tu trage-
dii jaka dotknęła bocheńskich Żydów.

Przez 30 lat pracowała w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Gospodarki Komunalnej w Bochni również na stanowi-
sku kierownika Bazy Transportowej.

Oddana rodzinie, wychowała czworo dzieci zapewnia-
jąc im wykształcenie i zawód.

Żegnamy panią Klementynę z wielkim żalem 
i w poczuciu straty; jak zawsze gdy odchodzi człowiek 

życzliwy, dzielny i otwarty na świat.
 

Zarząd Główny
w imieniu naszej społeczności we wszystkich
Oddziałach Stowarzyszenia Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. 
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Na okładce: Jack Fairweather na tle okładek aktualnych 
wydań bestsellera Ochotnik. Prawdziwa historia tajnej 
misji Witolda Pileckiego - Wyk. Stanisław Mróz

17 lipca br. zmarła w wieku 92 lat 
Klementyna Barbara Ilcewicz z d. Ścisło 

obywatelka Bochni zamieszkała na Krzęczkowie 
przy ulicy Dębcza. 

Klementyna Barbara Ilcewicz. Fot. S. Ilcewicz



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  59JESIEŃ  2020

WB nr 4 (126)



WB nr 4 (126)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE60 JESIEŃ 2020

W obchodach Święta 21 Batalionu Logostycznego im. gen. bryg. Jerzego Dobrodzickiego w Rzeszowie uczestniczyła delegacja z Bochni. 
Batalion jest kontynuatorem tradycji 2 Pułku Strzelców Podhalańskich, którego formowanie rozpoczęło się 31.10. 1918 r. w Bochni (pułk 
strzelców Nr 32).

Fot. Marek Białka


