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OD REDAKCJI

Szanowni Państwo!

W obecnym numerze podejmujemy trudny i przykry temat likwidacji Bocheńskiego Oddziału 
Archiwum Narodowego w Krakowie. Bochnia jest miastem o ponad 750-letniej historii. Przez 
te wszystkie lata, istniejące tu władze samorządowe miasta, wójtowskie, potem  powiatowe i ob-

wodowe, różne instytucje świeckie i kościelne dokumentowały swoją działalność, a dokumenty te stano-
wiły miejskie archiwum. Te zbiory archiwalne są niezwykle cenne dla historyków badających przeszłość 
naszego miasta i regionu. Szczególnie cenne  jest archiwum staropolskie, choć mocno zniszczone przez 
wojny w XVII – XVIII wieku i pożary miasta, a potem częściowo wywiezione do Wiednia przez władze 
zaborcze. Zostały jednak w Bochni dokumenty pergaminowe z królewskimi podpisami: przywileje dla 
miasta i mieszczan, dla instytucji świeckich i kościelnych, dokumenty cechowe, dokumenty dotyczące 
żupy solnej, bocheńskiego handlu i sądu ławniczego.

W Archiwum przechowywane są też dokumenty z lat następnych, z czasów zaborów i późniejszych lat 
oraz wytwarzane przez współcześnie działające instytucje. Te ostatnie najczęściej są przydatne obecnym 
mieszkańcom miasta, w postaci odpisów metryk, dyplomów szkolnych i uprawnień zawodowych czy też 
świadczące o zatrudnieniu.

Początkowo zbiory archiwalne przechowywane były w miejskim ratuszu stojącym na bocheńskim rynku. 
W czasach austriackich, po zburzeniu ratusza, zbiory archiwalne przeniesiono do budynku starostwa. 
W 1951 Archiwum bocheńskie zostało oficjalne uznane za Oddział Powiatowy Wojewódzkiego Archi-
wum Państwowego w Krakowie i pozostawało w Bochni, choć zmieniała się jego siedziba. W latach 1990-
1998 mieściło się w budynku przy ul. Proszowskiej, a w roku 1999 przeniesione zostało do lokalu na 
parterze budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja.

Na łamach tego numeru przedstawiamy artykuł o staraniach obecnych władz powiatowych i miejskich, 
a także naszego Stowarzyszenia, aby cenne zbiory pozostały w Bochni. Jest też artykuł o zabytkowym 
budynku przy ul. 3 Maja w Bochni zaprojektowanym przez wybitnego architekta Teodora Talowskiego, 
w którym mieści się obecnie Bocheński Oddział Archiwum Narodowego w Krakowie. Kontynuujemy 
artykuły z cyklu „Czasy siłaczek”, „Architekci i Budowniczowie Bochni”. Przypominamy sylwetki absol-
wentów Akademii Górniczej w Leoben, inżynierów górnictwa, związanych z Bochnią. Znajdą też Państwo 
tekst o zajęciach logopedycznych i ich związkach z jazdą na rowerze. Niespodzianką będą nowe nazwiska 
autorów artykułów i nowe tematy. Prezentujemy najnowsze BOCHNIANA oraz KRONIKĘ działalności 
Stowarzyszenia w tym kwartale.

Życzymy miłej lektury.

Redaktor – Janina Kęsek  

UWAGA!
Wewnątrz kwartalnika znajdą Państwo specjalny 

KUPON PROMOCYJNY WYDAWNICTA REGIS



Nr 2 (132) LATO 2022 WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE 3

Bochnia Bez archiwum?                                                                                                                                  
Niestety. Na to się zanosi! Decyzją Dyrekcji Archiwum Państwowego (02-517 Warszawa ul. Rakowiecka 2D) bo-
cheńskie zbiory archiwalne z aktualnej siedziby przy ul. Konstytucji 3 Maja mają być wyprowadzone do Krako-
wa i włączone do zasobów województwa. Przeniesienie to dla mieszkańców Bochni, powiatu i okolicznych miast 
(Brzesko, Nowy Wiśnicz, Czchów) oznacza redukowanie struktur organizacyjnych bliskich również kulturowo 
lokalnej społeczności i co także warte podkreślenia - bliskich komunikacyjnie.

Ewelina Mroczek                                                                                                                                          

O zachowanie Archiwum w naszym mie-
ście wystąpił Przewodniczący Rady Miasta 
Bochni Pan Bogdan Kosturkiewicz pismem 

z dnia 16.02.2022 do Naczelnego Dyrektora Archiwów 
Państwowych. W obszernej, polemicznej wobec tez 
nadawcy, odpowiedzi – Warszawa odmówiła! W uza-
sadnieniu podkreślono; brak bezpieczeństwa przeciw 
pożarowego, którego nie zapewnia obecna lokalizacja 
zbiorów archiwalnych; prywatny i zabytkowy charak-
ter siedziby archiwum (uniemożliwia to jego adaptację 
przez gruntowną przebudowę); niewielka liczba osób 
korzystających w  ostatnich latach ze zgromadzonych 
zbiorów. Za przeniesieniem, wg. Adresata, przemawia 
też bliskość Krakowa i lokalizacja Archiwum krakow-
skiego niedaleko Dworca Głównego oraz obszerna, no-
woczesna czytelnia i ogólnopolski serwis internetowy.

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi 
Bocheńskiej z racji swych priorytetów programowych 
i z myślą o wygodzie mieszkańców przyłącza się do 
starań o zachowanie w Bochni Oddziału Zamiejscowe-
go Archiwum Narodowego. Do 10 maja br. nasze sta-
nowisko poparły Rady gmin: Nowy Wiśnicz i Lipnica 
Murowana. W obszernym uzasadnieniu Rada Gminy 
Lipnica Murowana postuluje podjęcie wszelkich starań 
niezbędnych do ratowania Bocheńskiego Archiwum 
Terenowego Oddziału Zamiejscowego Archiwum Na-
rodowego gdyż ... Archiwum w Bochni sprawuje nad-
zór archiwalny nad urzędami, instytucjami i zakładami 
pracy z terenu powiatu bocheńskiego. Łącznie obsługuje 
52 instytucje, w tym Starostwo w Bochni i Brzesku, 4 
urzędy miast: Brzesko, Bochnia, Czchów i Nowy Wi-
śnicz, kilkanaście urzędów gmin, sądy, prokuratury, 
szkoły i szpitale w obu powiatach... archiwalia dużych 
zakładów pracy... Likwidacja bocheńskiego oddziału 
Archiwum i przeniesienie go do Krakowa skomplikuje 
ich pracę, ale też zwykłych  obywateli, poszukujących 
różnych dokumentów np. świadectw pracy z nieistnie-
jących już zakładów pracy, potwierdzenia pracy w go-
spodarstwie rolnym, prawidłowej pisowni imienia i na-
zwiska, pracy przymusowej na rzecz III Rzeszy i itp. 
W zakończeniu Rada stwierdza, że ...uznaje za zasadne 
podejmowanie działań na rzecz ratowania tej instytucji.

Apelujemy o poparcie dla tej sprawy, do: parlamen-
tarzystów naszego regionu, radnych wszystkich szcze-
bli, instytucji, zakładów pracy; do obywateli miasta 
i powiatu. A władze miasta i powiatu niech znajdą roz-
wiązanie problemu czyli spełniając wymagane kryteria 
dla budynku na archiwum.

UWAGA!
Wewnątrz kwartalnika znajdą Państwo specjalny 

KUPON PROMOCYJNY WYDAWNICTA REGIS

Adres do korespondencji: Naczelna Dyrekcja Ar-
chiwów Państwowych, 02-517 Warszawa ul. Rako-
wiecka 2D, telefon 22 56-54-600, 
e-mail: ndap@archiwa.gov.pl; www. archiwa.gov.pl

Na następnej stronie podajemy tekst Ireneusza So-
basa Opis zasobów archiwalnych i działalności bo-
cheńskiego Archiwum, który załączony był do apelu 
naszego Stowarzyszenia Ratujmy bocheńską Kopalnię 
Wiedzy.

Siedziba ANKr, Oddział w Bochni, fot. St. Mróz
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opis zasoBów 
archiwalnych 
I działalności bocheńskiego Archiwum
1. Archiwum w Bochni powstało w 1950 roku, jako oddział powiatowy Wojewódzkiego Archiwum Państwo-
wego w Krakowie. Od 1952 r. działało jako Powiatowe Archiwum Państwowe w Bochni (1952-1975) podle-
gające do 1957 r. Archiwum Wojewódzkiemu w Krakowie, a następnie Archiwum Państwowemu miasta Kra-
kowa i województwa krakowskiego. Po reformie administracyjnej państwa w 1975 r. powstało Wojewódzkie 
Archiwum Państwowe w Krakowie – Oddział w Bochni (1976-1983). Po wprowadzeniu ustawy z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, placówka w Bochni stała się Oddziałem Zamiejsco-
wym Archiwum Narodowego w Krakowie.
 

Ireneusz Sobas

2. Posiadany zasób archiwalny (w metrach), naj-
cenniejsze zbiory – 1252, 34 metrów bieżących (dalej 
m.b.) tj. 88.171 jednostek archiwalnych (dalej. j.a.), 
398 zespołów archiwalnych z terenu pow. bocheńskie-
go i brzeskiego.      

NAJCENNIEJSZE AKTA:
30/1 Akta miasta Bochni 1486-1945, w tym archi-

wum staropolskie miasta Bochni zawierające akta powsta-
łe w latach 1486-1787 (księgi miejskie, dokumenty perga-
minowe i papierowe) i akta budowlane od XIX w., projekty 
domów i kamienic miejskich (ponad 1500 projektów)

30/35 Żupa Solna w Bochni 1772-1998, w tym do-
kumenty techniczne, plany i przekroje kopalniane

30/39 Akta Państwowego Gimnazjum i Liceum 
im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni 1816-2016

30/45 Stowarzyszenia i organizacje pow. bocheń-
skiego 1890-1950

30/69 Starostwo Krzeczowskie 1737-1807
30/203 Saliny wschodnio – galicyjskie (dokumen-

tacja kartograficzna) 1857-1912
Akta stanu cywilnego zarówno rzymsko-katolic-

kie jak i izraelickie 1814-1942
30/182 Zbiór afiszy 1888-1999
Akta sądowe 1808-1975 (Bochnia, Brzesko, Nowy 

Wiśnicz, Niepołomice, Radłów, Wojnicz, Zakliczyn)

3. ZASięG teRytORiALNy: Oddział w Boch-
ni obejmuje nadzorem 52 jednostki, w tym Starostwo 
Bochnia i Brzesko, Urząd Miejski Bochnia, Brzesko, 
Nowy Wiśnicz, Czchów, Urzędy Gmin Bochnia, Bo-
rzęcin, Dębno, Gnojnik, Iwkowa, Lipnica Murowana, 
Łapanów, Rzezawa. Szczurowa, Żegocina, Trzciana, 
Urzędy Stanu Cywilnego jw. , Sądy Rejonowe Bochnia, 
Brzesko, Prokuratury Bochnia, Brzesko, LO w Bochni, 

fot. St. Mróz
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Liceum Plastyczne w Nowym Wiśniczu, Kopalnia Soli, 
Szpital Bochnia, PUP i PCPR Bochnia, Pow. Inspektorat 
Weterynarii, Sanepid, Bolarus, Stalprodukt i inne.

Oprócz jednostek nadzorowanych są takie (łącznie 
220), które nie są pod nadzorem Archiwum, a mają w nim 
swoje składnice akt i występują z wnioskami do Oddzia-
łu: szkoły, przedszkola, spółdzielnie, szpital w  Brzesku, 
gminne ośrodki pomocy, biblioteki, domy kultury itd.

4. Jakie „ludzkie” sprawy można załatwić w Boch-
ni? Jednym z najważniejszych zadań Archiwum po-
zostaje udostępnianie materiałów do badań genealo-
gicznych, własnościowych, socjalnych, naukowych 
i  publicystycznych w formie kwerend lub udostępnia-
nia w czytelni (zaświadczenia o zameldowaniu, sprawy 
spadkowe, pozwolenia na budowę, wydawanie kopii 
świadectw maturalnych, aktów własności ziemi, ure-
gulowanie własności działki, potwierdzenie pracy na 
roli, potwierdzenie prawidłowej pisowni imienia lub 
nazwiska, rekompensata za tzw. mienie zabużańskie, 
potwierdzenie pracy przymusowej na rzecz III Rzeszy, 
potwierdzenie repatriacji, potwierdzenie obywatelstwa 
polskiego. Udostępnianie odbywa się zarówno dla osób 
fizycznych jak i podmiotów z kraju jak i z zagranicy. Ko-
rzystający mogą też wnioskować o zrobienie kserokopii 
zwykłych lub uwierzytelnionych, zdjęć, skanów wybra-
nych dokumentów. Pracownicy udzielają również infor-
macji na temat zlikwidowanych przedsiębiorstw i firm             
oraz instytucji, w których można odnaleźć dokumenty 
kadrowo – płacowe, niezbędne do załatwiania spraw 
emerytalno – rentowych.

5. inne formy działalności. Ważną część działal-
ności Archiwum stanowi edukacja i popularyzacja. 
Archiwum organizuje wystawy i prezentuje materiały 
archiwalne w  trakcie pokazów i lekcji archiwalnych. 
Pracownicy Oddziału od lat współpracują z instytucja-
mi oświaty i  kultury z  Bochni, Brzeska, Niepołomic, 
Wiśnicza i innych miejscowości pow. bocheńskiego 
i  brzeskiego, których wynikiem były przygotowane 
wystawy i projekty edukacyjne.

Wynikiem współpracy z instytucjami zagraniczny-
mi była wystawa I wojna światowa na terenie Galicji 
(„Sui campi di Galizia”) otwarta w Muzeum w Reve-
retto we Włoszech w 1995 r. Archiwum przekazało na 
tę wystawę 50 fotografii cmentarzy wojennych na zie-
mi bocheńskiej z czasów I wojny. Obecnie fotografie te 
znajdują się w ekspozycji stałej tego muzeum.

W roku 2000 Archiwum przygotowało wystawę 
Bona Sforza, królowa Polski, księżna Bari. Wystawa ta 
prezentowana była na Wawelu oraz w Bari w południo-
wych Włoszech.

Praca popularyzatorska. Jednym z większych osią-
gnięć Archiwum było zorganizowanie w 2003 roku, 
dwudniowej, międzynarodowej sesji archiwalnej na 
temat Nieznanych źródeł do dziejów Bochni, której to-
warzyszyła ekspozycja Insygnia władzy miejskiej. Na-
wiązano wówczas współpracę z archiwistami z Ukrainy, 
Słowacji, Litwy, Niemiec, Włoch i Izraela.

W 2003 roku przy współpracy Miejskiego Domu 
Kultury przygotowano wystawę Oblicza dawnej Boch-

ni, której towarzyszył konkurs fotograficzny. Efektem 
konkursu było przekazanie przez jego uczestników 
zdjęć Bochni do zbiorów Archiwum.

Z okazji jubileuszu Liceum Ogólnokształcącego 
2007 r. przygotowano wystawę 190-lecie działalności 
Państwowego Gimnazjum i Liceum im. króla Kazimie-
rza Wielkiego w Bochni.

W 2008 roku przygotowano wystawę Bochnia 
w okresie staropolskim, na której, oprócz oryginalnych 
materiałów ze zbiorów Archiwum, Muzeum czy Kopal-
ni, prezentowano dokumenty ze zbiorów Opactwa Oj-
ców Cystersów w Mogile, jak np. pieczęć ławniczą mia-
sta Bochni z 1365 r. W ramach współpracy z młodzieżą 
zrzeszoną w Europejskim Klubie Pickwicka i Kole Hi-
storycznym przy Gimnazjum nr 1 w Bochni zorganizo-
wano w 2007 roku wystawę Bochnia naszych dziadków 
i pradziadków 1900-1939, a w 2008 r. wystawę Bochnia 
w czasach PRL-u.

W 2010 r. w ramach obchodów 65-lecia powstania 
Szkoły Muzycznej w Bochni przygotowano wystawę Sytu-
acja ekonomiczno – polityczna Szkoły Muzycznej w Boch-
ni w pierwszych latach funkcjonowania 1945-1950.

W 2010 r. w ramach współpracy z Instytutem Hi-
storii UJ w Krakowie zorganizowano sesję naukową 
poświęconą 700-leciu urodzin króla Kazimierza Wiel-
kiego. Sesji towarzyszyła wystawa Kazimierz sławny 
i z czynów Wielki, która była eksponowana na zamku 
książąt Lubomirskich w Wiśniczu. Współpraca z Urzę-
dem Miasta i Starostwem Powiatowym zaowocowała 
zorganizowaniem m.in, takich wystaw jak Stan wojen-
ny w Bochni z okazji 25 rocznicy wprowadzenia stanu 
wojennego – 2006 r. , a w 2008 r. 110 rocznica urodzin 
gen. bryg. Leopolda Okulickiego, w 2009 r wystawa 
Wrzesień 1939 na ziemi bocheńskiej, a w 2011 Portrety 
kobiet ziemi bocheńskiej. W wirze życia i dziejów.

W 2017 r. podpisane zostało porozumienie z Gmin-
nym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni. 
Efektem tego porozumienia było opracowanie gry plan-
szowej Mistrz wiedzy – Gmina Bochnia. Gra zawierała 
po 100 pytań w czterech kategoriach: przyroda, historia 
i zabytki, polityka i społeczeństwo, wiedza ogólna. Po-
konując trasę trzeba odpowiadać na pytania i zmierzyć 
się z pułapkami ukrytymi na planszy. Gra została dofi-
nansowana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolność oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w ra-
mach prowadzonego programu „Równe szanse 2017”.

Pracownicy Oddziału w Bochni uczestniczą też 
w realizacji szeregu projektów i programów. W czerw-
cu 2018 odbył się cykl spotkań edukacyjnych Halo tu 
Archiwum w ramach obchodów „Międzynarodowego 
Dnia Archiwów 2018” i dodatkowo w przypadku Od-
działu, również w ramach obchodów Dni Bochni. Cykl 
spotkań został wpisany w program tej imprezy. W sumie 
w spotkaniach wzięło udział 140 osób (dzieci i młodzież 
szkolna). Spotkania odbywały się w czytelni Oddziału, 
salach kinowych MDK w Bochni. Warsztaty z elemen-
tami prelekcji przygotowane zostały przez pracowników 
Zamiejscowych Oddziałów Archiwum Narodowego 
w Krakowie; w Bochni i w Nowym Sączu.

We wrześniu 2019 r. Oddział po raz pierwszy uczest-
niczył w zorganizowanym w ramach Europejskich Dni 
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Dziedzictwa Narodowego w „Weekendzie z zabytkami”. 
Hasło przewodnie ekspozycji Śladami Talowskiego nie 
tylko pozwoliło uczestnikom poznać historię „willi zwa-
nej „Kocim zamkiem” czy willą „Pod Kozłem”, zwiedzić 
wnętrza magazynów archiwalnych, czy obejrzeć wysta-
wę Z potrzeby serca, Bochnia dla Niepodległej . W ra-
mach zorganizowanych spotkań z historią „Bochnia 
1944/45” pracownicy brali udział w imprezie poświę-
conej OKH Stellung a2. W spotkaniu wzięły udział gru-
py rekonstrukcyjne, prezentujące elementy uzbrojenia 
i wyposażenia znajdującego się na stanach walczących 
stron w czasie II wojny światowej. Wyeksponowane zo-
stały modele i dioramy pojazdów i budowli z czasów 
wojny i skany dokumentów z okresu II wojny przecho-
wywane w zbiorach Archiwum Narodowego w Krako-
wie – Oddział w Bochni.

Nie sposób wymienić wszystkich wystaw, pokazów, 
projektów oraz partnerów z którymi były one realizo-
wane i w których czynnie uczestniczyli pracownicy bo-
cheńskiego Archiwum. Jedno jest pewne – przez 70 lat 
działalności, Archiwum na stałe wpisało się w pejzaż 
miasta. Jego mieszkańcy mogą być natomiast dumni 
z posiadania tak cennych zbiorów.

6. Dane dotyczące udostępniania za 2019 rok – 
czytelnię odwiedziło 113 osób 204 razy, korzystając 
z 3686 jednostek arch. Wykonano 260 kwerend pisem-
nych dla osób prywatnych i instytucji, rozpatrywano 
113 wniosków na brakowanie wydając 107 zgód na bra-
kowanie dokumentacji niearchiwalnej, udzielono 130 
konsultacji ws. brakowania, porządkowania dokumen-
tacji, przekazywania do archiwum (pracownicy urzę-
dów), wykonano 6 kontroli i 7 ekspertyz archiwalnych, 
przyjęto do zasobu 2153 j.a. to jest 20 metrów bieżących 
akt. Wykonano 109 skanów, 203 kserokopie, w tym 281 
uwierzytelnionych. Na potrzeby pracowników Oddzia-
łu wykonano 1250 skanów (wystawy). 

Przeprowadzono 10 lekcji archiwalnych na temat 
działalności archiwum i jego zasobu dla 190 uczniów. 
W ramach projektu Halo tu Archiwum odbyły się 4 lek-
cje dla 67 osób.

7. W ramach Weekendu z zabytkami powiatu bo-
cheńskiego, 6 września 2019 r., niedziela, Oddział od-
wiedziło w ciągu 4 godzin 110 osób.

Wystawy: Historia szkoły w Zbydniowie; A więc 
Wojna! – wspomnienie 1września 1939 r.

Projekty: Weekend z Zabytkami: Trudna Kultura, 
Gra Miejska Bochnia pod okupacją niemiecką, Gali-
cyjskie Źródła Niepodległości Ukrainy i Polski, OHP 
Aktywność – dobry wybór.

Na bieżąco prowadzone są prace związane z zabez-
pieczeniem zasobu: w pudłach i teczkach bezkwaso-
wych umieszczono 1209 j.a. To jest 48 mb akt. Ogółem 
paginowano 259 j.a. To jest 39153 stron, oznakowano 
5 j.a. tj. 212 stron. Bieżąca kontrola stanu zachowania 
materiałów archiwalnych – 13,92 m.b. Usuwano części 
metalowe z akt (prostowano zagięte kartki – 224 j.a.

Sporządzanie indeksów (excel)
30/223/95 Spis mieszkańców Bochni z 1946 r, (stro-

na, ulica, nr domu, nr mieszkania, nazwisko właściciela, 
imię, uwagi) – 2487 rekordów.

30/248 Akty własności ziemi (sygn. Nr protokołu, 
strona, nazwisko, imię, nazwisko panieńskie, adres, data 
protokołu, nr aktu, uwagi – 3579 rekordów

30/128/358 Poświadczenie obywatelstwa polskiego 
(lp. imię, nazwisko, miejscowość, strona, sygn. Uwagi, 
kraj, emigracja, nazwisko rodowe – 122 rekordy.

Dane za rok 2021: przyjęto do zasobu 3296 j.a. To 
jest 40, 70 m.b akt. W związku z pandemią obsługa Czy-
telni została ograniczona – 71 osób odwiedziło czytelnię 
103 razy, wydano 1960 j.a. Zrealizowano 282 kwerendy 
dla osób prywatnych i instytucji oraz 13 kwerend łączo-
nych.Wykonano 109 skanów, 306 kserokopii (w tym 
217 uwierzytelnione).

Prace związane z zabezpieczeniem zasobu (prze-
pakowywanie akt w pudła, teczki, papier bezkwasowy, 
odkurzanie akt przy pomocy suchej szmatki i odku-
rzacza, bieźąca kontrola stanu zachowania materiałów 
archiwalnych) – 6016 j.a. Ogółem spaginowano 173 j.a. 
to jest 70929 stron, oznakowano 2 j.a. to jest 58 stron. 
Usuwano części metalowe z akt, prostowano kartki – 
200 j.a., to jest 3,10 mb. Odkurzono z zewnątrz i umyto 
170,00 mb pudeł i półek. Przemieszczano akta między 
magazynami w związku z kwarantanną akt udostępnio-
nych – 1960 j.a. Usuwano metryczki z akt udostępnio-
nych w Czytelni. Przygotowano do digitalizacji 798 j.a. 
(sprawdzenie, przepakowanie).

Sporządzono indeksy w bazie „excel”
30/248 Akty własności ziemi (sygn., nr protokołu, 

strona, nazwisko, imię, nazwisko panieńskie, adres, data 
protokołu, nr aktu, uwagi) – 788 rekordów czyli wpi-
sów informacji do baz danych.

30/1/652 Spis właścicieli domów (l.p. strona, ulica, 
nr domu, imię i nazwisko właściciela, II właściciel, III 
właściciel, sygn., uwagi) – 419 rekordów.

30/1/938 Spis mieszkańców Bochni (l.p.strona, 
sygn., nazwisko, nr domu, ulica, nazwa dzielnicy, uwa-
gi) – 1575 rekordów.

30/3/20, 23 Stwierdzenie obywatelstwa polskiego 
(l.p.nazwisko, imię, data i miejsce urodzenia, imię ojca, 
imię matki, strona, uwagi) – 463 rekordów.

30/35/271 Pracownicy Żupy Solnej (l.p. sygn., imię, 
nazwisko, sygn. Sądowa, miejsce urodzenia, miejsce 
zgonu, uwagi) – 1380 rekordy.

30/8/166 Wykaz mieszkańców Niepołomic (strona, 
przysiółek, ulica, nazwisko właściciela i imię, lokator 
wiek, nr domu nr skanu) – 1164 rekordy.

15 studentów realizowało praktykę archiwalną 
w systemie zdalnym, sporządzając indeksy do akt stanu 
cywilnego, wpisując 31902 rekordy.

W 2021 r. przeprowadzono 4 kontrole archiwalne, 
8 ekspertyz archiwalnych. Zarejestrowano 89 wniosków 
dot. wydania zgody na zniszczenie dokumentacji niearchi-
walnej. Wydano 79 zgód. Przeprowadzono 118 konsulta-
cji w sprawie brakowania czy przekazywania materiałów 
archiwalnych (telefonicznie, osobiście i e-mailowe).

 
Opracowano na podstawie materiałów udostęp-

nionych przez Archiwum.    



archiTeKci 
      i BuDowniczowie 
      BOCHEńSCY   
             Teodor TAlowSkI (1857-1910)
W poprzednim numerze Wiadomości Bocheńskich zapoczątkowaliśmy cykl Architekci i Budowniczowie Boch-
ni. Przedstawiliśmy wówczas sylwetkę architekta Gabriela Niewiadomskiego. Różni znani i cenieni architekci 
głównie z Krakowa i ze Lwowa, ale też z Wiednia, Pragi i Budapesztu, projektowali domy, które powstały na 
przełomie wieków XiX /XX. Były i do dziś są ozdobą Bochni, choć niestety niektóre z nich są obecnie w złym 
stanie, żeby nie powiedzieć, że wręcz ruiną mimo ich wyjątkowych walorów architektonicznych. Są też przy-
kłady pozytywne, a do takich należy niewątpliwie willa „Pod Kozłem” przy ul. 3 Maja zaprojektowana w 1895 
r. przez krakowskiego architekta teodora talowskiego. Willa, mimo że kiedyś została przebudowana, nadal 
jest jednym z najładniejszych i najciekawszych budynków w Bochni, a w skali kraju znakomitym przykładem 
historyzmu w architekturze.

Janina kęsek
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teODOR tALOWSKi (1857-1910) krakowski ar-
chitekt, prekursor polskiego neoromantyzmu w archi-
tekturze urodził się w Zasowie k/Kolbuszowej w rodzi-
nie Jana i Walerii z Bogackich.

Ojciec, Jan Talowski był pracownikiem sądu powia-
towego w Kolbuszowej. W latach 1868-1869 przeniesio-
ny został służbowo do Bochni do pracy w tutejszym są-
dzie. Rodzina Talowskich przeniosła się więc do Bochni, 
a Teodora zapisano tu do jedynej w tym czasie szkoły 
podstawowej w Bochni, szkoły „Pod dzwonkiem”. 
Wprawdzie po roku Talowscy powrócili do Kolbuszo-
wej, ale Teodor już samodzielnie pracował nad swoim 
dalszym wykształceniem. Ukończył Wyższą Szkołę 
Realną w Krakowie, po czym udał się na dalsze studia 
do Wiednia. Był tam wolnym słuchaczem w pracowni 
Karola Königa w latach 1875-1877. Dalej kontynuował 
studia pod kierunkiem prof. Zachariewicza na Wydzia-
le Budownictwa Lądowego Politechniki Lwowskiej. Po 
uzyskaniu dyplomu przeniósł się do Krakowa. Wnet dał 
się poznać jako wybitny architekt.  

Projektował wille, budynki użyteczności publicznej: 
szkoły, budynki „Sokoła”, ratusz w Jarosławiu czy szpital 
Bonifratrów w Krakowie, ale bardzo ważne w jego twór-
czości są projekty kościołów, z których najważniejszym 
jest kościół w. Elżbiety we Lwowie.

Charakterystyczne dla Talowskiego, szczególnie 
wille, budowane były z cegły i kamienia, nietynkowane 
z romantycznymi arkadami, loggiami, portykami i de-
koracyjnym szczytem. Ozdobą budynku były kamie-
niarskie detale takie jak maszkarony, ślimacznice, figu-
ry zwierząt (np. lwa, kota, małpy, żaby) ptaków (często 
sowy) czy owadów (np. pająka) zwieńczenia kolumn, 
arkady i kamienne balustrady a nawet ceramiczne guzy 
i ozdobne metalowe kotwy.

Wiele takich kamienic znajduje się w Krakowie, 
może najwięcej przy ul. Retoryka, ale też przy ul. Smo-

Teodor Talowski (Internet)
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leńsk, św. Jana, Karmelickiej, Długiej. Teodor Talowski 
zaprojektował też w 1887 r. własny dom przy ul. Re-
toryka 7, w którym zamieszkał wraz z rodziną, żoną 
Anną z domu Paryzek i trzema córkami: Jadwigą, Ma-
rią i Janiną.

Teodor Talowski był profesorem Politechniki Lwow-
skiej, a od 1891 r. członkiem zarządu Stowarzyszenia 
Budowniczych w Krakowie1. 

WiLLA „POD KOZłeM” W BOChNi
W 1895 r.  na zlecenia dr Mieczysława Dembow-

skiego lekarza powiatowego w Bochni, Talowski wyko-
nał projekt budynku mieszkalnego przy ul. Konstytucji 
3 Maja.

Dr Dembowski (1848-1929) pochodził ze Starego 
Sącza. Jako gimnazjalista brał udział w Powstaniu Stycz-
niowym. Ranny w bitwie pod Rybnicą, uciekł ze szpitala 
wojskowego, dzięki temu uniknął aresztowania i zsyłki 
na Syberię. Po powstaniu ukończył gimnazjum w No-
wym Sączu i później studia medyczne w Krakowie. Jako 
lekarz powiatowy pracował w Chrzanowie, potem w Li-
sku, a w latach 1893-1896 w Bochni2. 

1   Tadeusz Bystrzak, Teodor Marian Talowski, Kraków 2017.
2   Janina Kęsek, Bochnia i obwód bocheński w latach 1863-1864. W 150. 
rocznicę Powstania Styczniowego, Bochnia 2013, s. 151.

Projekt willi „Pod Kozłem” w Bochni (wł. ANK Oddział w Bochni)

W literaturze przedmiotu, willa „Pod Kozłem” 
w  Bochni, jest wymieniana, jako przykład całkowicie 
swobodnej twórczości Talowskiego, bez żadnych ogra-
niczeń, czy życzeń inwestora.

Informację o tym  zamieściło lwowskie Czasopismo 
Techniczne nr 7 z 1900 r.

(…) Przy projektowaniu tej willi zaszedł dość rzadki 
przypadek, że klient zgodził się na oryginalny sposób pro-
jektowania i pozostawił projektantowi całą swobodę pod 
względem rozwiązania form architektonicznych. Wia-
domo, że pan Talowski rzadko kiedy nagina się do form 
utartych, lecz dąży do tego, by tworzyć rzeczy malownicze 
i w każdym razie oryginalne3. 

Willa „Pod Kozłem” przy ul. Konstytucji 3 Maja, za-
wdzięcza swoją nazwę kamiennej głowie kozła umiesz-
czonej w szycie budynku. W Bochni jednak popularnie 
nazywana była „kocim zamkiem”.

(…) budynek ma wyjątkowe walory plastyczne. Naj-
dobitniej świadczy o tym przede wszystkim malowniczy 
szczyt reprezentacyjnego wejścia do willi z herbem Jelita 
i głową kozła w jego zwieńczeniu. Tu należy wyjaśnić 
problem związany z nazwiskiem willi. 

3   Fragment z Czasopisma Technicznego podaje Wojciech Bałus, Pałace, 
dwory i wille Teodora Talowskiego, [w:] Teka Komisji Urbanistyki i Architek-
tury. T. XXI (1987) s. 226-227.
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Willa „Pod Kozłem” przed przebudową (zbiory prywatne)

Głowa kozła w szczycie frontowej ściany  (fot. St. Mróz)

Nr 2 (132) LATO 2022
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Talowski nazwał ją zapewne „willą dr Dembow-
skiego”, a w latach powojennych przylgnęła do niej na-
zwa „koci zamek”. Stało się tak przez fantazyjną głowę 
umieszczoną w szycie. Jest to niby-kot, niby-lew z grzy-
wą, a tak naprawdę – kozioł. Rodzina Dembowskich 
posługiwała się bowiem herbem Jelita, dlatego Talowski 
umieścił na szczycie przerysowane, stylizowane moty-
wy zaczerpnięte z ich herbu. Herb ten zasadniczo powi-
nien zawierać tarczę z trzema przecinającymi się kopia-
mi (środkową ostrzem w dół i dwie ustawione skośnie 
ostrzami do góry). Nad tarczą powinien być hełm z ko-
roną, a powyżej pół kozła z rogami, głową i nogami skie-
rowanymi w lewą stronę.

Talowski zmienił nieco wzajemne usytuowanie po-
szczególnych elementów, a kozioł jest raczej postacią z ro-
mantycznych ballad, przypominając lwa albo chimerę. 
Ma jednak rogi – dlatego wiedząc o herbie pierwotnych 
właścicieli willi nie należy mylić go z kotem (…)4

Jest budynkiem wolnostojącym posadowionym na 
planie litery „L”. Swoboda twórcza architekta dała efekty 
nadzwyczajne. Willa  jest niezwykle malownicza, fanta-
zyjna, a kamieniarskie detale; gzymsy, kolumny, obra-
mienia okien i portale idealnie harmonizują z murami 
budowli z palonej cegły.  

Pierwotnie we wszystkich oknach willi  były witraże, 
a ściany pokoi zdobiły sztukaterie, które zachowały się 
do dziś w niektórych pomieszczeniach. Fantazyjny kar-
tusz z inicjałami M.D. umieszczony w narożniku ściany 
od strony ogrodu upamiętnia inwestora, dr Mieczysła-
wa Dembowskiego.

Kamieniarskie elementy architektoniczne zostały 
wykonane w Zakładzie Rzeźby Artystycznej Wojciecha 
Samka w Bochni. Na elewacji frontowej ściany widnieje 
kamienny kartusz z sygnaturą architekta Teodora Ta-
lowskiego i rok wystawienia budynku. 

4   Anna Sołtysik, Teodor Talowski i jego willa „Pod Kozłem” w Bochni. 
s. 487-488.

Kartusz autorski Talowskiego (fot. St. Mróz)

Wnet po wystawieniu willi dr Dembowski został 
przeniesiony służbowo do Podgórza.

Jeszcze w roku 1896, albo niedługo później willa 
przy ul. Konstytucji 3 Maja została sprzedana. Kupiła 
ją rodzina Olbrychtów. W tym domu wychowywał się 
Jan Stanisław Olbrycht późniejszy profesor UJ, wybitny 
znawca medycyny sądowej i jego młodszy brat Bruno – 
późniejszy generał Wojska Polskiego.

Kiedy i Olbrychtowie wyjechali z Bochni nowym 
właścicielem domu został w 1928 r. Samuel Silbering, 
właściciel drukarni „Secesja.” W 1930 r. budynek został 
zaadoptowany dla celów drukarni. Projekt przebudowy 
opracowali H. Jakubowicz i inż. S. Wexner z Krakowa.

Dobudowano piętro, na którym urządzone było 
mieszkanie właściciela.W pomieszczeniach na parterze 
znajdowała się drukarnia i biuro. Loggię ogrodową za-
murowano5.

Po wojnie drukarnia została upaństwowiona, ale 
funkcjonowała nadal jako terenowy oddział Krakow-
skich Zakładów Graficznych. W 1990 r. drukarnię zli-
kwidowano, a budynek, niestety mocno zdewastowany,  
odzyskali spadkobiercy Samuela Silberringa. W roku 
1999 pan Adam Silberring zawarł umowę z Archiwum 
Narodowym w Krakowie dotyczącą wynajęcia pomiesz-
czeń na parterze dla Bocheńskiego Oddziału Państwo-
wego Archiwum w Krakowie. Archiwum przeprowadzi-
ło remont budynku i adaptację wynajętych pomieszczeń 
pod kątem własnych potrzeb.

5   Tamże s. 489.

Kamienne kolumny przy schodach do głównego wejścia (fot. St. Mróz)
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Niestety w tym roku Oddział Bocheński ANKr jest 
zagrożony likwidacją, a cenne zbiory bocheńskiego ar-
chiwum z czasów staropolskich i późniejszych mają być 
przeniesione do Krakowa. Decyzja Dyrekcji Archiwum 
Narodowego wywołała akcję protestacyjną Stowarzy-
szenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, 
władz samorządowych, Starostwa Powiatowego i miesz-
kańców miasta.

Jakie będą dalsze losy tego budynku, trudno po-
wiedzieć.

inne obiekty w Bochni i okolicy wykona-
ne według projektów teodora talowskiego.

W 1898 r. Talowski opracował kolejny projekt dla 
Bochni. Nie był to jednak ani budynek mieszkalny, czy 
gmach użyteczności publicznej ani obiekt sakralny, lecz 
pomnik, który do dziś stoi na cmentarzu komunalnym 
przy ul. Orackiej. Jest to granitowy pomnik dla uczcze-
nia ofiar pożaru w kopalni bocheńskiej, który wybuchł 
30 grudnia 1875 w komorze Beusta (w polu szybu Su-
toris) i trwał do 3 stycznia 1876. W tym pożarze, który 
zniszczył znaczną część kopalni zginęło ośmiu górni-
ków i dwóch inżynierów: inż. Andrzej Furdzik i radca 
górniczy inż. Edward Windakiewicz6.

6   Stanisław Fischer, Dzieje bocheńskiej żupy solnej, Warszawa 1962, s. 145 -146.

Dla upamiętnienia tej tragedii Skarb Salinarny ufun-
dował pomnik wykonany przez bocheńską firmę ka-
mieniarską Wojciecha Samka według projektu Teodora 
Talowskiego. Projekt tego monumentu podpisany przez 
Teodora Talowskiego znajduje się w zbiorach Archi-
wum Narodowego w Krakowie – Oddział w Bochni.

Pomniki nagrobne są raczej wyjątkowe w dorobku 
Talowskiego. Zaprojektował ich zaledwie trzy, oprócz 
bocheńskiego monumentu jeszcze dwa: w tym samym 
roku (1898) na cmentarzu w Chrzanowie grobowiec fa-
milijny Loewenfeldów – właścicieli chrzanowskich dóbr 
dworskich i w 1905 r. grobowiec rodzinny Żuk-Skar-
szewskich na cmentarzu w Przyszowej. Tu warto dodać, 
że zaprojektował też kaplicę cmentarną Ponińskich na 
cmentarzu w Horyniu7.

W Grodkowicach w pow. bocheńskim (obecnie 
pow. wielicki) na terenie dawnego majątku Żeleńskich, 
w otoczeniu pięknego parku stoi pałac wybudowany 
według projektu Talowskiego w 1902 roku, na zamówie-
nie Władysława Żeleńskiego wielkiego polskiego kom-
pozytora i profesora w Konserwatorium Krakowskim.  

Nad głównym wejściem do budynku widnieje sen-
tencja „Sibi, amico et posteritati„ (Sobie, przyjaciołom 
i potomnym), a na wieży data MCMII (1902).

Budynek jednopiętrowy, na rzucie kwadratu, wybu-
dowany jest z cegły z charakterystycznymi dla Talow-

7   T. Bystrzak op. cit.

Projekt pomnika górników na cmentarzu przy ul. Orackiej w Bochni 
(wł. ANKr Oddział w Bochni)

Pomnik ofiar pożaru w Kopalni w Bochni (fot. St. Mróz) 
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skiego kamieniarskimi detalami. Najpiękniej prezentuje się 
się od strony ogrodu: Ozdobą budynku są tu loggie w obu 
kondygnacjach (parteru i piętra), weranda i narożna wie-
ża8. W ogrodzie zwraca uwagę fontanna wydaje się rów-
nież projektowana przez Talowskiego, za czym przemawia 
fakt, że często projektował też zieleń otaczającą bydynek.

Wkrótce po wystawieniu tego budynku zwanego 
dumnie „pałacem”, w 1903 r., został rozebrany stary 
dwór, w którym w 1837 r. przyszedł na świat przyszły 
kompozytor i w którym rozegrała się tragedia rabacji 
w 1846 r., a dziewięcioletni wówczas Władysław był 
świadkiem śmierci ojca Marcjana Żeleńskiego i wuja 
Stanisława Stańskiego oraz ciężkiego zranienia matki 
i guwernera. Guwerner, Franciszek Procner, naoczny 
świadek, dokładnie opisał prze- bieg napadu na 
dwór w Grodkowicach w dniu 23 lutego 1846 
roku9.

Tragiczne przeżycia 
w  Grodkowicach były 
powodem przeniesie-
nia się rodziny Żeleń-
skich do Krakowa, a 
Władysław, po stu-
diach za granicą 
osiadł w Warsza-
wie na dobrych 
kilka lat. Do-
piero w  1881 r. 
wrócił do Kra-
kowa. 

8   W. Bałus, Pałace, dwory i wille Teodora Talowskiego ...op. cit. s. 224-225.
9   Franciszek Procner, Smutne wspomnienie z rzezi w roku 1846 w Grodko-
wicach, Kraków 1901.

Był już znanym i cenionym pianistą, organistą, 
kompozytorem i pedagogiem oraz założycielem 
Konserwatorium Krakowskiego, które z czasem 
przekształcone zostało w Akademię Muzyczną 
w  Krakowie. W Grodkowicach bywał, nawet czę-
sto, ale na co dzień mieszkał w Krakowie i tam 
zmarł 21 stycznia 1921 roku. Pochowany jest na 
Cmentarzu Rakowickim10. 

Pałac w Grodkowicach jest obecnie własnością 
Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Akade-
mii Rolniczej w Krakowie. Użytkowany jest również 
przez Krakowskie Towarzystwo Muzyczne, które od 
1997 r. wspólnie z w/w Instytutem oraz Gminą Kłaj, 
organizuje tu koncerty, głównie mające na celu popu-
laryzowanie muzyki Władysława Żeleń-
skiego11.

10   ) Karolina Grodziska – Ożóg, Cmentarz Rakowicki w Krakowie, Kraków 
1987, s. 144.
11   Marta i Ireneusz Trybulcowie, 180-lecie urodzin Władysława Żeleńskiego (1837- 
1921) kompozytora narodowego. Kalendarz jubileuszowy, Grodkowice 2017.
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czasy siłaCzEk 
Szlakiem wolności – Teodozja Gołowczyńska c.d.

krystyna dziurdzia

Artykuł ten jest kontynuacją opowieści zawartej w poprzednim numerze Wiadomości Bocheńskich o losach 
mojej cioci teodozji Gołowczyńskiej i jej rodziny. Pisząc go korzystałam z ogólnodostępnych źródeł w internecie 
oraz wspomnień ewakuowanych uchodźców na Bliski Wschód. Do nich dołączyłam relacje moich żyjących jeszcze 
kuzynów: ewy – mającej wówczas 6 lat i Bohdana – 8 lat oraz trzech pań, które jako dzieci były w tym obozie. to były 
długie rozmowy telefoniczne. Wykorzystałam także wspomnienia kuzyna zawarte w książce Pokolenia odchodzą. 
Mam nadzieję, że uwiarygodnią one obrazy pobytu mojej rodziny na Bliskim Wschodzie. trudno jednak doszuki-
wać się w nich tragicznych wspomnień i rzetelnego opisu warunków pobytu w tamtych stronach. to raczej wesołe, 
momentami dowcipne opowieści dzieci, którym zabrano dzieciństwo w Polsce i mogły się nim cieszyć dopiero w ob-
cych, egzotycznych krajach. Relacje dzieci pochodzą z książki  Pokolenia odchodzą, – relacje 27 osób z Birmingham 
deportowanych z Kresów Wschodnich do Kazachstanu i Syberii, red. hubert hudzio, Birmingham 2010.

Mapa ewakuacji uchodźców z ZSRR (Internet) 

Wierzę, że wrócę i tym tylko żyję,
Że mnie przyjaciół powitają dłonie.
Że duszę z brudów tułaczki obmyję,
Kiedy mnie pierwszy polski wiatr owionie

Maria Niwińska, Wierzę, że wrócę

Dla wszystkich, którym udało się ewakuować 
z  nieludzkiej ziemi na Bliski Wschód, generał Wła-
dysław Anders stał się mężem opatrznościowym. 
„Swego dowódcę żołnierze traktowali jak Mojżesza, 
który wyprowadził ich z domu niewoli” – słowa prof. 
Czesława Brzozy.

Generał Anders wyprowadził z niewoli sowieckiej 
ponad 117 tysięcy Polaków, w tym 37 tysięcy cywilów.  
Zadbał szczególnie o dzieci i młodzież, o to aby mogły 
się uczyć, aby zapomniały o głodzie i poniewierce, aby 
mogły przeżyć swoje dziecinne i młodzieńcze lata tak, 
jak ich rówieśnicy w wolnych krajach.

Teodozja Gołowczyńska
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Z KAZAChStANU DO PeRSJi – iRANU  
      
Bezkresne obszary Związku Sowieckiego i republik 

Azji Środkowej zesłańcy przebyli pociągami, w których 
panowały nieludzkie warunki. Potem część z nich dotar-
ła do portu w Krasnowodzku nad Morzem Kaspijskim, 
a następnie została przewieziona statkami do portu Pa-
hlevi w Iranie1. Opis tej przeprawy znajdziemy w książce 
W. Adamczyka Kiedy Bóg odwrócił wzrok2. Ostatnie gru-
py Polaków ewakuowano ciężarówkami z Aszchabadu 
w Turkmenistanie przez Meszhed w Iranie do Teheranu. 
W jednej z tych grup znajdowała się ciocia z dziećmi. Ku-
zyn Bohdan Gołowczyński wspomina: „Myśmy jechali 
lorami. Lory były odkryte, różne toboły na nich, a między 
nimi myśmy jechali”3. Jedna z uchodźczyń – Maria Gabi-
niewicz pisała później: „Po gehennie, którą przeszliśmy, 
Teheran był zupełnie innym światem. Życie obozowe 
miało charakter zorganizowany, działała szkoła, harcer-
stwo i duszpasterstwo. Teheran był bramą, przez którą 
wysyłano nas grupami w różne części świata”4.

Wszystkie ośrodki w Iranie były zorganizowane na 
wzór wojskowy. Teren obozów był ogrodzony i strzeżony. 
Na terenie obozu znajdowały się budynki gospodarcze, 
kuchnia, magazyny żywnościowe i materiałowe, łaźnie, 
umywalnie oraz pomieszczenia szkolne i świetlicowe. 
Była też kaplica. Nie mogło zabraknąć izby chorych, am-
bulatorium itp. Dzieci przybyłe do Iranu zostały objęte 
obowiązkiem szkolnym. Wśród ewakuowanych z  Ka-
zachstanu i Syberii było bardzo dużo wycieńczonych 
i chorych. Uchodźcy byli przyjmowani przez brytyjskie 
służby sanitarne. Udzielano im pierwszej pomocy, po-
dawano lekarstwa i wodę oraz dezynfekowano. Wszy-
scy musieli być odwszeni, ostrzyżeni i umyci. Ich odzież 
palono wraz z resztkami nędznego dobytku. Mogli przy 
sobie zatrzymać tylko listy, fotografie i drobne przedmio-
ty osobiste. Potem dostawali świeże ubrania pochodzące 
z darów amerykańskich. Stan zdrowotny i sanitarny ewa-
kuowanych był tragiczny. Brytyjski pułkownik Ross pisał 
w swoim raporcie: „Odwiedziny w każdym ze szpitali 
wystarczały by uzmysłowić sobie, jakich niezasłużonych 
trudów i fizycznych cierpień doświadczyli uchodźcy”. Dla 
nich szpital był ostatnim etapem tułaczki. Wycieńczeni 
uchodźcy chorowali na gruźlicę, czerwonkę i malarię. 
Obok obozów powstawały cmentarze, na których w za-
straszającym tempie przybywały nowe mogiły.  

Moja rodzina w Teheranie przebywała tylko kilka ty-
godni. Później została przeniesiona do Ahwazu – najgo-
rętszego miasta w Iranie będącego stolicą stanu Chuze-
stan. Zesłańcy zostali zakwaterowani w barakach, które 
wcześniej służyły jako stajnie dla koni lub wielbłądów. 
Baraki były przedzielone tak, aby w nich mogły miesz-
kać dwie rodziny. Niektóre baraki pełniły rolę sal lek-
cyjnych. Warunki mieszkaniowe i sanitarne były bardzo 
prymitywne. Jednak Ahwaz dla wszystkich był pierwszą 
wyspą wolności.

1   W relacjach Polaków, którzy znaleźli się w Iraku, często występuje dawna 
nazwa tego kraju, – Persja (aktualna była do 1914 r.).
2   Wiesław Adamczyk, Kiedy Bóg odwrócił wzrok, Poznań 2016.
3   Pokolenia odchodzą op.cit. Z relacji Bogdana Gołowczyńskiego s. 186.
4   jw. Z relacji Marii Gabiniewicz.

Mirosława Golya „(...) Na zewnątrz, tam gdzie kar-
mili konie, to dziewczynki bawiły się w tych żłobach. 
Chowałyśmy się. Pamiętam, tam musieli być Arabowie. 
Oni rano te maty kładli i Allah, Allah się modlili (...)5”. 

Inna dziewczynka Alicja Różańska opowiadała 
o  wyżywieniu w obozie: „(...) Tam były też stołówki. 
Pamiętam, że przynosili jedzenie. W wiadrach przyno-
sili ryż gotowany i baraninę. Ta baranina była strasznie 
śmierdząca (…)6”. 

O baraninie mniej krytycznie wypowiadała się 
Anna Czepiel: „(...) Jedzenie było już zupełnie zimne. 
Pamiętam, że była zupa ryżowa i baranina. Baranina jest 
jednak bardzo tłusta, ale mięso baranie jest takie mię-
ciutkie. Ale to było bardzo smaczne. I jedliśmy, staliśmy 
w kolejce, każdy miał swoją porcję, najeść się nie mo-
gliśmy. Był problem taki, że to jedzenie było dla nas za 
bogate. To nie zawsze dawało dobry skutek, ponieważ 
dzieci były wycieńczone (...)7”.

Jednak Ahwaz był dla wszystkich tą pierwszą wyspą 
wolności.         

Kuzyn wspomina: „(…) W Ahwazie było bardzo 
gorąco. Chodziło się do szkoły. Miałem szczęście, bo 
moim najlepszym kolegą był Sylwek Bils. Jego ojciec za-
wiadywał wielką łaźnią w naszym obozie. Można było 
chodzić do niej nadprogramowo i tam pod pryszni-
cem spędzić trochę czasu. Było gorąco, więc w samych 
spodenkach się biegało, a spało się dość często na ze-
wnątrz. Łóżka były wystawiane, a my mieliśmy także 
siatki przeciwko moskitom. Po drugiej stronie obozu 
były inne obozy: Anglików, Hindusów. Pamiętam, jak 
Hindusi palili dziwne papierosy. Nie palili ich normal-
nie, tylko na odległość. Trzymali papierosa na długich 
lufkach i tak się zaciągali (...)8”.

Z upałami walczyli wszyscy. Ze wspomnień kuzynki 
wynikało, że matka kupowała im arbuzy, które przekra-
wała na pół. Dzieci wyjadały miąższ łyżeczką, a z łupin 
robiły sobie miski na wodę, którą się polewali. Aby za-
pobiec odwodnieniu i pozbawianiu się potrzebnych mi-
kroelementów, dzieci musiały zażywać „solne tabletki”. 
Trudne warunki klimatyczne potęgowały burze piasko-
we wywoływane chamsinem – porywistym, gorącym 
wiatrem. Trzeba było również uważać na skorpiony, 
które wchodziły do baraków.

Mała Ania Czepiel zapamiętała tragiczne wyda-
rzenie „(...) Dzieci były wycieńczone. Spałyśmy pod 
namiotami, ale na piasku. Piasek był mięciutki i ciepły. 
Tam kilka dziewczynek spało ze mną. Patrzę się rano – 
dziewczynka nie wstaje, ona zmarła ! Dzieci umierały, 
śmiertelność była wielka, wielka (…)9”.

Chyba najstarszą z dzieci, które opowiadały o poby-
cie w obozie w Ahwazie, była Alicja Różańska. Jej relacja 
jest przykładem na to, że musiała szybko dorosnąć, aby 
móc zaopiekować się matką „(…) mama miała tyfus, 
to wiedziałam, że ona jest bardzo wygłodzona. Walizkę 
rozkładałam i na niej wałkowałam ciasto. Na cegiełkach 
5   jw. Z relacji Mirosławy Golyi s. 166.
6   jw. Z relacji Alicji Różańskiej s. 375.
7   jw. Z relacji Anny Czepiel s. 111.
8   jw. Z relacji Bogdana Gołowczyńskiego s. 187.
9   jw. Z relacji Anny Czepiel s. 111.



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE 15Nr 2 (132) LATO 2022

gotowałam, bo już miałam doświadczenie z Rosji. Kar-
tofelki robiłam, pierogi lepiłam. Nosiłam to, żeby mamę 
dokarmiać w szpitalu, bo była bardzo wygłodzona. Pa-
miętam, że biegnąc do szkoły, po drodze biegłam do 
kaplicy i jako dziecko krzyżem leżałam przed ołtarzem 
prosząc Boga, żeby mi matkę wyleczono. Wiedziałam, 
że jak mama umrze, to pojedziemy do sierocińca, że już 
się nikt nami nie zaopiekuje. No i mama wyzdrowiała 
jakoś. Po tyfusie, bardzo długo była bardzo słaba (...)”10 

Podczas pobytu w Ahwazie dzieci uczyły się czytać 
i pisać, uczyły się historii i innych przedmiotów. Nauka 
odbywała się rano i po południu. Lekcje prowadziły 
trzy nauczycielki- między innymi ciocia i kierownik 
Andrzej Machalski.

Anna Czepiel: „(…) W Ahwazie kontynuowaliśmy 
naukę. To było tak na trzy grupy podzielone i rano dzie-
ci szły do szkoły – to była jedna grupa, druga była po 
obiedzie, a wieczorem była trzecia grupa. Było dużo 
dzieci. To było też takie ciekawe (…)11”. 

Warunki w jakich uczyły się dzieci były prymitywne. 
Brakowało zeszytów i podręczników . Później dociera-
ły przesyłki z Londynu. Dopiero drukowanie książek 
polskich w Palestynie, a później Iranie, rozwiązało ten 
problem. Najbardziej brakowało jednak podręczników 
do szkół średnich.

Generał Władysław Anders ogromną wagę przywią-
zywał do pracy dzieci i młodzieży w drużynach harcer-
skich. Udział w takich zajęciach uczył zaufania do ludzi, 
solidarności i pracy nad sobą. Praca ideowo-wycho-

10   jw. Z relacji Alicji Różańskiej s. 375.
11   j.w. Z relacji Anny Czepiel s. 113.

Grono pedagogiczne polskiej Publicznej Szkoły Powszechnej w Ahwazie w Iranie, lata 1943-1946. 
W pierwszym rzędzie, pierwsza od prawej Teodozja Gołowczyńska

wawcza miała również ogromne znaczenie dla przywró-
cenia równowagi psychicznej doświadczonych przez los 
młodych Polaków. Zajęcia w drużynach zapewniały 
dzieciom i młodzieży rozwijanie zainteresowań i orga-
nizowały czas wolny od nauki.

Anna Czepiel: wspominając pobyt w Teheranie pi-
sze „(…) Rozpoczęła się też i nauka szkolna. Powstawały 
drużyny harcerskie, drużyny zuchów. Wszystko kwitło. To 
było coś pięknego, jak w raju, było dobrze. Pięknie było, na-
prawdę, po prostu... mówiliśmy, jacy my jesteśmy szczęśli-
wi, że Pan Bóg tak nas wynagrodził za te cierpienia12. 

We wspomnieniach Polaków, którzy znaleźli schro-
nienie w Persji pozostała dobra opinia o gospodarzach, 
ich chęć niesienia pomocy i serdeczność. Persowie nie 
pytali skąd pochodzili i w co wierzyli. Wiedzieli, że po-
trzebują pomocy i tę pomoc im okazywali.

Tak o swoim pobycie w Iraku (Persji) pisze Stefan 
Legeżyński13 

Persjo o starej kulturze
Pozdrawia Cię pielgrzym z północy
W twoich urokach  się nurza
Może nie ujrzeć Cię więcej,
ale Cię będę pamiętał,
bo lot przez Twoje obrazy 
był dla mnie wolnego –świętem.

12   j.w. Z relacji jw. s. 111.
13   Stefan Legeżyński (1912-1976) poeta zesłaniec do Kazachstanu w 1940 r. 
Opuścił ZSRR z Armią Polską gen. Andersa w 1942 r. Przez Iran i Irak dotarł do 
Palestyny wiosną 1944 r. W Jerozolimie założył grupę literacką „Rytm”. W 1947 
r. wyjechał do Anglii. Był współzałożycielem i prezesem „Konfraterni Artystów 
Polskich w Wielkiej Brytanii”, Zmarł w Londynie 13 sierpnia 1976 r.
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Ciocia z dziećmi i innymi uchodźcami z tego obozu 
w Ahwazie przebywała od 1943 r. do marca 1946 r.

Z iRANU DO LiBANU
      
Kolejnym etapem tułaczki był Liban. Bohdan tak za-

pamiętał tę wyjątkową przeprowadzkę: „(…) Stamtąd je-
chaliśmy pociągiem. Wiem, że przejechaliśmy przez Irak. 
Zatrzymaliśmy się w Bagdadzie przez pewien czas, też 
w  jakimś obozie przejściowym. Pewnego razu ktoś po-
wiedział, że drogą pojedzie król. Pamiętam, że biegliśmy 
do głównej drogi, żeby zobaczyć jak wygląda król Iraku 
– Fajsal. On też był małym dzieckiem. Jechał do szkoły. 
Czy to było auto, czy jakaś kareta, nawet nie pamiętam. 
Ktoś tam za szybą był. Wiem, że on później źle skończył. 
Przyjechaliśmy z Iraku do Bejrutu w Libanie (...)”14.

Klimat i warunki życia były w porównaniu do tych 
w Iranie wspaniałe. Czyste i zdrowe górskie powietrze. 
Przyroda przypominała raj. Rosły tam drzewa poma-
rańczowe, granaty, były winnice i plantacje morwy bia-
łej. W Libanie było siedem osad, w których mieszkali 
Polacy. Ciocia wraz z dziećmi zamieszkała w miejsco-
wości Beit-Chebab, co w tłumaczeniu znaczy górska 
wioska. Zmieniły się również na lepsze warunki pobytu 
i ich finansowanie. Początkowo dotacje płynęły z Pol-
skiego Rządu Emigracyjnego, który otrzymywał pomoc 
od władz brytyjskich i libańskich. Uchodźcy wynajmo-
wali domy od Libańczyków i otrzymywali pieniądze 
na swoje utrzymanie. Miejscowość Beit-Chebab była 
w większości zamieszkała przez maronitów – członków 
Wschodniego Kościoła Katolickiego.

W Libanie zorganizowano szkolnictwo polskie na 
różnych poziomach. Powstało piętnaście placówek 
oświatowych. Były nimi szkoły powszechne, gimnazja 
o zróżnicowanym poziomie kształcenia, liceum i kursy 
zawodowe. Założono polską bibliotekę i polski kościół 
w Ghazir. Odbywały się różne koncerty. Do Libanu 
wraz z sierotami z syberyjskich łagrów trafiła również 

14   Fajsal II (1935-1958) król Iraku w latach 1939-1958. Podczas zamachu 
stanu wraz  z rodziną został rozstrzelany 14 lipca 1958 r.

Hanka Ordonówna – piosenkarka i aktorka. Zaangażo-
wana była bardzo mocno w pomoc dzieciom, a szcze-
gólnie sierotom wojennym15.

Domy w Beit-Chebab były usytuowane na wzgó-
rzach. Piętro domów wynajmowali Polacy, zazwyczaj 
dwie lub trzy rodziny. Mieli do dyspozycji jeden po-
kój z kuchenką-prymusem na ropę naftową lub naf-
tę. W takich warunkach ciocia mogła gotować swoim 
dzieciom polskie obiady – zupy pomidorowe, racuchy 
z jabłkami, maślaki zbierane w pobliskich lasach. Ewa 
była zachwycona możliwością samodzielnych spacerów 
po lesie i zbieraniem szyszek pinii, z których wydoby-
wała smakowite orzeszki, tłukąc je kamieniami. Wspo-
minała również chodzenie po drzewach, których owoce 
były podobne do malin. Były to morwy. Ciocia, mając 
pieniądze, mogła kupować na targu mięso i ryby. Była 
prawdziwą polską mamą, ale także nauczycielką. Uczyła 
w szkole podstawowej, w której były  trzy inne nauczy-
cielki i kierownik szkoły. Bohdan chodził tam do szóstej 
klasy i zdał egzaminy do gimnazjum. Znajdowało się 
ono w sąsiedniej miejscowości Baabda. Było tam więk-
sze skupisko Polaków. Kuzyn mieszkał tam u znajomego 

15   Hanka Ordonówna, Dzieci tułacze, Dziekanów Leśny 2020.

Teodozja z dziećmi Ewą i Bogdanem, Ahwaz, marzec 1943
Beit-Chebab w Libanie. Nauczycielki przed wejściem do szkoły: 

(od lewej) Teodozja Gołowczyńska, Maria Radek i pani Żółtowska
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nauczyciela pana Józefa Narkiewicza, który uczył wy-
chowania fizycznego. Na soboty i niedziele odwożono 
go do domu. Ta nauka trwała trzy może cztery tygodnie. 
Mąż cioci przyjeżdżał na przepustki z Egiptu, aby być 
bliżej rodziny. Bohdan był zachwycony tymi wizytami:

„(...) Ojciec przyjeżdżał z karabinem albo rewolwe-
rem. To mnie fascynowało. Oczywiście nie miał nabo-
jów (…)16”. 

Bohdan wspominał, że będąc w Libanie należał do 
harcerstwa, które prowadziła jego mama. Podczas świąt 
3 maja i 11 listopada harcerze brali w marszach, na czele 
których maszerowała ciocia.

Dzieci i młodzież przebywające w Libanie wyjeżdża-
ły na wycieczki. Obowiązkowo każdy musiał zobaczyć 
skupisko-rezerwat cedrów. Cedr przecież jest godłem 
Libanu. Ponadto program wycieczek zawierał zwie-
dzanie Baalbek-ruin starożytnego kompleksu miasta ze 
świątyniami ku czci Jowisza, Wenus i Bachusa. Kolejną 
atrakcją turystyczną był Trypolis, w którym znajdował 
się zamek krzyżowców oraz wieża z pomnikiem Matki 
Bożej Pani Libanu.

Sieroty polskich wygnańców były umieszczone 
w  obozie w Isfahanie i po jego likwidacji rozsyłane 
w różne zakątki świata, do Indii, Afryki, Nowej Zelandii 
i Meksyku.

Z LiBANU DO eGiPtU
     
W Libanie moja rodzina przebywała rok i dziewięć 

miesięcy. Potem wyjechała przez Palestynę do Egiptu, 
również do obozu przejściowego w El-Kasasin. Bogdan 

16   Pokolenia odchodzą op.cit. Z relacji Bogdana Gołowczyńskiego s. 188.

bardzo żałował, że będąc w Egipcie nie widział żad-
nych piramid i sfinksów. Organizowanie wycieczek w te 
strony nie było możliwe, ponieważ panowała epidemia 
cholery. Z tamtego pobytu Kuzyn zapamiętał śmieszną 
historię:

„(…) Bezczelne sępy, które wyrywały żołnierzom je-
dzenie z menażek. Byli tacy dowcipnisie, że do kawałka 
mięsa przywiązywali cegłę. Taki sęp chwytał to, podry-
wał i nie mógł podnieść do góry (…)17”. 

17   Pokolenia odchodzą op.cit. Z relacji Bogdana Gołowczyńskiego s. 186.

Teodozja prowadzi lekcję w polskiej szkole, Beit-Chebab 1946-1947

Pochód 3-Majowy, Beit-Chebab 1946-1947. 
Na czele pochodu Teodozja Gołowczyńska
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W Kasasin znajdował się obóz wojskowy Sił Zbroj-
nych Polaków z lotniskiem polowym. Z tego lotniska 
startowali piloci 318 dywizjonu.

Moja rodzina wypłynęła statkiem „Samonia” w listopa-
dzie 1947 r. do Europy. Dopłynęli do Liverpoolu, a stam-
tąd przewieziono ich do obozu przejściowego w Wheaton 
Aston. To był ostatni etap ich długiej tułaczki. Niestety nie 
dane było im wrócić do Polski. Sytuacja polityczna po za-

Guriusz Gołowczyński, żołnierz Armii Polskiej, (pierwszy z prawej) – Egipt 1946-1947

kończeniu wojny była dla rodziny żołnierza Armii gen. 
Andersa bardzo niebezpieczna. Ich drugą ojczyzną stała 
się Anglia. Ciocia zadbała o to, aby w nowym miejscu, 
znów w trudnych warunkach, mogła wypełniać misję 
nauczycielki wśród polskich uchodźców. O jej 30-letniej 
pracy jako dyrektorki polskiej szkoły w Birmingham, 
będzie artykuł w następnym numerze Wiadomości Bo-
cheńskich.

Nr 2 (132) LATO 2022

oKruchy czasu 
     Fragmenty...
W roku 2021 w Krakowie ukazała się książka Aleksandry Mączki „Okruchy czasu”. Autorka jest bochnianką, 
absolwentką tutejszego LO. Następnie ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i podyplo-
mowe studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. Przez trzydzieści pięć lat pracowała jako redaktor 
w tVP Kraków. Jest autorką wielu reportaży i filmów dokumentalnych oraz programów studyjnych.

Aleksandra Mączka

Spacery po Bochni

W książce tej Autorka przechodzi od spo-
sobu patrzenia dziecka na świat do 
myślenia bardzo dojrzałego, szukając 

równocześnie odpowiedzi na pytania jakie stawia po 
drodze życie. Znamienna jest różnorodność przed-
stawionych zagadnień. Teksty Autorki są w większo-
ści rezultatem osobistych przeżyć, wynikają także 
z  potrzeby podzielenia się z innymi swoją refleksją, 
pytaniami i wnioskami. Jest to więc swoisty autopor-

tret duchowy, cechujący się dojrzałym spojrzeniem, 
intuicją, delikatnością i wrażliwością.

25 marca 2020 r. w samo południe, nad pustym, wy-
ludnionym Krakowem rozlega się przejmujący, donośny 
głos dzwonu Zygmunta. Nie ma nikogo na rynku, puste 
aleje, puste kościoły, zamknięte restauracje, kawiarnie 
i sklepy. Dawno przebrzmiały śmiechy i rozmowy rozba-
wionych turystów. Cisza na Plantach i w pustych tram-
wajach. Zygmunt bije zawsze podobnie, ale dzisiaj w jego 
dźwiękach słychać trwogę. Wzywa do modlitwy Ojcze 
nasz. Nie jest sam, podobne dzwony biją we wszystkich 
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polskich miastach, we wszystkich miastach chrześcijań-
skiej Europy. O godz. 12 w południe, na prośbę papieża 
Franciszka cała Europa modli się o powstrzymanie zarazy. 
Strach objął wszystkie kontynenty. Jej śmiercionośna fala 
przetacza się przez cały świat. Kilka dni temu ogłoszono 
pandemię. Przejeżdżające przez puste ulice policyjne sa-
mochody z głośników nawołują do pozostania w domu. 
Media nadają komunikaty o liczbie zarażonych i liczbie 
zmarłych ludzi z powodu koronavirusa. Z każdym dniem 
te liczby rosną, rosną, rosną. Lekarstwa na koronaviru-
sa nie ma, izolacja wydaje się być środkiem najbardziej 
skutecznym. Świat zewnętrzny się zamknął. Życia trzeba 
szukać w świecie wewnętrznym, w sobie, we wspomnie-
niach, przeżyciach, pragnieniach. W tych dniach często 
staje mi przed oczyma dawne kolorowe wspomnienie. 
Florencja, stoję koło posągu Dawida. Jest zwrócony tyłem 
do miasta, jakby patrzył na otaczające miasto wzgórza 
pokryte ciemną zielenią1. To właśnie na jednym z nich 
stała willa, do której podczas szalejącej we Florencji zara-
zy uciekła grupa młodych ludzi, by chronić się przed mo-
rowym powietrzem. W 1348 roku dżuma dziesiątkowała 
Florencję. Izolacja trwała dość długo; aby się nie nudzić, 
każdego wieczoru jedna z osób musiała opowiedzieć za-
bawną lub pouczającą historię. Tak powstał Dekameron2, 
czyli zbiór stu nowel, które w ciągu dziesięciu dni w roku 
1348 opowiadała sobie dla zabicia czasu grupa dziesięciu 
szlachetnie urodzonych florentyńczyków (7 pań i 3 mło-
dzieńców). Każdy dzień miał swój temat, zadany przez 
kolejno wybieranego „króla” lub „królową”. Nowele sta-
nowią opis obyczajów w epoce włoskiego renesansu. Pa-
trzymy na piękne cyprysy, na ukryte w ogrodach domy, 
rozmawiamy o zarazie, o Giovannim Boccacciu, jemy 
lody jest wesoło, przyjemnie. Morowe powietrze, zarażo-
ne miasto, wystraszeni ludzie, to wszystko wydaje się nie-
realne, dalekie, tonące w mrokach dalekiej historii. Tak 
to kiedyś bywało, kiedyś, kiedyś, kiedyś. Chwila rozmo-
wy o zarazie sprzed wieków, właściwie niezrozumiałej do 
końca, zupełnie nieprzystającej do współczesnego świata, 
do współczesnych wynalazków, techniki, do człowieka, 
który ujarzmił przyrodę. Nierealne, dawne, zapomniane, 
dopadło człowieka XXI wieku, który mimo, że tak wiel-
ki i silny, okazał się tak bezradny. Ta pora skłaniająca do 
refleksji, wspomnień, ocen spowodowała, że zaczęły po-
wstawać „Okruchy czasu”.

Bochnia mojego dzieciństwa była małym i spo-
kojnym miasteczkiem z ładnym, naturalnym 
pięknem przyrody, ze starym ciekawym cen-

trum i malowniczymi zaułkami, jakby przeniesionymi ze 
starych landszaftów. Życie toczyło się utartymi koleinami.

Pamiętam okazały, stylowy budynek starostwa, 
w którym pracował mój ojciec. Naprzeciwko starostwa 
– inspektorat szkolny; kilka lat pracowała tam moja 
mama. Okna budynków były blisko siebie, bo dzieliła je 
tylko jezdnia. Mogli się nie tylko z nich pozdrawiać, ale 
nawet porozmawiać ze sobą.
1   Dawid – rzeźba Michała Anioła przedstawiająca biblijnego Dawida bez-
pośrednio przed walką z Goliatem. Uchodzi za jedno z najważniejszych dzieł 
renesansowej rzeźby. Obok Piety jest najbardziej znaną rzeźbą tego artysty.
2   Dekameron (z włos. Il Decamerone, dziesięć dni) – dzieło literackie Gio-
vanniego Boccaccia, napisane w języku włoskim prawdopodobnie w latach 
1350-1353, a po raz pierwszy wydane drukiem.

Moja szkoła im. św. Barbary pamiętała dawne cza-
sy3. Wykształciła wiele pokoleń bocheńskich dzieci. Bu-
dynek szkolny posadowiony był koło placu targowego. 
Tam, w przeciwieństwie do sennych ulic, ruch do połu-
dnia był zawsze.

I wreszcie dom rodzinny. Właściwie dwa bliźniacze 
domy z dużym ogrodem przy jednej z głównych ulic. 
Bezpieczną drogę do szkoły zapewniała ówczesna mo-
toryzacja, albowiem w tamtym czasie auta jeździły bar-
dzo rzadko, a furmanki wolno. Miałam kilka koleżanek 
w sąsiednich domach, z którymi się przyjaźniłam. I tak 
upływały dni szkolnych lat.

Szerokim oknem na świat było kino „Jutrzenka”4. 
Całe zapełnione w niedzielne „poranki”. A jednak cze-
goś brakowało. Gdy ma się „naście” lat, ów ład, przewi-

3   Szkoła powstała w 1900 r., jako czteroklasowa, żeńska. Od 1934 – jako 
szkoła koedukacyjna. Wybuch II wojny światowej przerwał działalnoś  
edukacyjną placówki. Naukę wznowiono, w ograniczonym zakresie, 
w 1940/1941 r. Po wojnie szkoła wznowiła zajęcia w 1945/1946 r. W 2000 
r. (w stulecie istnienia placówki) nadano szkole patrona – św. Barbarę. zob. 
Historia szkoły. Szkoła Podstawowa nr 4 im . św . Barbary w Bochni, http://
www.psp4bochnia.pl/?historia-szkoly,6 [dostęp 12.02.2020].
4   Kino „Jutrzenka” (wcześniej: „Raj”) przestało istnieć w 2002 r. W jego 
miejsce powstało Kino „Regis”. zob. Historia Stowarzyszenia Bochnia-
cy. Koło w Bochni, http://bochniacy.pl/historia-stowarzyszenia/ [dostęp 
12.02.2020].

Okładka książki Aleksandry Mączki pt. Okruchy czasu
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dywalność, spokój i sennie toczące się, podobne do sie-
bie, dni – wszystko wydaje się bardzo uciążliwe i nudne. 
Jednocześnie miałam świadomoś totalnej niemożności 
– pragnienie wyrwania się z tego zamkniętego „świata” 
jeszcze na długie lata musiało pozostać w sferze chęci, 
jako odległe marzenie. Chodziłam z tą samą koleżanką 
z klasy do domu, w tym samym ogrodzie bawiłyśmy się, 
chodziłyśmy na te same lekcje.

Bardzo często wybierałyśmy się na długie spacery po 
nieznanych zaułkach, po ulicach starego centrum czy 
obrzeżach miasta. Wtedy też odrealniałyśmy i uatrak-
cyjniałyśmy codzienne, zwykłe otoczenie.

Otaczającej nas rzeczywistości nadawałyśmy „wspa-
niałe, światowe” nazwy. Był „salon Japońskich Wiśni”, 
ulica „Paryskich zakochanych”, „Indiański wąwóz”. Jakaś 
rozlatująca się szopa dostała nazwę „Plac pagody wes-
tchnień”, były „Afrykańskie bezdroża” i ulica „Gorącej 
Sahary”. Już samo wymienianie tych nowych – zmienio-
nych z ulicy Hanki Sawickiej czy Janka Krasickiego5 – 
nazw dawało nam niejako dostęp do szerokiego świata. 
Bocheńskie uliczki nabierały blasku Paryża czy Pekinu.
5   Hanka Sawicka (1917-1943), Janek Krasicki (1919-1843) – działacze 
komunistyczni. Sawicka – pierwsza przewodnicząca Związku Walki Mło-
dych, zmarła w wyniku odniesionych ran w zasadzce gestapo; Krasicki – 
członek Komsomołu, Polskiej Partii Robotniczej i Gwardii Ludowej; orga-
nizator i przewodniczący Związku Walki Młodych, zamordowany przez 
Niemców. zob. I P N, Hanna Krystyna Szapiro (1917-1943), https://web.
archive.org/web/20160307185640/ http://ipn.gov.pl:80/najwazniejsze-wia-
domosci/informacja-historyczna/hanna-krystyna-szapiro-
19171943[dostęp 12.02.2020]; I P N , Jan Krasicki (1919-1943), https://ipn.
gov.pl/pl/upamietnianie/ dekomunizacja/zmiany-nazw-ulic/nazwy-ulic/
nazwy-do-zmiany/37005,ul-krasickiego-Jana.html [dostęp 12.02.2020].

Po latach, gdy liczne prywatne i służbowe podróże na-
gromadziły bagaż wspomnień prawie ze wszystkich konty-
nentów, sytuacja się odwróciła. Indiańskie nazwy i Sahara 
stały się rzeczywistym doświadczeniem, a tęsknota i myśli 
nie biegły już do afrykańskiej sawanny czy Gór Skalistych, 
lecz do małych domów otulonych ogrodami w podmiej-
skich kwartałach, coraz zresztą rzadszych. Biegły do zna-
nych na pamięć fragmentów rynku, Plant, bocheńskich 
ulic i placów. To było moje Cuzco, czyli pępek świata!6.

6   Nazwa cuzco w języku keczua oznacza „pępek świata”. Zob. R. Cerrón
-Palomino, El aimara como lengua oficial de los incas, „Boletín de Arqu-
eología PucP”, 2012, nr 8, s. 9-21.

Janina Mączka – Portret (rys. Stanisław Fischer, Bochnia 1952 r.) Stefan Mączka – Portret (rys. Stanisław Fischer, Bochnia 1952 r.)

Bochnia, ulica Kraszewskiego, fot. Adam Famielec 
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Rynek w Bochni, lata 40.-50., fot. Stanisław Famielec

Rynek w Bochni, lata 40.-50., fot. Stanisław Famielec 
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Szkoła podstawowa
Dzień był piękny, słoneczny, jesienny, spokojny. 

Musiałam go przeżyć bardzo mocno, skoro do dziś pa-
miętam każdy jego szczegół. Mama założyła mi różową 
sukienkę z falbankami, wzięła za rękę i poszłyśmy do 
szkoły; trochę się bałam. Nie bardzo mogłam wyobrazić 
sobie tyle dzieci siedzących w ławkach. Szkoła św. Bar-
bary w Bochni była starą szkołą. Pierwsze lekcje odbyły 
się w niej we wrześniu 1900 r. Zbierała dzieci nie tylko 
z Bochni z okolic ul. Trudnej, lecz także z okolicznych 
przysiółków. Gdy były mrozy i śniegi dojście do niej 
było tak trudne i dalekie, że mieszkające poza Bochnią 
uczennice po prostu nie przychodziły do szkoły. Były 
zwolnione z lekcji z racji adresu zamieszkania.

Gdy weszłyśmy z mamą do bardzo szerokiej sieni 
wybrukowanej brązową kostką, otwarło się przed nami 
wewnętrzne podwórze. Dzieci było już dużo. Parę dziew-
czynek zrobiło kółko, śpiewały, cieszyły się pewnie ze spo-
tkania po wakacjach. Mama kazała mi podejść do nich do 
kółka. Były starsze, potraktowały mnie jak maskotkę. Nie 
bawiło mnie to wcale. To było zadanie, mam się kręcić 
w kółko z jakimiś obcymi dużymi dziewczynami. Klasa 
była na piętrze, prowadziły do niej ciemne zakręcające 
schody, na ścianach były zielone lakierowane lamperie.

Taką kolorystykę zapamiętałam z całej podstawów-
ki. Z dużego korytarza w lewo weszłyśmy do trochę 
ciemnej obszernej klasy. Było nas prawie 60, do tego 
do każdego dziecka mama, całkiem spory tłumek. 
Nauczycielką była Kazimiera Kusionowicz, do której 
mama mówiła Kaziu, znały się od lat. Skąd? Nie mam 
pojęcia. Byłam jak na swój wiek wysoka, dlatego posa-
dzono mnie w przedostatniej ławce. Ławki były bardzo 
ciekawą konstrukcją. Blat i miejsca do siedzenia sta-
nowiły całość, nie pamiętam czy były na dwie czy trzy 
osoby. Były z grubego drewna wypolerowanego przez 

kolejne pokolenia uczennic. W blacie 
wycięte były otwory na kałamarz z atra-
mentem, drewniana rączka ze stalówką 
rozciętą jak kiedyś gęsie pióro, była me-
lodią przyszłości. Pierwszoklasistki miały 
tylko ołówek i gumkę.

Pamiętam „Panią”, która stoi przed ka-
tedrą i wita nas w szkole. Połowa dziew-
czynek płacze, mamy cisną się w drzwiach, 
by choć przez chwilkę zobaczyć swe dziec-
ko. Nie płaczę, siedzę prosto i słucham, co 
mówi Pani. Wtedy w drzwiach widzę roz-
pychającą się moją mamę, zagląda do sali, 
uśmiecha się do mnie i kiwa mi ręką. Je-
stem zła! Po co? Przecież nie płaczę. Siedzę 
grzecznie. Jestem ważna, jestem uczennicą, 
a ona myśli, że dzieckiem.

Tornistra nie miałam. Wyszukali mi w 
domu czerwoną damską torebkę z delikat-
nej cielęcej skórki, niestety nie miała rącz-
ki, bo była raczej w stylu kopertówki. Oj-
ciec włożył do niej jakąś ebonitową elipsę, 
zakładało się ją pod zamek i jakoś pierw-
sze dni przeszły. Nie było też elementarzy. 
Dopiero w połowie września dowieźli je 
do jedynej bocheńskiej księgarni.

Elementarz Falskiego był piękny, kolorowy, na ry-
sunkach pełno dzieci, pachniał farbą. Na kolorowych 
kartkach były już drukowane litery i portret prezydenta 
Bieruta, wielki świat, poważne sprawy. Po kilku dniach 
otrzymałam też tornister: sztywny, ciemny, z jakiejś tek-
tury powlekanej wodoodpornym płótnem, nie był trwa-
ły. Na jeden rok chyba wystarczył. Miał pomieścić dwie 
książki: jedną do języka polskiego, drugą do matema-
tyki – już mniej kolorową, ale też z rysunkami różnych 
kurek, jabłek, zapałek do liczenia. Do tego dwa zeszyty: 
jeden w linię, drugi w kratkę, ołówek i gumka. To wy-
starczało na pierwszy rok edukacji.

Po kilku dniach zaczęłam chodzić do szkoły sama. 
Było tylko jedno przejście przez jezdnię. Wiedziałam, że 
mam się rozejrzeć w prawo i lewo, samochody przejeż-
dżały najwyżej kilka razy dziennie. Było dużo furmanek, 
rowerów, dorożki, czasem bryczka. Miałam już grana-
tową sukienkę, tornister i szłam sama do szkoły. Byłam 
bardzo ważna i życie byłoby piękne, gdyby nie trzeba 
było pisać. Cała linijka „a” – makabra. Tak długo sie-
dzieć w jednym miejscu i jeszcze nie przeciągać za linię.

W domu mama, która była z wykształcenia nauczy-
cielką, siedziała przy mnie i miałam zakaz wychodzenia 
do ogrodu, a tam dzieci grały w piłkę, dopóki iluś linijek 
tych okropnych liter nie napiszę. Mama zachowała w 
swoich pamiątkach mój zeszyt z pierwszej klasy, świa-
dek mego mozołu i wyrzeczeń.

Klasy w podstawówce były bardzo liczne. Po 60 
dziewcząt w jednej. Dopiero w czwartej klasie podzielono 
nas na A i B, co ułatwiło nauczanie. Szkoła św. Barbary 
była szkołą żeńską, zróżnicowanie dzieci ogromne: od 
bardzo biednych i zaniedbanych, od mówiących gwa-
rą dziewcząt z przysiółków, po wystrojone z kokardami 
w warkoczach dziewczynki z centrum miasta. Ze wzglę-
du na wzrost zawsze siedziałam gdzieś z tyłu. Można było 

Klasa III Szkoły Podstawowej nr 4 – tradycyjny krakowiak, Ola w środku drugiego szeregu (wł. pryw.)
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Przed domem rodzinnym w Bochni przy ul. Trudnej

wojować i gadać z sąsiadkami, ale trzeba było wytężać 
wzrok, by przepisać to, co znajdowało się na tablicy.

Nauczyciele byli przeważnie starsi, przedwojenni, 
ciekawe osobowości, których nie umiałyśmy docenić. 
Wszechobecna propaganda komunistyczna docierała 
do nas na szkolnych akademiach, gdzie program ustalo-
ny był z góry, z radia, z dziecięcych pism i książek, może 
rzadziej z lekcji, na których nauczyciele umiejętnie la-
wirowali między tym, co musieli powiedzieć, a tym, 
czego mówić nie chcieli. Śpiewałyśmy więc z przejęciem 
„Młody jest Związek Radziecki, młoda jest Polska Ludo-
wa, razem więc będą oba narody przyszłość szczęśliwą 
budować”. Wyobrażałam sobie wtedy Związek Radziec-
ki jako silnego młodzieńca, a Polskę jako piękną dziew-
czynę. Szli razem, trzymając się za ręce.

Miałam w bibliotece ładnie wydaną książkę z re-
alistycznymi ilustracjami Uczennica pierwszej klasy.   
Bohaterką jest dziewczynka z kołchozu w ZSRR, Moja 
rówieśniczka. Kołchoz jest rajem, w którym wszyscy 
są serdeczni i pracowici7. Dla towarzysza Stalina zro-
bią wszystko, bo dzięki jego opiece są bezpieczni i żyje 
się im dobrze. Nie umiałam jeszcze dobrze czytać. 
Kładłam tę książkę na kanapie, klękałam i składałam 
sylaby. To był duży wysiłek, ale treść taka ciekawa; 
byli pionierzy i zwierzęta, i przygody tej dziewczynki 
z rajskiego kołchozu8. Potem były czytanki o biednym 
Kostku z Warszawy, który pomagał przy budowie mo-
stu Poniatowskiego by zarobić na życie, a potem dzię-
ki swemu bohaterstwu został generałem Konstantym 
Rokossowskim. Jest taka fraszka, która odzwierciedla 
doskonale sytuację: „Konstanty Rokossowski Polak ro-
dowity jest z matki Nataszy i ojca Nikity”9.

Nic więc dziwnego, że gdy pani w drugiej lub trzeciej 
klasie kazała nam ułożyć jakieś zdanie – dzieci mówiły: 
traktor orze, kotek siedzi, pszczoła lata. Ja postanowiłam 
ułożyć coś bardziej skomplikowanego.

Pamiętam jak przecieram ręką po ławce z wysiłku 
umysłowego i łączę w całość w jedno zdanie wszyst-
kie elementy. Jest wspaniałe, mądre i długie. Podnoszę 
rękę, wstaję i mówię głośno i z zaangażowaniem: „Spół-
dzielnia produkcyjna broni chłopa przed wyzyskiem 
kułaka”. W klasie cisza, dzieci patrzą na mnie, pani 
też jakby zdziwionym, spłoszonym wzrokiem. Chwali 
zdanie, że długie, że ładnie ułożone, ale na tablicy pi-
sze „traktor orze”, tu podmiot, a tu orzeczenie, jasne, 
proste. Jestem zdziwiona. Potem na wywiadówce coś 
mówiła mamie na temat tego zdania i pewnie z troską 
o moje przekonania, a czasy były bardzo trudne. Sza-
lejący terror, więzienia pełne więźniów politycznych, 

7   Por. Uczennica pierwszej klasy – film z 1948 r. o dziewczynce – Marusi, 
która zaczyna naukę w szkole podstawowej w ZSRR.
8   Kołchoz (ros. колхоз) – formalnie rolnicza spółdzielnia produkcyj-
na, rodzaj przedsiębiorstwa rolniczego charakterystycznego dla byłego 
ZSRR. Słowo kołchoz jest skrótem od nazwy kollektywnoje choziajstwo 
(коллективное хозяйство), które w języku rosyjskim oznacza gospodar-
stwo kolektywne.
9   Konstanty Ksawerowicz Rokossowski (1896-1968) – żołnierz, polski 
i radziecki dowódca, marszałek Polski i marszałek Związku Radzieckiego, 
dwukrotny Bohater Związku Radzieckiego, poseł na sejm PRL kadencji 
(1952-1956), wiceprezes rady Ministrów PRL (1952-1956), minister obro-
ny narodowej PRL(1949-1956), wiceminister obrony ZSRR (1958-1962), 
deputowany do rady Najwyższej ZSRR. Por. Kronika komunizmu w Polsce, 
red. A. Górska, Kraków 2009, s. 212.

ojciec bezpartyjny z akowską przeszłością. Nie zawsze 
można było wszystko powiedzieć.

W tym samym okresie w wakacje byłam z ojcem 
w lesie, zbierałam jagody. Na ścieżce doszła do nas jakaś 
wiejska kobieta, zaczęła się rozmowa. Tata pytał, jak się 
im żyje, czy obowiązkowe dostawy są ciężkie? Opowia-
dała chętnie, narzekała. Pamiętam, jak mówi do ojca: 
„Panie, długo to jeszcze tak będzie?”. Podobała mi się. 
Biała płócienna chusteczka zsunęła się jej z czarnych 
włosów. Ręką wycierała spocone czoło. Postanowiłam 
nie być gapą i włączyć się do rozmowy. Tatusiu! Czy 
w tej wsi jest już spółdzielnia produkcyjna? W kobietę 
jakby piorun strzelił. Zerwała się bez słowa, nie ogląda-
jąc się uciekła przed siebie, łamiąc leżące na ziemi ga-
łązki. Na komunistkę nie wyrosłam, nie wiem, jak mnie 
w domu ustawiano do życia, chyba delikatnie, powoli, 
bo własnych dzieci też się obawiano, by z głupoty nie 
powiedziały za dużo.

Często bawiliśmy się w szkole i na podwórku 
w  Niemców i partyzantów. Coś o tej wojnie wie-
działam, dlatego nie mogłam zrozumieć, gdy ojciec 
opowiadał bratu swemu, jak był w niewoli rosyjskiej. 
Wzięli ich w  okolicach Augustowa. Tato, przecież 
wojna była z Niemcami! Armia Czerwona to przyja-
ciele. Potakiwał, ale nie chciał mi tego wytłumaczyć. 
I wojny rozgrywające się na podwórku nadal prze-
biegały według ustalonych przez dzieci zasad. Polacy 
kontra Niemcy.
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Indoktrynacja miała też łagodne, przyjemne oblicze. 
Skierowana była do dzieci, młodzieży i także do osób 
prostych. Pozornie nie miała nic wspólnego z polityką, 
powinna nieść tylko przeświadczenie, że Związek Ra-
dziecki to pogodny i bardzo przyjazny sąsiad.

Obok szkoły im. św. Barbary był od zawsze plac tar-
gowy. Istnieje do dziś w zupełnie innej formie. Wtedy 
szarym świtem zjeżdżały na niego furmanki załadowa-
ne towarami. Worki pełne ziemniaków, buraków, kapu-
sty, grochu, jabłek i tym podobnych ustawiano na ziemi. 
Na stołach jajka, sery, masło, to ostatnie było w garnusz-
kach; im kopka na wierzchu była większa, tym korzyst-
niejszy zakup. Ludzi na placu gromadziło się zawsze 
dużo. W dni, kiedy przyjeżdżało polowe kino, gapiów 
przybywało. Na białej rozpostartej na pewnej wysokości 
płachcie wyświetlano filmy. Były to piękne animowane 
bajki rosyjskie i inne proste opowieści o  wspaniałym 
„kraju rad”. Był Konik Garbusek i Bajka o rybaku i zło-
tej rybce. Jakim sposobem urywałyśmy się ze szkoły, nie 
pamiętam, może na dłuższej przerwie? Widzów było 
dużo, śmiali się, komentowali akcję; dla ludzi z okolicz-
nych wsi, którzy handlowali na placu, była to pewna 
atrakcja. Szczególnie dla młodych osób. Patrzono w nie-
bo z niepokojem, żeby tylko nie wyszło słońce zbyt silne, 
bo wtedy na białej płachcie nic nie było widać. Trzeba 
było domyślać się akcji z głośno puszczanego komen-
tarza do filmu. Był też podkład muzyczny – wtedy na 
placu robiło się weselej.

Na targu należało się targować, kobiety, które sprze-
dawały, nazywano przekupkami (nie było męskiej for-
my tego rzeczownika), musiały być wygadane, sprytne 
i nieprzebierające w słowach. Kiedyś jakiś chłop kupił 
na targu u przekupki 25 dkg, czyli pół funta kaszanki. 
Za chwilę przybiega do niej z awanturą, że w kiszce jest 
kawał jakiejś starej szmaty. Ona na to z oburzeniem, 

„a coś ty chciał za 2 zł aksamitu?” Około południa plac 
pustoszał i gdy wracałam ze szkoły do domu, mijały 
mnie odjeżdżające z niego furmanki. Na poboczu jezd-
ni leżały resztki siana, sieczki, owsa. Ten zapach tworzył 
dodatkowy klimat. Wracało się grupami po 3, 4 kole-
żanki. Chłopcy zaczepiali z daleka, dogadywali, czasem 
któryś odważniejszy pociągnął za pasek lub warkocz.

Nigdy nie spacerowało się razem, szkoła żeńska 
w niepisany sposób tworzyła pewną izolację. Z chłopca-
mi z sąsiedztwa można było grać na podwórku w piłkę, 
ale spacerować razem po ulicy – nigdy. Jedna i druga 
strona wstydziła się tego. Oni też byli z męskiej szkoły 
im. Jachowicza. W Bochni w tym czasie była tylko jedna 
podstawowa szkoła koedukacyjna, tzw. ćwiczeniówka, 
ponieważ służyła dodatkowo do nauki, do wiczeń przy-
szłych nauczycieli.

Kiedy jeszcze jako dziecko szłam z ojcem za rękę uli-
cami Bochni, dziwiło mnie, dlaczego mijając kolegów, 
ojciec szerokim gestem podnosi kapelusz, pochyla głowę 
i mówi w ich kierunku: „struga”. Tamci odpowiadali tak 
samo lub „serwus”. Dopiero po jakimś czasie zorientowa-
łam się, że to nie „struga”, a „sługa”, serwus zaś po łacinie 
oznacza niewolnika, czyli też sługę owej osoby. Mijając 
panie, starsi od ojca panowie „padali do nóżek” lub „ca-
łowali rączki”. Nic z owych szarmanckich pozdrowień nie 
przetrwało do obecnych czasów. Te relikty przedwojen-
nego stylu zachowały się pewnie w małych, spokojnych 
galicyjskich miasteczkach nieco dłużej niż w miejscowo-
ściach, gdzie czołowe budowle socjalizmu wprowadziły 
nowe zwyczaje. W tych samych latach w osiedlach Nowej 
Huty nikt nie „padał do nóżek” ani nie był „sługą uniżo-
nym”, chociaż to zbliżone do siebie okolice. Moda rów-
nież wymuszała inne sposoby zachowania.

Uczennice LO w Bochni. Ola pierwsza od lewej (wł. pryw.)
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przyjaciele 
      eugeniusz Podgórzec i Józef Springer

Magdalena Bernacka

W kolejnym artykule ukazującym sylwetki absolwentów Akademii Górniczej w Leoben związanych w jakiś 
sposób z Bochnią, chciałabym przybliżyć postaci dwóch inżynierów, których dozgonna przyjaźń zawiązała się 
w bocheńskim gimnazjum.

Pierwszy z nich to inż. Eugeniusz Franciszek 
Podgórzec, który urodził się 7 maja 1900 roku 
w Leksandrowej. Był synem dozorcy szybu 

w bocheńskiej żupie solnej Franciszka (1873-1937) i Ka-
roliny Sędzielowskiej (1883-1967). Ta prosta rodzina 
zaszczepiła wszystkim swoim dzieciom postawy patrio-
tyczne w stopniu heroicznym. Jego trzej młodsi bracia 
znani są już środowisku bocheńskiemu jako bohate-
rowie. Franciszek Józef (1905-1940) zginął w Katyniu, 
Edward (1907-1981) był więźniem obozu Auschwitz, 
z którego udało mu się uciec, Włodzimierz (1917-1940) 
uwięziony i nieludzko przesłuchiwany przez Gestapo, 
zginął w szybie w „Floris” w czasie wizji lokalnej.

Eugeniusz w okresie gimnazjalnym należał do Pol-
skiej Organizacji Wojskowej w Bochni i w kwietniu 
1917 roku uciekł z domu, aby wstąpić do 4. pułku pie-
choty Legionów Polskich. Sprowadzony z powrotem 
przez ojca do domu zdał maturę wiosną 1918 roku. 
Wnuk Eugeniusza – pan Maciej Szpotowicz – z piety-
zmem przechowuje książeczkę z rozważaniami pt. Kato-
lik uczynkiem i prawdą, jaką młody abiturient otrzymał 
na pamiątkę od katechety ks. Alojzego Nalepy. Widnieje 
w nim piękny wpis duchownego „Na przełomie błogo-

sławi ks. Nalepa”, jakże inspirujący młodych ludzi do 
służby ojczyźnie i szlachetnego działania.  

Jesienią tego roku Eugeniusz rozpoczął studia 
w  Akademii Górniczej w Leoben. Równolegle pod-
jął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie. W Bochni odbywał wszystkie wymagane 
praktyki studenckie.

W lutym 1920 roku wstąpił ochotniczo do Wojska 
Polskiego, razem z 6. pułkiem artylerii polowej brał 
udział między innymi w wyprawie kijowskiej. Zdemo-
bilizowany w stopniu kaprala już  w rezerwie zdobył 
stopień podporucznika artylerii ze starszeństwem od 
1 września 1929 roku, w okresie międzywojennym 
przydzielony był do 23. Pułku Artylerii Lekkiej, PKU 
Królewska Huta.

Po ukończeniu leobeńskiej akademii w 1923 roku  
wyjechał na Górny Śląsk, Początkowo w latach 1923-
1928 zdobywał doświadczenie w kopalniach węgla ka-
miennego: „Murcki”, „Boże Dary”, „Richter” i „Wirek” 
pracując na stanowisku pomocnika sztygara i sztygara . 
W 1928 roku przeszedł do pracy w Wyższym Urzędzie 
Górniczym w Katowicach. W latach 1929-1934 już po 
uzyskaniu dyplom magistra prawa na Uniwersytecie Ja-

Eugeniusz PodgórzecJózef Springer
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giellońskim był inspektorem technicznym i zastępcą na-
czelnika w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Chorzo-
wie, w 1935 roku – inspektorem górniczym w Wydziale 
Węglowym Ministerstwa Przemysłu i Handlu w War-
szawie, w latach 1936-1939 – inspektorem technicznym 
w WUG w Katowicach. W tym czasie zrobił też aplikację 
adwokacką.

Pomimo pełnego zaangażowania w pracę zawodo-
wą prowadził rozległą działalność społeczną. Od 1922 
roku należał do Polskiej Partii Socjalistycznej. Był jed-
nym z  założycieli Oddziału Towarzystwa Uniwersytetu 
Robotniczego na Górnym Śląsku, a w latach 1926-1932 
przewodniczącym Organizacji Młodzieży TUR w Cho-
rzowie. Wśród licznych obowiązków znajdował czas na 

prowadzenie prelekcji w świetlicach ro-
botniczych oraz współredagowanie Gazety 
Robotniczej. Ponadto pełnił funkcję prezesa 
koła chorzowskiego Związku Urzędników 
Państwowych i Komunalnych, należał do 
Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Gór-
niczych i Związku Legionistów i Związku 
Oficerów Rezerwy.

Ożenił się z Marią Skrzepińską (1904-
1931) i z  tego związku w 1924 roku uro-
dziła się córka Irena, po mężu Szpotowicz, 
mgr filologii romańskiej). Po śmierci 
pierwszej żony ożenił się powtórnie z Feli-
cją Gapińską, z którą  miał syna Zbigniewa 
(1935-2001, tłumacza literatury rosyjskiej) 
i córkę Barbarę (mgr filologii polskiej).

We wrześniu 1939 roku Eugeniusz 
Podgórzec przebył cały szlak bojowy 
razem z 23. Pułkiem Artylerii od oko-
lic Pszczyny aż do Janowa Lubelskiego. 
Z częścią oddziału udało mu się wyrwać 
z okrążenia niemieckiego, a następnie 
uciec z niewoli sowieckiej.

Po powrocie z kampanii wrześniowej 
zamieszkał z rodziną w Krakowie i tam 
razem z braćmi: Włodzimierzem i Edwar-
dem wszedł w struktury podziemnego 
Związku Walki Zbrojnej. Współpracowa-
li ze Stanisławem Dubois w wydawaniu 
i kolportowaniu ulotek Barykady Wolności 
równocześnie organizując uzbrojone ko-
mórki robotnicze i chłopskie w okolicach 
Bochni, Tarnowa i Krakowa. Jesienią 1940 
r. dwukrotnie brał udział w organizacji 
ucieczki więźniów politycznych z więzienia 
przy ulicy Montelupich. 15 grudnia 1940 
r. został aresztowany wraz z braćmi i mat-
ką i osadzony na Montelupich. Po wyroku 
do końca wojny przebywał w niemieckich 
obozach hitlerowskich (Buchenwald, 
Ravensbrück, Sachsenhausen-Oranienburg 
i Flossenburg, w których również należał 
do tajnej organizacji, nawiązującej łączność 
ze światem przez nasłuchy radiowe, ulotki 
i tajną prasę. Wielkim wsparciem w prze-
życiu ciężkich warunków obozowych była 
stała pomoc, jakiej Eugeniuszowi udzielał 
wierny przyjaciel Józef Springer. Wysyłał 

regularnie do obozu paczki żywnościowe, a żonę z trójką 
dzieci  pozbawionymi bytu wspomagał finansowo.

Eugeniusz Podgórzec odzyskał wolność w miejsco-
wości Stemried w Bawarii. Jak zwykle aktywny mianowa-
ny został szefem wszystkich narodowości zwolnionych 
z obozów koncentracyjnych. W czerwcu 1945 roku wró-
cił w jednym z pierwszych transportów do Polski.

Po II wojnie światowej mieszkał i pracował w Katowi-
cach: w latach 1945-1946 jako kierownik Wydziału Wę-
glowego Wojewódzkiego Komitetu PPS, w latach 1946-
1947 – dyrektor techniczny Centrali Zbytu Węgla, w roku 
1947 – wicedyrektor biura Rady Techniczno-Gospodar-
czej CZPW, w latach 1947-1948 – zastępca kierownika 

Świadectwo maturalne Józefa Springera z Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni. 
Z archiwum Macieja Szpotowicza
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Działu BHP Zarządu Głównego Centralnego Związku 
Zawodowego Górników, w 1948-1949 – zastępca dyrek-
tora działu w Centrali Zaopatrzenia Materiałowego PW. 
Od 1950 roku podjął praktykę adwokacką i był radcą 
prawnym w różnych przedsiębiorstwach górniczych.

W latach 1951-1967 dodatkowo pełnił społecznie 
funkcję radcy prawnego w Zarządzie Głównym SITG, od 
roku 1954 był członkiem Zarządu Głównego. W uznaniu 
zasług w pracy zawodowej i społecznej oraz za działalność 
konspiracyjną czasie wojny został uhonorowany wieloma 
odznaczeniami: Orderem Virtuti Militari V klasy, dwu-
krotnie Krzyżem Walecznych, Medalem Niepodległości, 
Odznaką Grunwaldzką i Złotym Krzyżem Zasługi.

Zmarł 29 kwietnia 1968 roku w Katowicach, tj. 
w tym samym dniu, co ukochana pierwsza córka Irena, 
został pochowany w grobowcu rodzinnym na cmenta-
rzu komunalnym w Bochni przy ulicy Orackiej (sektor 
6, rząd 9, nr 3).

Eugeniusz pozostał w pamięci ludzkiej jako dobry, 
serdeczny człowiek zawsze z uśmiechem na ustach. Czuł 
się szczególnie związany z Bochnią i z potrzeby serca czę-
sto do niej wracał. Pełnił funkcję prezesa Oddziału Kato-
wickiego Stowarzyszenia Bochniaków w 1939 roku oraz 
po reaktywacji od 1965 aż do śmierci.

Przyjaciel Eugeniusza – Józef Springer urodził się 22 
marca 1900 roku w Kałuszu, był synem Berty i Edwar-
da, urzędnika skarbowego. Z nieznanych mi powodów 
szkołę powszechną ukończył w Gorlicach i tam rozpo-
czął naukę w gimnazjum, którą kontynuował we Lwowie, 
Kałuszu, Tłumaczu, w końcu przeniósł się do Bochni1, 

1   Jest w wykazie uczniów klasy VII w Sprawozdaniu Dyrekcyi c.k. Gimna-
zyum 1916/1917.

Reprezentacyjny gmach Akademii Górniczej w Leoben. Fot. z 1943 z archiwum Ryszarda Springera

gdzie dołączył do tej samej klasy, do której uczęszczał Eu-
geniusz Podgórzec i w lutym 1918 roku zdał z wyróżnie-
niem egzamin maturalny. Prawdopodobnie w 1916 roku 
poznał przyjaciela, z nim podzielał poglądy lewicowe, 
choć nie znam żadnych dokładniejszych szczegółów. Ra-
zem też rozpoczęli jesienią 1918 roku studia w Akademii 
Górniczej w Leoben.

Gdy Józef wyjechał pod koniec grudnia 1918 roku na 
przerwę świąteczną przed Bożym Narodzeniem do ro-
dziców do Kałusza, został aresztowany przez Ukraińców 
i jakiś czas więziony. Nie chciał o tym ciężkim dla siebie 
czasie opowiadać rodzinie. Z tego też powodu nie był 
w stanie zaliczyć w terminie pierwszego roku na uczelni. 
W 1919 roku wrócił na studia do Leoben i w 1924 zdał 
celująco egzamin inżynierski II stopnia z górnictwa.

Początkowo zarówno Eugeniusz Podgórzec jak i Józef 
Springer zapisali się do Czytelni Polskiej Akademików 
Górniczych w Leoben, na chrzcie piwnym otrzymali 
śmieszne imiona piwne: “Zuch” i „Świder”, lecz pod ko-
niec studiów, gdy w stowarzyszeniu dominował silny nurt 
endecki, a obaj nie podzielali tych poglądów i doświad-
czyli z tego powodu nieprzyjemności ze strony zarządu, 
na znak protestu wypisali się obaj z Czytelni.

Po uzyskaniu dyplomu Józef wrócił do rodzinnego 
Kałusza i pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał 
pracując na stanowisku robotniczym w Towarzystwie 
Eksploatacji Soli Potasowych „TESP”. Z powodu ni-
skich zarobków przeniósł się w 1925 roku do Przedsię-
biorstwa Wiertniczo-Górniczego M. Łempicki S.A do 
Sosnowca, dla którego do 1927 roku prowadził roboty 
poszukiwawczo wiertnicze w okolicy Kielc. W  Kiel-
cach poznał swoją przyszłą żonę Stefanią Szubert 
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(1907-1985). Tworzyli razem bardzo kochające się do 
końca życia małżeństwo i mieli dwóch synów: Edwar-
da (1931-1978, inż. hutnik, absolwent Akademii Gór-
niczo-Hutniczej w Krakowie), i Ryszarda (ur. w 1943, 
nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum 
Górniczym w Chorzowie, płetwonurek, kolekcjoner,  
marinista i pisarz).

W 1928 roku Józef Springer zatrudnił się w kon-
cernie „Giesche” należącym w tym czasie do amery-
kańskiego holdingu Silesian-American Corporation 

i pracował najpierw jako kierownik robót górniczych 
w kopalni cynku i ołowiu „Matylda” w Kątach koło 
Chrzanowa, a następnie kierownik ruchu powierzchni 
w kopalni węgla kamiennego „Giesche” w Nikiszow-
cu2. W 1937 roku odznaczony został Srebrnym Krzy-
żem Zasługi za pracę społeczną w Towarzystwie Pły-
wackim Giszowiec.

2   Ostatnio dzielnica Katowic.

Barbórka 1919 roku w Czytelni Polskiej w Leoben. Eugeniusz Podgórzec powyżej 2 szeregu widoczny w środku. 
Józef Springer stoi w drugim szeregu szósty od prawej, (wł. pryw.)

Obchody 250-lecia zwycięstwa pod Wiedniem 6 października w Krakowie.Uczestniczył w nich Eugeniusz Podgórzec. 
Z archiwum M. Szpotowicza
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Inżynier Józef Springer z małżonką 
po prawej stronie przed Ostrą Bramą 
w Wilnie 12 maja 1936 roku na uroczystości 
umieszczenia serca marszałka J. Piłsudskiego 
razem ze szczątkami matki 
na cmentarzu wojskowym na Rossie. 
Ze zbiorów R. Springera

Defilada pułków kawalerii na Błoniach w Krakowie, jaka odbyła się 6 października 1933 roku z udziałem marszałka Józefa Piłsudskiego. 
W uroczystościach brał udział Eugeniusz Podgórzec. Z archiwum M. Szpotowicza
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Kilka tygodni przed wybuchem wojny opuścił z ro-
dziną Górny Śląsk i przeniósł się do teściów do Kielc. 
Na początku okupacji nie podpisał volkslisty i dlate-
go został osadzony przez Niemców w więzieniu przy 
ulicy Montelupich w Krakowie, Dzięki zabiegom żony 
uzyskał zwolnienie. W czasie wojny utrzymywał się 
z prowadzenia razem ze wspólnikami dwóch przedsię-
biorstw: „Centrochemia” i „Skalenit”. Handlował mate-
riałami opałowymi, chemicznymi i budowlanymi, oraz 
prowadził eksploatację w kamieniołomach w Kielcach. 
Równocześnie współpracował z AK, zatrudniał lu-
dzi zagrożonych wywózką na roboty, wysyłał paczki 
żywnościowe do więźniów w niemieckich obozach 
koncentracyjnych. Po upadku powstania warszawskie-
go udzielał schronienia i dał zatrudnienie znajomym 

inżynierom górniczym, którzy w Warszawie wszystko 
stracili, m.in. późniejszemu profesorowi AGH Bolesła-
wowi Krupińskiemu.

W 1945 roku po wkroczeniu Armii Czerwonej 
i w warunkach nowego ustroju Józef Springer wyjechał 
z  rodziną do Katowic. Do 1950 roku prowadził obie 
firmy, które potem znacjonalizowano. W roku 1948 
zmienił nazwisko na Skoczyński. Był to trudny dla 
Józefa czas, gdy władza ludowa patrzyła niechętnym 
okiem na właścicieli zakładów pracy, widząc w nich 
wrogów nowego ustroju. I tu z pomocą przyszedł Eu-
geniusz, wpływowy Bolesław Krupiński i inni odbior-
cy pomocy w czasie wojny, odważnie pisząc oświad-
czenia, w których szczegółowo opisywali, co dla nich 
zrobił Józef. Dzięki takiemu wsparciu Józef Skoczyński 
znalazł pracę w Centralnym Zarządzie Budownictwa 
Węglowego i w latach 1950-1954 kierował budową 
kopalń „Halemba” i „Nowy Wirek”, „Kościuszko-No-
wa”. Przez rok pełnił funkcję dyrektora kopalni „Ko-
ściuszko-Nowa” w Jaworznie, a następnie w latach 
1955-1960 był inspektorem w Jaworznicko-Mikołow-
skim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego.

Józef Springer zawsze z wielki sentymentem wspo-
minał czasy nauki szkolnej w Bochni oraz studiów 
w Austrii. Do Bochni pojechał z Eugeniuszem w 1958 
roku na zjazd koleżeński z okazji 40-lecia matury, 
a alpejskie piękne okolice Leoben pokazał swoim naj-
bliższym na wspólnej wycieczce samochodowej latem 
1965 roku.

Zmarł nagle na serce w sierpniu 1979 roku w Ka-
towicach w swoim mieszkaniu przy ulicy Poniatow-
skiego 1. Został pochowany w grobowcu rodzinnym 
w Kielcach.

Jubileusz 40-lecia matury w 1958 roku w I Liceum Ogólnokształcącym 
im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni.W pierwszym szeregu trzeci od 
lewej siedzi prof. Stanisław Fischer. W drugim szeregu stoją: piąty od lewej 

Józef Springer, szósty Eugeniusz Podgórzec. Z archiwum R. Springera

Absolwenci z roku 1918 przed gmachem I Liceum Ogólnokształcącego 
w Bochni w 1958 r. Z archiwum R. Springera

Bibliografia i źródła

M. Bernacka, P. Czaja, Czytelnio Polska cześć ci cześć. 
Dorobek polskich słuchaczy Akademii Górniczej w Le-
oben, Kraków 2021.

J. Jaros, Podgórzec Eugeniusz, „Polski Słownik Biogra-
ficzny”, t. 27, z. 3, Wrocław–Kraków 1983.

J. Jaros, Salamandra–pamięci Kolegów Górników 
(cz. 2), „Przegląd Górniczy”, 1987, nr 11-12.

S. Kossuth, Polacy – słuchacze Akademii Górniczej 
w Leoben, Katowice 1964.

R. Springer, Gdzie Twoje korzenie, Katowice 2013. 

Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Gimnazyum w Bochni za 
rok 1916/17.

Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Gimnazyum w Bochni za 
rok 1917/18.

Rocznik oficerski rezerw, Warszawa 1934.

Dokumenty z archiwum Ryszarda Springera, in-
formacje, dokumenty i zdjęcia z archiwum Macieja 
Szpotowicza.

Nr 2 (132) LATO 2022



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE 31

cO Się StałO z tamtą klaSą   
    Franciszek Sypek (1882 - ?)

  

Grażyna Potępa

Urodził się 25 listopada 1882 r. w Bochni i był jednym z szesnaściorga dzieci Walentego i Barbary Złoto-
górskiej, z których ośmioro dożyło wieku dorosłego, w tym Franciszek1. Rodzina Sypków mieszkała w Bochni  
przy ulicy Różanej 457, a później w domu przy ulicy Białej 191. Okazją do przypomnienia losów Francisz-
ka jest przypadająca w tym roku 140 rocznica urodzin. Niestety ciągle nie jest znana data jego śmierci, bo 
mimo 77 lat od zakończenia ii wojny światowej wciąż pozostaje jednym z pośród wielu osób zaginionych 
na Wschodzie. Rodzina, a szczególnie bratanica Barbara Mrózek przez wiele lat prowadziła poszukiwania, 
które jak dotąd nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, chociaż pozwoliły ustalić pewne fakty związane z jego 
tułactwem po klęsce wrześniowej.  

Gimnazjum
Dużo informacji o młodzieńczych latach F. Sypka dostarczają sprawozdania szkolne2. Franciszek, po ukończe-

niu w 1894 r. Szkoły Wydziałowej Męskiej im. Stanisława Jachowicza, złożeniu wymaganych dokumentów i po-
myślnym zdaniu wstępnego egzaminu, rozpoczął naukę w bocheńskim Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wiel-
kiego. Warunkiem przyjęcia do szkoły było świadectwo rewakcynacji (powtórnego szczepienia zapobiegawczego, 
tu: przeciwko ospie czarnej), odbytej w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki. (Rozporządzenie W. Prezydyum 
c. k. Rady Szkolnej Krajowej z dnia 17. lipca 1893 1. 374 obowiązywało wszystkich uczniów z wyjątkiem tych, 
u których niewątpliwie sprawdzić było można, że przebyli ospę rodzimą).

Rok szkolny 1894/95 rozpoczął się nabożeństwem w kościele parafialnym p.w.  św. Mikołaja, dnia 3 września 1894 
roku Franciszek przydzielony został do oddziału „A” pierwszej klasy, jednego z dwóch, utworzonych dla tego rocznika. 
Szkołą kierował (od 1888 r. do 1905 r.) dyrektor Michał Żułkiewicz, w klasie siódmej i ósmej uczył Franciszka historii 

1   Arch. Parafii św. Mikołaja w Bochni, Liber natorum. 
2   Sprawozdania c.k. Gimnazjum w Bochni, lata 1894-1901. 

C.k, Gimnazjum w Bochni – kartka poczt. z przełomu wieków XIX/XX (wł. pryw.)
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naturalnej i propedeutyki filozofii. Gospodarzem klasy 
przez trzy kolejne półrocza, był Stanisław Matwij na-
uczyciel j. polskiego, łaciny i greki. W trzecim półroczu 
wychowawstwo objął edward Kozłowski przeniesiony 
do Bochni w 1894 r. z IV c.k. Gimnazjum Franciszka 
Józefa we Lwowie. Uczył historii, geografii, historii po-
wszechnej i nadobowiązkowo historii kraju rodzinne-
go, na którą przeznaczono jedną godzinę tygodniowo. 
W  klasie trzeciej i czwartej zastąpił go na stanowisku 
gospodarza klasy, germanista Albin Schreyer.

W następnych latach funkcję tę powierzono ponow-
nie, lubianemu przez uczniów, Franciszkowi Kozłow-
skiemu i to on doprowadził klasę do matury.

W zbiorach bocheńskiego muzeum zachowała 
się imieninowa laurka dla profesora Edwarda Ko-
złowskiego wykonana przez Władysława Skoczyla-
sa (1883-1934), kolegę klasowego Franciszka Sypka, 
który wraz z  pozostałymi wychowankami złożył na 
niej swój podpis3. 

Sprawozdania gimnazjum w Bochni z lat 1894 do 
1901 wymieniają nazwiska nauczycieli, którzy uczyli 
w klasie Franciszka Sypka.

Jednym z nich był Wawrzyniec Waśkowski (1847 
lub 1849-1917), nauczyciel geografii, ojciec Antoniego, 
krakowskiego poety, dramatopisarza, malarza, także ab-
solwenta bocheńskiego gimnazjum.

W 1892 r., obowiązki nauczyciela matematyki objął 
Cyryl Grabowicz wcześniej nauczyciel w szkołach Lwo-
wa i Kołomyi.

W ciągu ośmiu lat nauki w gimnazjum tego sa-
mego przedmiotu uczyli różni nauczyciele: fizyki – 
Jan Jaworski, Józef Miczyński, Michał Szklarz, języka 
niemieckiego – Szymon Dozorców, języka polskiego – 
Franciszek Chowaniec, Stanisław Świtalski, Apolinary 
Maczuga, łaciny – Franciszek Chowaniec, Jan Bryl, Mar-
cin Sas, języka greckiego – Franciszek Chowaniec, języ-
ka niemieckiego – Karol Opuszyński, Karol Bobrzyński, 
Antoni Marcinkowski, religii – ks. Stanisław Fox, ks. 
Władysław Macheta, ks. Józef Poręba.4

Od momentu rozpoczęcia edukacji w obu klasach 
uczyło się sześćdziesięciu dwóch uczniów. Do matu-
ry przystąpiło trzydziestu uczniów publicznych i trzech 
eksternistów. Zdało ją dwudziestu trzech uczniów w tym 
trzech złożyło egzamin dojrzałości z odznaczeniem.

Spośród abiturientów uznanych za dojrzałych ośmiu 
zamierzało studiować teologię, po trzech prawo i filozo-
fię, dwóch górnictwo, po jednym sztukę i handel. Pięciu, 
jak podaje Sprawozdanie Gimnazjalne za rok 1901, wy-
brało inne zawody. Nie wiadomo jak potoczyły się losy 
większości z nich, przed nimi były dwie wojny, ale nale-
żeli też do pokolenia któremu dane było przeżyć 21 lat 
w niepodległej Polsce.

Franciszek od klasy piątej do ósmej wymieniany 
jest jako uczeń osiągający „stopień pierwszy z odzna-
czeniem”. Jego praca i uzdolnienia zostały docenione 
przez Wydział Krajowy, który przyznał mu, na początku 
roku 1901 stypendium Samuela Głowińskiego, w wyso-

3   Wiadomości Bocheńskie nr 2(128)/2021, s. 2.
4   Sprawozdania Dyrekcji c. k. Gimnazjum w Bochni za lata 1894-1901. 

kości 315 koron5. Wśród beneficjentów byli także inni 
uczniowie bocheńskiego gimnazjum: Tadeusz Lucyan 
Kazimierz Zieliński urodzony w 1890 r. w Iwkowej, 
złożył maturę z odznaczeniem w 1908 r., Adam Miko-
łaj Machnicki (1887-1985) był synem nieżyjącego już 
wówczas nauczyciela gimnazjalnego, historyka Henry-
ka Machnickiego. Po maturze studiował prawo. Praco-
wał i mieszkał w Bochni, w domu rodzinnym przy ul. 
Gołębiej. Szymon Piech (1883-1924) rodem z Lipnicy 
Dolnej, młodszy od Franciszka Sypka, w roku 1901 był  
uczniem kl. Va. Po maturze w 1904 r. wstąpił do Semi-
narium Duchownego w Tarnowie. Wyświęcony w 1910 
r., był katechetą szkół powszechnych i aktywnym dzia-
łaczem i wykładowcą Towarzystwa Szkoły Ludowej 
(TSL), Zmarł w Bochni i tu jest pochowany6. Informacja 
o nagrodzonych podana została przez krakowski Czas 
nr 23 z 28 stycznia 1901 r. Tą samą wiadomość podał 
Kurier Lwowski z 29 stycznia 1901 r.

Matura 1901
Franciszek zdał maturę w 1901 r. Pisemny egzamin 

dojrzałości trwał od 6 do 10 maja, ustny zaś odbywał 
się pod przewodnictwem JW. Dr. Ludomiła Germana, 
c.k. krajowego Inspektora szkól średnich, w czasie od 28 
maja do 1 czerwca.

W artykule zamieszczono fotografię jednej ze stron 
Sprawozdania Dyrekcji C. K. Gimnazjum w Bochni za 
rok 1901 zawierającej tematy zadań maturalnych.

Maturę zdali z odznaczeniem trzej uczniowie:

Gomółka Józef – ur. 26.02.1881 Kadcza
Prajer Władysław Piotr – ur. 29.06.1879 Wojakowa
Sypek Franciszek Jan – ur. 25.11.1882 Bochnia

5   Wydział Krajowy działający w latach 1867-1922 jeden z czołowych orga-
nów autonomicznej administracji Galicji.
6   J. Flasza, J Kęsek, Cmentarze Bocheńskie. Przewodnik historyczny, Boch-
nia 1992, s.160.

Zadania maturalne w 1901 opublikowane w Sprawozdania Gimnazjum 
w Bochni. 1901
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Za dojrzałych uznani zostali:

Zygmunt Alexander Damasiewicz, ur. 26.04.1882 r. 
w Brzesku
Michał Ignacy Grotowski, ur. 31.07.1881 r. w Bochni
Ludwik Piotr Kasprzyk, ur. 27.06.1881 r. w Kunicach
Adam Tomasz Kaznowski, ur. 24.10.1881 r. w Głogowie
Józef Krudowski, ur. 18.01.1881 r. w Wólce
Piotr Maciaszek, ur. 25.06.1879 r. w Górce
Wincenty a Paulo Majcher, ur. 11.07.1880 r. w Żabnie
Paweł Orzechowski, ur. 17.05.1882 r. w Łazach
Wojciech Orzeł, ur. 13.10.1878 r. w Kamionce Małej
Piotr Pałamar, ur. 9.07.1881 r. w Trembowli
Tadeusz Mikołaj Rajkowski, ur. 18.12.1880 r. w Sanoku
Bronisław Ignacy Romanyszyn, ur. 21.07.1880 r. 
w Baligrodzie?
Emil Henryk Rudziński, ur. 19.01.1880 r. w Szczucinie
Władysław Józef Skoczylas, ur. 3.04.1883 r. w Wieliczce
Jan Chrzciciel Słonina, ur. 10.06.1881 r. w Okulicach
Andrzej Świętek, ur. 21.11.1879 r. w Targowisku
Stanisław Węgrzyn, ur. 15.04.1879 r. w Tarnawie
Karol Leopold Maciej Włodarczyk, ur. 17.04.1881 r. 
w Wieliczce
Jan Kutowski, ur. 26.03.1887 r. w Trzebczu Królewski
Kazimierz Jan Flawiusz, ur. 18.02.1879 r. w Dorze.

Co się stało z tamtą klasą?
Jak już wcześnie wspomniano, istniały dwa oddziały 

klasy pierwszej dla rocznika rozpoczynającego naukę 
w  1894 roku. W roku 1898, piątym  roku nauczania, 
utworzono jedną klasę dla uczniów którzy postanowili 
kontynuować edukację.

Po maturze ich losy ułożyły się różnie. W niniejszym 
artykule przypominamy także klasowych kolegów Fran-
ciszka Sypka, tych o których udało się pozyskać pewne 
informacje.

Bialikiewicz Karol (ur. w 1880 r. prawdopodobnie we 
Lwowie). Z nieznanych powodów przystąpił do egzami-
nu dojrzałości w bocheńskiej szkole dopiero w 1903 r. 
jako eksternista. O maturze w bocheńskim gimnazjum 
informowała m.in. Gazeta Lwowska nr 128 z 6.06.1903 
r. Po studiach teologicznych we Lwowie, w dniu 2 lipca 
1905 r. przyjął święcenia kapłańskie i podjął pracę ka-
płana w archidiecezji lwowskiej. Od 1905 r. pracował 
w Puźnikach, dziś już nieistniejącej wiosce w rejonie 
Monasterzysk. Następnie był proboszczem w parafii To-
uste (dek. Skałat, woj. tarnopolskie). W 1906 r. pracował 
w Baryszu. W 1910 był proboszczem w Berezowicy Ma-
łej (rejon Tarnopola, pow. zbaraski) i to z jego inicjatywy 
ustawiono w tej miejscowości przed kościołem pomnik 
Tadeusza Kościuszki wykonany przez bocheńskiego 
rzeźbiarza Wojciecha Samka.

Ks. Karol Bialikiewicz zginął 4 września 1939 r. od 
niemieckiego pocisku we Lwowie przed kościołem św. 
Marii Magdaleny.

Był członkiem Lwowskiego Koła Stowarzyszenia 
Bochniaków7.

7   Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku ła-
cińskiego ofiar II wojny światowej 1939-1945. Wiadomości Bocheńskie nr 2 
(29)/1996, s. 28-29.

Damasiewicz, Zygmunt Aleksander ur. 26.04.1882 
r. w Brzesku. W latach 1913-1937 był nauczycielem fi-
lologii klasycznej w Państwowym Męskim Gimnazjum 
im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Uczył łaciny 
m.in. w klasie Karola Wojtyły. Późniejszy papież często 
wspominał profesora łaciny, któremu zawdzięczał do-
skonałe opanowanie tego języka8. 

 
Gadowski Władysław (1879-1950), rodem z Uścia 

Solnego uczył się razem z Franciszkiem w klasie I, II, 

8   https://brzesko.ws/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?ta-
bID=0&ItemID=8173&mid=10640

Nieistniejący już Pomnik Tadeusza Kościuszki w Be-
rezowicy Małej na ziemi tarnopolskiej – wzniesiony 
w 1910 r. z inicjatywy proboszcza ks. Karola Bialikie-
wicza. Pomnik został wykonany w pracowni Rzeźby 
Artystycznej Wojciecha Samka w Bochni, a  fun-
dusze na budowę pomnika pochodziły ze składek 
chłopskich. Odsłonięcie pomnika miało miejsce 10 
lipca 1910 r.
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IV. Po maturze pracował w Bochni jako lustrator Rady 
Powiatowej. Mieszkał w Bochni przy ul. Campi 9. Był 
aktywnym działaczem Koła Inteligencji Ludowej przy 
Zarządzie Powiatowym PSL „Piast” w Bochni, a w 1925 
r. wybrany został do Zarządu Powiatowego PSL „Piast” 
w Bochni.

Zmarł w Bochni i pochowany jest na cmentarzu 
przy ul. Orackiej w grobowcu rodzinnym Gadowskich9. 

Majcher Wincenty a Paulo (1880 – ?) urodzony 
w  Żabnie. Po maturze w bocheński gimnazjum stu-
diował, w latach 1901-1902, na Wydziale Filozoficz-
nym UJ. Otrzymał stypendium, które pozwoliło mu na 
dalsze studia w Lipsku i Monachium. W 1913 uzyskał 
stopień doktora filozofii na Wydziale Filozoficznym UJ. 
W 1906-1939 był nauczycielem gimnazjalnym w: Bro-
dach k/Lwowa, Nowym Targu, i Chorzowie. W latach 
1923-1929 uczył w Bochni w Państwowym Gimnazjum 
i w Prywatnym Seminarium Nauczycielskim . W dniu 
6 listopada 1939 r. ze swym uczniem, asystentem wo-
lontariuszem UJ udał się na „pseudoodczyt” Brunona 
Müllera i został aresztowany w Collegium Novum UJ. 
Następnie deportowany do KL Sachsenhausen-Ora-
nienburg, skąd został uwolniony wiosną 1940 r. Powró-
cił do Krakowa i nauczał w okupacyjnej Państwowej 
Szkole Rzemiosł dla Przemysłu Metalowego i Elektro-
monterskiego oraz uczestniczył w tajnym nauczaniu hi-
storii w podziemnym UJ. Dalsze jego losy i data śmierci 
nie są znane10.      

Prajer Władysław (1879-1958) z Wojakowej. Po 
maturze studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, następnie prawo na tejże uczel-
ni. Pracował w Muzeum Narodowym w Krakowie przy 
inwentaryzacji i katalogowaniu zbiorów. W tym czasie 
opracował katalog grafik i rysunków Daniela Chodo-
wieckiego. Od 1906 r. pracował jako nauczyciel gim-
nazjalny w Dębicy, Drohobyczu i Brodach. W latach I 
wojny służył w 2 pułku Legionów Polskich. Po wojnie 
wrócił do pracy w Muzeum Narodowym w Krakowie. 
Obdarzony talentem malarskim kopiował dzieła mi-
strzów: J. Fałata, L. Wyczółkowskiego, W. Szymanow-
skiego. Zmarł w Krakowie w 1956 r. i tam pochowany 
na Cmentarzu Rakowickim11. 

Romanyszyn  Bronisław ignacy (1880-1963) uro-
dzony w Baligrodzie. Krótko studiował na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim, bo wnet poświęcił się muzyce i woka-
listyce. Studiował grę na skrzypcach i śpiew w Wiedniu 
i Paryżu. W latach 1910-1914 koncertował w Austrii, 
Niemczech i Francji. Koncertował też z Ignacym Pade-
rewskim. Jako tenor śpiewał w operach i operetkach. Był 
jednym z najwybitniejszych praktyków i teoretyków pe-
dagogiki wokalnej. W latach I wojny służył w Legionach 
Polskich, brał udział w obronie Lwowa 1919 r. Był dele-

9   Bochnia-Dzieje miasta i regionu, red. F. Kiryk, Kraków 1980, s. 370.
10   Pomocne dłonie europejczyków (1939-1940), Henryk Pierzchała, Kra-
ków 2005,  s. 561) Wyrok na Uniwersytet Jagielloński 6 listopada 1939 . Res. 
L. Hajdukiewicz, Kraków 1989, s. 316.
11   M. Prajer, Mój dziadek - Władysław Piotr Prajer (1879-1956) ,WB nr 2 
(128/2021).

gatem w misji gen Rozwadowskiego w Paryżu w 1919 r. 
Uczestniczył w pracach komisji delimitacyjnej na Spi-
szu i Orawie. W czasie II wojny brał udział w powstaniu 
warszawskim. Po wojnie  pracował w PWSM w Krako-
wie. Był dziekanem Wydziału Wokalnego do 1961 r.

Był wielkim miłośnikiem gór; Tatr i Pienin, przyro-
dy górskiej i góralskiej kultury. Zabiegał o utworzenie 
parków narodowych w Tatrach, Pieninach i na Babiej 
Górze.

Zmarł w Krakowie w 1963 r. Spoczywa na Cmenta-
rzu Rakowickim12. 

Skoczylas Władysław Józef (1883- 934) urodzony 
w Wieliczce. Już w gimnazjum wykazywał zdolności 
malarskie. Jest autorem wspomnianej wcześniej laurki 
dla prof. Edwarda Kozłowskiego. Po maturze studiował 
na ASP w Krakowie, a później w Paryżu i Lipsku. Pra-
cował w Zakopiańskiej Szkole Przemysłu Drzewnego, 
którą kierował wówczas bochniak Stanisław Barabasz. 
Od 1918 r. był docentem grafiki i rysunku na Wydziale 
Architektury Politechniki Warszawskiej, a od 1922 był 
kierownikiem Katedry Grafiki w Szkole Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Jest uznawany za twórcę polskiej szkoły 
drzeworytu. W jego rysunkach i drzeworytach dominu-
je tematyka góralska. Miał liczne wystawy w kraju i za 
granicą Zmarł w Warszawie i pochowany jest na Cmen-
tarzu na Powązkach13. 

Dalsze losy Franciszka Sypka
Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Prawa 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studio-
wał w latach 1901-1905 i był bardzo dobrym studen-
tem skoro otrzymywał stypendium Pławińskiego. Po 
ukończeniu studiów, pracował i mieszkał w Krakowie. 
W czasie I wojny światowej służył w armii austriackiej, 
ale ten rozdział jego życia nie jest znany. Po wojnie da-
lej przebywał w Krakowie. Tu był członkiem Krakow-
skiego Koła Stowarzyszenia Bochniaków.  

Około 1936 r. wyjechał do Tarnopola aby objąć po-
sadę w tamtejszym starostwie. Wydaje się, że nie założył 
rodziny.

Po 17 września 1939 r. aresztowany został przez 
NKWD prawdopodobnie w Tarnopolu. Z informacji 
zamieszczonych w Indeksie Represjonowanych wynika, 
że był aresztowany w 1939 r. bez podania daty i okolicz-
ności. Przebywał w więzieniu w Starobielsku.

Jego nazwisko figuruje w Wykazie spraw prowadzo-
nych przez organa NKWD Zachodniej Ukrainy i Biało-
rusi pod numerem porządkowym 878131, tom 406, str. 
10, pozycja 7. Numer sprawy śledczej jest nieczytelny, 
organem prowadzącym śledztwo było NKWD USSR. 
Akta zostały przeniesione do KGB USSR.

Zgodnie z postanowieniem Zgromadzenia Szczegól-
nego przy NKWD ZSRR z dnia 19 października 1940 
r. został skazany z artykułu „społecznie niebezpieczny 
element” na 8 lat wychowawczego obozu pracy. Dla od-
bywania kary przewieziony był 6 stycznia 1941 r. ze sta-
12   St. Kobiela, Siła przyciągania, Bochnia 2017, s. 214.
13   M. Sitkowska, Władysław Skoczylas (1883-1934), Warszawa 2015, St. 
Kobiela, Siła przyciągania, Bochnia 2017, s. 214.
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robielskiego obozu NKWD do Uchtiżemłagu NKWD 
w mieście Uchta (Autonomiczna Radziecka Republika 
Komi.) Tam przebywał w oddziale przedsiębiorstwa 
produkcji leśnej – Oddzielny Punkt Obozowy 22.

Po wojnie rodzina, a głównie brat Józef i jego cór-
ka Barbara z Sypków Mrózkowa poszukiwali Francisz-
ka przez PCK Biuro Poszukiwań i Informacji, Rosyjski 
Czerwony Krzyż, Radę Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa, IPN, Instytut Polski i Muzeum im. gen, Wł. 
Sikorskiego w Londynie. W 2009 r. Barbara Mrózek  po-
szukiwała stryja przez – Niezależne Pismo Polaków na 
Ukrainie „Kurier Galicyjski”. Artykuł o Franciszku Syp-
ku ukazał się w numerze 9(85) 2009 tego miesięcznika, 
niestety pozostał bez odzewu.

Z informacji uzyskanych z w/w źródeł wynika, że był 
więźniem sowieckiego łagru, a po ogłoszeniu amnestii 

5 września 1941 r. był amnestionowany i wyjechał do 
Buzułuku z zamiarem wstąpienia do tworzonej tam ar-
mii polskiej organizowanej przez gen. Władysława An-
dersa. I tutaj ślad się urywa. Być może zmarł w drodze 
do Buzułuku lub w Buzułuku. A może wcale nie było 
mu dane opuścić sowieckiego łagru?14 

14   Informacje od bratanicy Barbary Mrózkowej. Sprawozdania Gimnazjum 
w Bochni. 1894-1901, Łagry. Przewodnik Encyklopedyczny (Stowarzyszenie 
„Memoriał” Państwowe Archiwum Federacji Rosyjskiej) red. N. Pchotina 
i A. Roginski, Kurier Galicyjski. Niezależne Pismo Polaków na Ukrainie nr 
9(85)/2009, Wiadomości Bocheńskie, nr 2 (29)/1996, s. 32.

Franciszek Sypek żołnierz piechoty armii austriackiej, N. Sącz, luty 1916 r. 
(wł. pryw.)

Franciszek (w fotelu) Za nim jedna z sióstr i brat Józef, 
Bochnia, wrzesień 1916, (wł. pryw.)

Zamiast listu - adres obozu, ostatnia pamiątka po stryju Franciszku 
(wł. pryw.)
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KapliCzka „Na CHwałę BOga”
   Jeszcze raz o kapliczce przy ul. wiśnickiej

Janina kęsek

Jeszcze raz podejmujemy temat kapliczki „Na chwałę Boga” przy ul. Wiśnickiej 
w Bochni. Przypomnijmy, że kapliczkę ufundowała Katarzyna z Samborskich Krajewska 
w 1934 r. dla oddania chwały Bogu i upamiętnienia męża Franciszka Krajewskiego i swo-
ich trzech synów zmarłych tragicznie w młodym wieku: Jana, Józefa i Stanisława. Szerzej 
pisaliśmy o tym w numerze 1(131)/2022.

Potomkami Kata-
rzyny są dziś dzieci, 
wnuki i  prawnuki 

jedynej córki Krajewskich 
Marii i  jej męża Jana Pacha. 
Maria i Jan Pachowie ze 
swoimi sześciorgiem dzieci 

mieszkali w domu Krajewskich i opiekowali się kapliczką 
stojącą na ich posesji przy drodze do Wiśnicza.

„(…) Wnuki Katarzyny pozostawały pod wpływem 
jej silnej osobowości oraz w kulcie rodzinnej kapliczki. 
Pamięć o niej i jej trudnym życiu obejmującym trzy woj-
ny i śmierć trojga dzieci i męża, wnuki przekazały pra-
wnukom, a ci przekazują następnym pokoleniom (...).”1

Obecnie na ojcowiźnie gospodaruje wnuczka fun-
datorki, pani Zofia z Pachów Tworzydłowa. Ona też 
jest właścicielką i opiekunką kapliczki. W tym roku 
zatroszczyła się o odnowę kapliczki i konserwację jej 
wnętrza. Prace te mogły być przeprowadzone dzięki 

pomocy ludzi dobrej 
woli ,  głównie rodzi-
ny Kłósków, a  s z c z e -
g ó l n ie pana Marci-
na, siostrzeńca Marka 
Juryka, a  także pani 
Aliny Bukowskiej i jej 
wnuczi  A n t o n i n y 
Bukowskiej-Lekkiej. 
Szczególne podzię-
kowania należą się 
pani Marioli za bez-
interesowną, fachową 
i  staranną konserwa-
cję kapliczki. Pani Zo-
fia dziękuje również 
sąsiadom za wszelką 
pomoc i  życzliwość: 
pani Halinie Guzik 
oraz panom Janowi 
Nowakowi, Adamo-
wi Węgrzynowi oraz 
Tadeuszowi i Piotrowi 
Twardoszom. Wśród 
tych ludzi dobrej woli 
należy wymienić nie-
żyjącą już Marię Roj-

1   Marek Juryk, Antonina Bukowska-Lekka, Kapliczka przy ulicy Wiśnic-
kiej w Bochni, Bochnia 2022

kowską, która przed laty ofiarowała do kapliczki malo-
wane przez siebie ikony.

W odnowionej kapliczce kontynuowane są tradycyj-
ne nabożeństwa. W tym roku w dniu 1 maja odbyło się 
szczególnie uroczyście nabożeństwo majowe. Obecna 
była rodzina, sąsiedzi i przyjaciele. Proboszcz parafii św. 
Pawła Apostoła ks. kanonik dr Leszek Rojowski oraz 
emerytowany proboszcz rezydent ks. prałat Jan Nowa-
kowski poświęcili odnowioną kapliczkę i poprowadzili 
nabożeństwo majowe za co rodzina Fundatorki wyraża 
serdeczne podziękowanie.

Na tę uroczystość An-
tonina Bukowska-Lekka 
i  Marek Juryk przedsta-
wiciele czwartego pokole-
nia potomków fundatorki 
kapliczki opracowali hi-
storię kapliczki rodzinnej, 
w formie pięknie wydane-
go folderu, ilustrowane-
go licznymi fotografiami 
archiwalnymi i  współcze-
snymi.

„(...) Mamy nadzieję, 
że dzięki ofiarnej pomo-
cy osób zaangażowanych 
w  bezinteresowne odno-
wienie kapliczki zachowa 
ona swoją funkcję przez 
długie lata” – napisali na 
zakończenie.

Maria i Jan Pachowie z dziećmi (wł. rodziny)

Katarzyna z Samborskich Krajewska – 
fundatorka kapliczki (wł. rodziny)

Wnętrze odnowionej kapliczki 
(fot. Antonina Bukowska – Lekka)

Komitet odnowy kapliczki, od lewej: pani Mariola, 
Marcin Kłósek, Zofia Tworzydłowa, Ewa Tomczyk 

i Alina Bukowska (fot. Antonina Bukowska -Lekka)
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KapliCzka „Na CHwałę BOga”
   Jeszcze raz o kapliczce przy ul. wiśnickiej

cO ma wSpólNEgO rOwEr 
      z zajęciami logopedycznymi?

Marta Czachor

Rower to jeden z najbardziej nieskomplikowanych 
środków transportu. łatwy w obsługiwaniu, taniutki 
jeśli chodzi o eksploatację, genialny w parkowaniu. 
Pozwala na szybkie przemieszczanie się w zakorko-
wanym mieście, omijając szerokim łukiem zatłoczo-
ną komunikację miejską. Jazda na nim może sprawiać 
frajdę zarówno małym jak i dużym użytkownikom. 
Jakie korzyści daje jeszcze jazda na rowerze?

Oczywiście najwspanialszą korzyścią jest poprawa na-
szego zdrowia i kondycji – zwłaszcza jeśli regularnie 
na nim jeździmy. Poruszając się na rowerze możemy 
też zatrzymywać się tam, gdzie chcemy oraz naturalnie 
dbamy przy tym o nasze środowisko.

Czy wiedzieliście o tym, że podczas jednej godziny 
jazdy możemy spalić od 300 do 850 kalorii? Wszyst-
ko to zależy od typu roweru,tempa jakim jedziemy, 
masy ciała. Dodatkowym atutem dla wszystkich tych, 
którzy zaczynają przygodę rowerową to fakt, że jeż-
dżenie na rowerze jest bardzo bezpieczne dla stawów 
kolanowych, rozwiną się też mięśnie czworogłowe ud, 
trójgłowe łydki oraz pośladki. Co ma wspólnego jazda 
na rowerze z logopedią? – otóż sporo! Kiedy dziecko 
porusza się na rowerze, pojawiają się ruchy naprze-
mienne, co pozwala na budowanie połączeń między 
półkulami mózgowymi a tym samym szybciej uczy 
się mówić. Dwie półkule angażowane są w percepcję 
świata, odpowiadając tym samym za rozumienie, ko-
ordynację obu części ciała, co jest procesem układu 
nerwowego. Poza tym zwiększa się pojemność płuc, 
krew staje się bardziej dotleniona, zwiększa się pojem-
ność wyrzutowa serca. Dzięki temu czujemy się pełni 
energii, zdrowsi i przede wszystkim: uśmiechnięci, bo 

wyzwalają się endorfiny, czyli hormony odpowiedzial-
ne za dobre samopoczucie i radość. Jednym słowem 
rower – skutecznie pomaga w nauce mowy, niweluje 
stres a zaplanowane trasy rowerowe pozwalają na bło-
gie spędzanie czasu na łonie natury i cieszenie się pięk-
nem natury.
Planując wyjazdy warto pamiętać aby wybierać trasy, 
w  których powietrze jest mniej zanieczyszczone:lasy, 
góry, parki. Warto też się nawadniać i odżywiać (woda, 
napoje izotoniczne, banan, batony energetyczne). Naj-
ważniejsze w tym wszystkim to bezpieczeństwo, nieza-
leżnie czy jedziemy po drogach rowerowych, leśnych 
ścieżkach, czy po drogach krajowych. Pamiętajmy za-
tem o kaskach, odblaskach oraz sprawnym oświetleniu.
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Jazda na rowerach ma niezaprzeczalnie wiele zalet.
Większość ludzi wybiera jazdę na rowerze i ma rację! 
Pedałowanie chroni przed otyłością, obniża poziom 
złego cholesterolu i nie ma skutków ubocznych.
Polecam każdemu!

Oto garść ciekawostek rowerowych o których istnie-
niu nie wiedziałeś :
Pierwszy prototyp roweru został skonstruowany przez 
hrabiego Mède de Sivrac w 1790 r.
Podczas pokonywania rowerem i samochodem ta-
kiego samego dystansu, auto zużyje siedmiokrotnie 
więcej powietrza. Energia którą zużyje rekreacyjny ro-
werzysta, nie wystarczyłaby nawet na zasilenie świateł   
samochodu na takim samym dystansie!
Energia którą pochłania produkcja jednego egzempla-
rza samochodu, wystarczyłaby na wyprodukowanie 
ponad stu rowerów.
Przeciętny mężczyzna (25 lat, 73 kg, 173 cm) pokonu-
jąc rowerem 100 km ze średnią prędkością równą 20 
km/h, spali około 3400 kcal.

Rower górski powstał w latach 70. dzięki współpracy: 
Joe Breeze, Tom Ritchey, Charles Kelly, John Finnley 
Scott oraz Gary Fisher.
Pierwsze fabryczne rowery górskie zostały wprowa-
dzone na rynek w 1978 roku.
Około trzy godziny jazdy tygodniowo ograniczają ry-
zyko zawału serca o 50%.
Na koniec ostatnia ciekawostka o której być może nie 
wiedziałeś. Otóż pewien młody Polak: Grzegorz Bier-
nat z Jodłówki przemierzył na swoim rowerze trasę 
z Londynu do Polski! Zajęło mu to 20 dni, przemierzył 
na rowerze 1800 km. Ruch to zdrowie, a jazda na ro-
werze to dla niego pasja dlatego łączy przyjemne z po-
żytecznym. Więcej o tym wyczynie i przygodzie pana 
Grzegorza przeczytacie na http.//www.rzezawa.pl:
”Rowerem z Londynu do Jodłówki”
 
W artykule przedstawiamy przykładowe zdjęcia wy-
korzystujące obrazek roweru w terapii logopedycznej 
oraz obrazek kolorowanka dla dzieci.

Marta Czachor – logopeda, oligofrenopedagog, 
terapeuta, wwwakademiamowy.eu

pomoc uKrainie
   wspólnota Bocheńska

Chyba nie ma krzty przesady w stwierdzeniu, że agresja Rosji na Ukrainę poruszyła do głębi wszystkich Polaków. 
W takich to właśnie chwilach ujawniają się nasze narodowe cechy: współczucie, empatia, chęć pomocy za wszelką cenę. 
ta pomoc, począwszy od końca lutego, miała wiele postaci, najważniejszym z nich było przygarnięcie, dosłownie pod 
swój dach, milionów uchodźców z terenów naszego wschodniego sąsiada (obecnie licznik przekroczeń granicy wynosi 
ponad 4 miliony osób, a lekko licząc co najmniej 2 miliony Ukraińców przebywa w naszym kraju).

Ale pomagamy także w inny sposób – nieustannie od 
początku wojny suną za naszą wschodnią granicę konwo-
je z różnoraką pomocą, także humanitarną. Praktycznie 
niemożliwa jest do ocenienia jej skala. Polska jest obecnie 
na piątym miejscu w świecie, biorąc pod uwagę ogólną 
finansową wartość pomocy. Wszelkiej, także wojskowej 

(tu jesteśmy na drugim miejscu, tuż za USA, a przed Wlk. 
Brytanią, Francją i oczywiście Niemcami), ale nie o tym 
jest ten tekst.

Jest o wsparciu, jakiego udzielają zwykli ludzie 
z  Bochni takim samym zwykłym ludziom w Ukra-
inie. Media są pełne takich opowieści, skoncentruję 
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się na jednym wątku. Jeszcze w pierwszym tygodniu 
wojny, pod koniec lutego w lokalu po aptece „Pod Bia-
łym Orłem” powstał doraźny punkt zbiórki darów. Ich 
wielkość dosłownie można mierzyć tonami, a wartość 
dziesiątkami tysięcy złotych. Lwia ich część różnymi 
kanałami została wyekspediowana na Wschód, nie-
wielki procent posłużył uchodźcom tu na miejscu. 
Za zbiórką stały dwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz 
Wspólnota Bocheńska. Ich członkowie pełnili dyżu-
ry, segregowali dary, zajmowali się logistyką. Więk-
szość tej pomocy trafiła do sióstr dominikanek, które 
w Ukrainie mają kilka klasztorów i domów zakonnych. 
Nasza uwaga koncentruje się na Czortkowie, niewiel-
kim mieście na Podolu, nad rzeką Seret, gdzie już od 
lat utrzymujemy kontakty z tamtejszym domem za-
konnym. Jego charakterystyczną cechą jest prowadze-
nie weekendowej szkoły wraz ze świetlicą i stołówką 
dla lokalnej społeczności. Podopiecznymi czortkow-
skich dominikanek jest blisko setka dzieci, pobierają-
cych dodatkowe lekcje, znajdujących przyjazną przy-
stań i, co bardzo teraz ważne, zawsze mogących liczyć 
na ciepły posiłek.

Wybuch wojny zmienił oblicze pomocy. Zachod-
nią Ukrainę zalała fala uchodźców z terenów objętych 
walkami. Na terenie obłas’ti (odpowiednik naszych 
województw) lwowskiej, tarnopolskiej czy iwano-fran-
kowskiej, nie dotkniętych bezpośrednimi działaniami 
wojennymi pojawiły się tłumy uchodźców, głównie 
kobiet z małymi dziećmi. Podobnie jak w Polsce znala-
zły schronienie w prywatnych domach, co samo w so-
bie już jest wyzwaniem dla domowników, zważywszy 
na poziom stopy życiowej u naszych wschodnich są-
siadów, dlatego pomoc, jaką świadczą siostry, jeszcze 
bardziej przybiera na znaczeniu.

Ich placówka stała się, modne to dzisiaj słowo – 
hubem przeładunkowym. Tu trafia pomoc z Polski, 
tu jest dystrybuowana wśród lokalnych uchodźców, 
a część idzie dalej – do Donbasu, Charkowa. Ważnym 
miejscem stała się także świetlica ze stołówką, posiłki 
przygotowywane przez siostry pomagają przetrwać nie 
tylko miejscowym. A potrzeby rosną,

Siostry od dawna sygnalizowały swoje marze-
nie – profesjonalna kuchenka i zmywarka. Szansa na 
ich zakup pojawiła się, gdy na konto Stowarzyszenia 
Bochniaków trafiło wsparcie finansowe od Polonusów 
z USA. Udało się za nie kupić potrzebny sprzęt, który 
na przełomie kwietnia i maja zawieźliśmy na miejsce 
wraz z całą paletą darów, zebranych przez uczniów 
szkoły podstawowej z Budzowa w pow. suskim. To była 
nasza pierwsza wizyta na Ukrainie od wybuchu woj-
ny, dlatego i inne były emocje. Przejeżdżaliśmy przez 
teoretycznie spokojne rejony, jednak na każdym kroku 
dało się odczuć piętno toczącego się konfliktu – mnó-
stwo umocnionych posterunków wojskowych, zapory 
na drogach, zaciemnienie domów i ulic, wszechobecne 
bannery z patriotycznymi treściami.

Ale życie toczy się nadal. Bo musi. Mijamy więc 
bezkresne połacie czarnoziemów, mozolnie przemie-
rzane przez traktory, ludzi stojących na przystankach 
w drodze do pracy. Tylko dzieci mają wolny czas ze 
względu na zawieszenie nauki. Przez pierwsze tygo-
dnie wojny nad miastem ciągle wyły syreny alarmów 
przeciwlotniczych, więc ludzie w popłochu kryli się 
w piwnicach. Gdy alarmy odwoływano, wracali do 
mieszkań. I tak w kółko, czasem kilka razy dziennie. 
Ale z czasem przywykli, syreny już na nikim teraz nie 
robią większego wrażenia. Ale do czasu – sądna dla 
Czortkowa okazała się sobota 11 czerwca. Na powoli 
kładące się do snu miasto uderzyły cztery rakiety ma-
newrujące kalibr, wystrzelone aż z okolic Morza Czar-
nego, czyli ok. tysiąca kilometrów. Pociski zniszczyły 
część obiektu wojskowego, natomiast fala uderzeniowa 
uszkodziła cztery bloki mieszkalne. W wyniku ataku 
22 osoby (w tym jedno dziecko) zostały ranne. Był to 
jeden epizod z serii ataków na infrastrukturę wojsko-
wą i transportową, które Rosja przeprowadza na za-
chodzie Ukrainy w związku z zachodnimi dostawami 
sprzętu wojskowego.

Dominikański kościół pw. św. Stanisława Biskupa jest centralnym 
punktem miasta (fot. Ireneusz Sobas)

„Boże – chroń Ukrainę” – tego typu haseł, z wykorzystaniem elemen-
tów patriotycznych i religijnych, jest pełno wzdłuż ukraińskich dróg 

(fot. Ireneusz Sobas)
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Z rozmów na miejscu dowiadujemy się o skali po-
trzeb. Przydaje się wszystko, głównie żywność i medy-
kamenty. Niestety. Jak to bywa w życiu, spada po naszej 
stronie fala entuzjazmu i chęci pomocy. Ta wojna trwa 
już 4 miesiące. Ludzie powoli oswajają się z nią, inne 
tematy wydają się ważniejsze, zapominając że to także 
nasza wojna. Ktoś za nas wybrał, podjął decyzje, któ-
rych skutki rykoszetem uderzają we wszystkich. Ale 
mówi się trudno, trzeba wytrzymać, nie można teraz 
odpuścić.

Dlatego planujemy w sierpniu zaprosić siostry 
z kilkoma innymi osobami na krótki wypoczynek do 
Bochni. Zwyczajnie się im to należy. Za wszystko, co 
robią dla lokalnej społeczności, za ich bezinteresowne 
poświęcenie, okazywane świadectwo wierności Bogu 
i ludziom.

POMAGAMy CZORtKOWiANOM !   
Prosimy – dołącz do naszej akcji, wspomóż nasze Sto-
warzyszenie.
Uruchomiliśmy swój profil na portalu zrzutka.pl: 
https:/ /zrzutka.pl/4s59mf
Można tam przekazać dowolną kwotę.
Możesz też dokonać darowizny bezpośrednio na konto 
Stowarzyszenia Wspólnota Bocheńska
54 1240 5208 1111 0011 0707 4000
liczy się naprawdę każda złotówka

Opracował: ireneusz Sobas

Nasze auto dosłownie pękało w szwach od ilości 
przewożonych darów (fot. Ireneusz Sobas)

Nowa kuchenka i zmywarka bardzo ucieszyły siostry, bo pomoże im 
w ich codziennej pracy na rzecz uchodźców (fot. Ireneusz Sobas)

Stowarzyszenia Absolwentów i Sympaty-
ków Liceum Pedagogicznego w Bochni 
pomaga dzieciom z Ukrainy

Z potrzeby serca
Związek Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd 

Główny w Warszawie, przyjął do własnego ośrod-
ka w Zakopanem grupę młodzieży z Ukrainy z Li-
ceum w Winnicy (obwód kijowski). Są to uczniowie 
(51 osób) w wieku od 13 do 17 lat (30 dziewczynek 
i 21 chłopców). Przybyli z własnymi opiekunami 
(7 osób), w tym wice dyrektor szkoły, pielęgniarka 
i nauczyciele. Młodzież ma polskie korzenie, w li-
ceum uczyli się języka polskiego (jako obcego), ro-
zumieją i mówią po polsku. 

Bezpieczny pobyt uczniów przygotował Dy-
rektor szkoły i Prezes Zarządu Głównego ZNP. 
Zachowano w tajemnicy cel podróży i młodzież, 
prosto ze szkoły wyruszyła autokarami do Polski, 
bez osobistych bagaży. W  ucieczce przed wojną 
znalazła schronienie w Centrum Rehabilitacyjno
-Wypoczynkowym w Zakopanem.

34-500 Zakopane
ul. Ciągłówka 11
tel. (18) 206 80 51

W grupie są dzieci lekarzy, służby zdrowia i woj-
skowych. Rodzice pozostali na Ukrainie aby 
walczyć. Dzieci mają zapewnioną fachową opie-
kę, bezpieczne miejsce pobytu z dala od wojny. 

Książka o Liceum Pedagogicznym w Bochni (fot. W. Bryg)
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W dniu 28 kwietnia miałam okazję odwie-
dzić grupę tej młodzieży. Przekazałam dzie-
ciom artykuły do higieny osobistej i kosme-
tyki, które zakupiliśmy, w kwocie 1892 zł 16 
gr., z   funduszy Stowarzyszenia Absolwen-
tów i Sympatyków Liceum Pedagogicznego 
w  Bochni, którego jestem członkiem. Do 
tych darów dołączaliśmy publikację z  de-
dykacją Stowarzyszenia i okolicznościowe 
pozdrowienia. Liczna grupa potrzebuje 
pomocy na bieżąco: letniej odzieży i obu-
wia, bielizny, przyborów szkolnych. Nie ma 
funduszy na organizację wolnego czasu, czy 
uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. 
Młodzież jest sympatyczna, zdyscyplinowa-
na, rozumie i mówi po polsku.

halina Bryg – działaczka ZNP, przedstawi-
cielka Stowarzyszenia Absolwentów i Sym-
patyków Liceum Pedagogicznego w Bochni 
Krystyna Dziurdzia – członek Stowarzy-
szenia.

Młodzież i opiekunowie z Winnicy w Zakopanem: I rząd od lewej – wicedyrektor szkoły w Winnicy, II rząd pierwsza od lewej – Maria Antczak, 
dyrektor Ośrodka i Halina Bryg, powyżej K. Niwińska prezes ZNP w Zakopanem (fot. W. Bryg)

Dedykacja na książce 
ofiarowanej młodzieży z Winnicy 
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KonDolencje
Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość że 19 czerwca 2022 zmarła

                                       Józefa Mroczek

wieloletnia nauczycielka i wychowawczyni, mieszkanka Leksandrowy. Zmar-
ła 19 czerwca 2022 w wieku 92 lat. W dniu 25 czerwca b.r. po mszy św. żałob-
nej w kościele Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Nowym Wiśniczu, 
pochowana została na cmentarzu w Trzcianie w rodzinnym grobowcu.

Koleżance z Warszawskiego Oddziału Elżbiecie Misiak i jej rodzinie składamy 
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci matki, Józefy Mroczek
                      

 
Prezes i Zarząd Stowarzyszenia Bochniaków 

i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

ś      P.

Córka Elżbieta pożegnała Matkę, 
Józefę Mroczek, pięknym wierszem... 

KRAiNA POZAśMieRteLNA
Mamie i Poezji

Śpiewaj jeszcze, Safono!
Ja nie zauważyłam,
że umarłaś. Bo toczą
ponad wiekami spory
o sprawy nieuchwytne,
ważniejsze od biografii,
Poeci wszystkich czasów
w pozaśmiertelnym kraju
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Koleżance Danusi Wrześniak 
szczere wyrazy współczucia 

z powodu śmierci syna 

Bogdana
                      

 
składa 

prezes Zofia Sitko
Zarząd Główny 

oraz Koleżanki i Koledzy 
ze Stowarzyszenia Bochniaków 

i Miłośników Ziemi Bocheńskiej



ciekawostka ciekawostka ciekawostka

Zostań Patronem Bochniaków
Nasze Stowarzyszenie uruchomiło swój profil Patronite, w którym każdy może wesprzeć naszą działalność poprzez 
zadeklarowanie comiesięcznej wpłaty konkretnej kwoty – rozróżnienie na kilka progów; 5, 10, 20, 50 lub 100 zł. mie-
sięcznie. Zróżnicowane benefity dla wspierających: (prenumerata Wiadomości Bocheńskich, wspomnienie z imienia 
i nazwiska przy różnych okazjach, „złoty bilet” na spektakle Teatru Artystokrackiego, udział w warsztatach teatral-
nych etc.) pozwalają dostosować się do możliwości finansowych każdego, kto chciałby dołączyć do grona naszych 
patronów i wspierać nasz rozwój. Środki z tego źródła chcemy przeznaczyć na rozwój Teatru Artystokrackiego oraz 
naszej oferty wydawniczej, w tym przygotowanej przez kol. Janinę Kęsek serii Bocheńska Saga – domy i ludzie, oraz 
Bocheńska Wiosna Ludów 1848 r.
W tym miejscu chcemy podziękować: panu Marcinowi łachowi i Joannie Szczawińskiej z Bochni oraz pani 
Danieli Sitko z Krakowa i panu Marianowi Drożdżowi z Gdyni.

Więcej informacji: patronite.pl/bochniacy

Sędziemu Panu Ryszadowi Kałwie wyrażamy podziękowanie za przekazanie do naszych zbiorów 
autorskiej publikacji „Budynek Sądu w Bochni”. Cenny dar wzbogaci nasze zbiory, 

w których najważniejsze są Bochniana. 

Prezes Zofia Sitko
i Zarząd Główny Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

PODZIĘKOWANIA

cieKawosTKa
Jako prezent dla Czytelników dołączamy do tego numeru kartkę pocztową z 1905 r. ze zbiorów pana Mirosława Mroczka. 
Kartka przedstawia  drewniane budynki nadszybia Campi (Kampi) przed przebudową, którą przeprowadzono w 1909 r.  
Nie jest znane nazwisko fotografa, ale mógł nim być Władysław Gargul, który działał w Bochni od 1903 r.   Mała ilustracja 
obok fotografii przedstawiająca dwóch górników i herb Bochni jest również nieznanego autorstwa. Jest też koresponden-
cja; na awersie krótkie pozdrowienia (nazwisko nadawcy nieczytelne) oraz data - Bochnia 1.I.1905 r., a na rewersie nazwi-
sko adresata: Rudolf Jestadt podoficer 95 pułku piechoty na lwowskim Kleparowie.

Ta kartka jest drugą z serii Dawna Bochnia. Kartek będzie osiem i będą dołączane do kolejnych numerów w latach 
2022-2023. Serię kolekcjonerską zamknie obwoluta z ostatnim dziewiątym widokiem dawnej Bochni.        

ciekawostka
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27 lutego z okazji 769 rocznicy nadania 
Bochni praw miejskich, przy szybie „Sutoris” odbyła 
się mała inscenizacja w wykonaniu aktorów Teatru Arty-
stokrackiego: Kamili Dobek w roli księcia Bolesława, Wik-
toria Fiołek w roli księżnej Kingi i Wojciecha Pradla jako 
szewca. Odegrano scenę odnalezienia pierścienia księżnej 
Kingi w pierwszej wydobytej bryle soli w ogródku szewca 
oraz odczytano tekst przywileju lokacyjnego.

 
8 marca z okazji „Dnia Kobiet” odbył się 

pokaz żywych obrazów              
Tym razem pomysłowość młodych aktorów stworzyła 

żywe obrazy odtwarzające sceny z dzieł wybitnych twór-
ców światowego malarstwa urodzonych właśnie 8 marca. 
Tytuł inscenizacji – Kobieta w malarstwie.

Reżyserski pomysł to zestawienie reprodukcji obrazu 
na ekranie z wyreżyserowaną, żywą choć statyczną jego 
repliką; czyli upozowaną z sceną z obrazu. Ważnym re-
kwizytem była drewniana rama. Kolejne produkcje prze-
platano recytacją wierszy Kazimierza Brodzińskiego oraz 
zwięzłymi informacjami o autorach obrazów oraz boha-
terkach aranżowanych aktorsko tematów malarskich wy-
branego dzieła.

Reżyseria i komentarz – Zofia Sitko, pomysł i wyko-
nanie ramy – Jurek Florkowski. Wiersze recytował Domi-
nik Jeziorek, Piosenkę „Baby ach te baby” zaśpiewał Woj-
tek Pradel. Akompaniował na pianinie Jurek Florkowski.

Wystąpili:

1.  W obrazie Józefa Chełmońskiego z 1875 r. „Babie lato” 
albo „Ukraińska dziewczyna leżąca na łące”, 
albo „Bosonoga pasterka” – Kamila Dobek.
2.  Ryszard Berg – „Skandynawski letni wieczór nad zato-
ką”. 1889-1890. Dwie eleganckie postaci udanie „skopiowa-
li” Kamila Dobek i Patryk Załupski.
3.  W obrazie Tycjana z 1550 r. „Salome” wystąpiła 
Klaudia Sak.
4.  Amerykański gotyk na przykładzie obrazu Granta Wo-
oda z 1930 „Farmer z żoną” przypomnieli: Dorota Lichy 
i Wojtek Pradel.
5.  Bardzo popularny obraz St. Wyspiańskiego z 1902 r. 
„Dziewczynka z wazonem” – Kaja Szczawińska.
6.  Do obrazu Vincenta van Gogha „Pasterka w słomko-
wym kapeluszu” vel „Młoda chłopka siedząca w słomko-
wym kapeluszu” pozowała Wiktoria Fiołek.
7.  Impresje malarską Duńczyka Pedera Severina Kroyera „ 
Letni wieczór na plaży” ożywiły Kaja Szczawińska 
i Klaudia Sak.
8.  Julią Manet z obrazu Pierre Auguste’a Renoira z 1887 r. 
stała się Wiktoria Fiołek.

KroniKa 
         sTowarzyszenia 

9.  „Pomarańczarka” z 1881 r. Aleksandra Gierymskiego. 
W obrazowej scenie wystąpiła Kaja Szczawińska
10.  Secesyjny obraz Gustawa Klimta „Dama w kapeluszu 
i boa z piór” z 1902 r. upozowała  z wdziękiem Klaudia Sak.
11.  „Dziewczyna z perłą” Johanesa Vermera z 1667 r. Obraz 
w Narodowym Muzeum w Amsterdamie. W postaci dziew-
czyny w żółtym turbanie i dużym perłowym kolczykiem w 
uchu – Mateusz Sitko.

To ciekawy i kształcący Wieczór w Domu Bochniaków! 
Dziękujemy i gratulujemy.             

14 marca w sali MDK w Bochni odbyły się elimina-
cje powiatowe 67 Ogólnopaństwowego Kon-
kursu Recytatorskiego, w którym brali udział młode 
członkinie naszego Stowarzyszenia równocześnie aktorki 
Teatru Artystokrackiego zajmując wszystkie trzy pierwsze 
miejsca:

Dominika Lichy – I miejsce
Paulina Machaj – II miejsce 
Julia Ciejak – III miejsce.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

26 kwietnia Wieczór poetycki 
w Domu Bochniaków.

Debiuty...
Tym razem swoje wiersze czytał Wojtek Pradel. Jak 

anonsowała Zofia Sitko  uczestnikom wieczoru: uczeń III 
klasy humanistycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. 
Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni, członek Stowa-
rzyszenia Bochniaków, aktywny w zespole Teatru Arty-
stokrackiego. Szeroki wachlarz upodobań artystycznych; 
śpiewa, maluje, ceni aktorstwo. Jednak powiedział: Dla 
mnie  najczystszą formą ekspresji jest poezja! Wyróżnia 
autorów z półki francuskich egzystencjalnych pesymi-
stów i opozycjonistów począwszy od: Baudelaire’a, Ca-
musa’a, Sartre’a. Lubi też Charlesa Bukowskiego. Inspiruje 
się twórczością Różewicza.

Pisać zaczął 2 lata temu i traktuje to jako bodziec te-
rapeutyczny. Ot! Rozmowa z samym sobą. Zapisuje zda-
nie „w dyżurnym notesie”. Potem rozwija, jednak nie po-
prawia, nie szlifuje, bo zależy mu na autentyczności, na 
prawdzie chwili. Unika tytułów, gdyż w jego mniemaniu 
narzucają interpretację. O tajemnicy poetyckich prób po-
wiedział  swojej nauczycielce literatury i języka polskiego 
pani Marii Szymkowskiej zyskując poparcie. I tego wieczo-
ru w obszernym i ciekawie pomyślanym komentarzu min. 
powiedziała: „dobra poezja”, „ciekawa symbolika języka”.

A potem Wojtek czytał swoje wiersze. Głosem spokoj-
nym, bez przesadnej ekspresji.
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Wybrał dla nas:

Wieczór (to jego pierwszy wiersz, nazwał go swoją próbą 
poetycką); Ballada o kraju pomarańczy; Pożar; Armagedon; 
O obowiązku; Elegia do kosmonauty. Czy był już bogiem?; 
Strach pokolenia; Jak dobrze, że już go nie ma; Liczący na wie-
czorny spokój.

Jaki przekaz? – Obserwacja współczesności nasycona 
sporym dystansem dla Dzisiaj, obawami egzystencjalnymi, 
pesymizmem – „nie ma nic po drugiej stronie”. – A może to 
tylko pytanie ...

W nutę poezji Wojciecha dobrze wkomponowała się 
piosenka Osieckiej „Niech żyje bal”. Śpiewała a capella Kaja 
Szczawińska. Jej „wykon” zyskał, również, duży aplauz słu-
chaczy. – Poproszono o powtórzenie !

Oprac. Ewelina Mroczek  

10 maja w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Bochni był uroczyście obchodzony Dzień 
Bibliotekarza. Na tą okoliczność Teatr Artystokracki 
przygotował konkurs na temat popularnych bohaterów 
książek. Oczywiście w postacie tych bohaterów wcielali 
się młodzi aktorzy. Przed publicznością pojawiały się po-
stacie książkowe: Alina i Balladyna, Marek Piegus, Pippi 
Langstrom, Pan Tadeusz, Zosia i Telimena, Papkin i Kla-
ra, Śpiąca Królewna, pan Wołodyjowski, Harry Potter, 
Mały Książę, Piękna i Bestia, Zosia Samosia, Robinson 
Crusoe, Janko Muzykant, Muminki. Do trudniejszych 
należały: Demeter i Kora (bohaterki greckiego mitu),
Raskolników (Zbrodnia i kara F. Dostojewskiego), boha-
terki powieści J. Austen Duma i uprzedzenie, oraz wybra-
ni bohaterowie powieści E. Orzeszkowej Nad Niemnem. 
(zob. Facebook teatr Artystokracki i www.bochniacy.pl)

21 maja w Oratorium św. Kingi odbył się koncert 
A jeśli kochać to nie indywidualnie w wykona-
niu aktorów Teatru Artystokrackiego....

(zob. Facebook teatr Artystokracki i www.bochniacy.pl)

27 maja Na zaproszenie pani Teresy Szydłowskiej 
prowadzącej Klubu Seniora „Rozalka” przy ul. Krakow-
skiej, prezes Stowarzyszenia Zofia Sitko wygłosiła wy-
kład na temat Katynia, w siedzibie Klubu. Wykład 
ilustrowany był slajdami. W Klubie przygotowano małą 
ekspozycję fotografii i pamiątek po Edwardzie Szydłow-
skim z Jodłówki zamordowanym w Katyniu, podobnie 
jak kilkudziesięciu innych synów Ziemi Bocheńskiej. 
Spotkanie uświetnił śpiew pieśni patriotycznych w wyko-
naniu członków Klubu „Rozalka” pod kierunkiem Kry-
styny Dziurdzi.

3 czerwca w lokalu Stowarzyszenia miało miejsce 
spotkanie autorskie z panią Katarzyną Ko-
zubską autorką książki Całuję rączki do nóżek upadam. 
Moja opowieść o galicyjskich krewnych.

Dalekie korzenie rodzinne Autorki sięgają I połowy 
XIX w. i prowadzą do Bochni do rodziny kupieckiej Te-
ichmannów, a potem też Knappów i Fischerów. Dalsze 
rodzinne historie rozgrywały się już w Wieliczce i War-
szawie. 

Pani Katarzyna Kozubska jest znaną autorką książek 
dla dzieci. W tym dniu, przed południem z inicjatywy na-
szego Stowarzyszenia miała spotkanie autorskie w PMBP 
z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Bochni. Młodzi 
czytelnicy byli przygotowani do spotkania. Czytali już 
Myszkę Chrapiszkę i Myszkę Galopkę, rozmawiali z Autor-
ką, dopytywali o dalsze losy sympatycznych myszek.

4 czerwca w Oratorium św. Kingi Teatr Artysto-
kracki wystawił spektakl Koloryzacja wg scenariu-
sza Zofii Sitko i w jej reżyserii. Dowcipne dialogi, sytuacje 
„z życia wzięte” i dobra gra aktorów spotkały się a gorą-
cym aplauzem publiczności. Planowane jest powtórzenie 
spektaklu w lipcu. Stowarzyszenie Bochniaków dziękuje 
ks. proboszczowi Ryszardowi Podstołowiczowi za życzli-
we udostępnianie lokalu na koncerty i spektakle Teatru 
Artystokrackiego.

W spektaklu wystąpili: Armando Gudanek, Kamila 
Dobek, Mateusz Sitko, Dominika Lichy, Kaja Szczawińska, 
Martyna Strach, Wiktoria Gałka, Jerzy Florkowski, Magda-
lena Stachoń, Dominik Jeziorek, Wojciech Pradel, Krzysz-
tof Kasprzyk, Łukasz Cupał, Julia Ciejak i Maja Cupał.

Pomoc dla Ukrainy 
Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi 

Bocheńskiej włączyło się w pomoc organizowaną przez 
Wspolnotę Bocheńską (zob. s. 40-42).
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KUPON  PROMOCYJNY

25%
DLA CZYTELNIKÓW WIADOMOŚCI BOCHEŃSKICH

Przy zakupie książki pt. DAR ORŁÓW. W CIENIU ORŁÓWKI 
otrzymają Państwo rabat 25% na drugą wybraną publikcję 

dostępną w księgarni internetowej  Wydawnictwa Regis
www.wydawnictwo-regis.pl

Z kuponem zapraszamy do siedziby wydawnicwta:
32-744 Łapczyca 573, tel. 604 185 506

Kupon ważny do 15 września 2022 r.

Rabat

> tWóRCy ODChODZą – DZiełA POZOSAJą
    autorstwa Mariana Sopaty (412 stron, oprawa miękka)

Zbiór biografii kilkuset artystów w tym w dużej części nie-
kiedy mało znanych artystów ludowych.

Najlepszą promocją tej pięknie wydanej publikacji są słowa 
samego autora: ...Kiedy chodziłem do liceum, a było to pół 
wieku temu najbardziej na lekcjach polskiego nudziły mnie 
analizy utworów. Interesowały mnie za to nieznane fragmen-
ty życia wielkich artystów, którzy je skrzętnie ukrywali i bio-
grafie tych mniejszych. Obecność jednych oraz brak innych 
może wzbudzić spore zaskoczenie. Starałem się wydobyć 
z cienia mniej znanych twórców i opisałem nieznane historie 
z życia mistrzów, którzy są nadal wielcy nie dzięki swoim 
nazwiskom, ale pozostawionemu dorobkowi. To oni uchylali 
rąbki tajemnic nieba promieniujące z ich dzieł. Inspirowa-
li się niekiedy dziką, nieposkromioną naturą, której coraz 
mniej jest w życiu, w którym człowiek opacznie realizuje sło-
wa Stwórcy, by czynił sobie ziemię poddaną. Doszło do tego, 
że ziemia jest zniewolona przez człowieka, który na przekór 
wszystkim znakom na ziemi i niebie podcina gałąź, na której 
siedzi. Przed takim traktowaniem ziemi i pierwotnego pej-
zażu ostrzegali twórcy, dla których rachityczne drzewka były 
nienaturalne; podobnie, jak inne krzewiny, które zastąpiły 
stare drzewa wokół kościołów. A drzewa dla rzeźbiarzy były 
boskim darem, w których mieszkał Bóg. Dlatego surowiec, 
z którego powstawały dzieła sztuki był dla artystów święty, 

Wydawnictwo Regis Czytelnikom Wiadomości Bocheńskich poleca między innymi 
następujące publikacje książkowe:

szczególnie gdy mieli z niego wykonać rzeźby przeznaczone 
dla kościołów i kapliczek... 

> NAJPięKNieJSZe LeGeNDy POWiAtU BOCheŃ-
SKieGO – pod red. Pawła Bielaka (60 stron, oprawa miękka)

Legendy stanowią żywe i barwne uzupełnienie dziejów 
każdej społeczności. Odwołując się do zrębów tożsamości 
lokalnych wspólnot, pozwalają lepiej je zrozumieć. Książka 
jest zbiorem dziesięciu najpiękniejszych legend związanych 
z obszarem powiatu bocheńskiego. Spośród wielu tajem-
niczych opowieści pochodzących z Bochni i okolicznych 
gmin wybraliśmy dziesięć – naszym zdaniem najciekaw-
szych, a przede wszystkim najbardziej charakterystycznych 
dla tego zakątka. Niektóre w wyraźny sposób odnoszą się 
do historii tej ziemi, inne zanurzone są w tajemniczej aurze 
podań przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Lekturę 
legend polecamy szczególnie młodszym czytelnikom, choć 
zapewniamy, że po tego typu literaturę można sięgać w każ-
dym wieku.

A JUŻ W SieRPNiU!
A już w sierpniu na rynek wydawniczy trafi najnowszy 
przewodnik turystyczny po powiecie bocheńskim opraco-
wany przez Wydawnictwo Regis pt. BOCHNIA I OKOLI-
CE – 24 WYPRAWY. W tym bogato ilustrowanym prze-
wodniku opisane będą propozycje gotowych wycieczek 
pieszych i rowerowych.
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Bochniana 
Ewelina Mroczek

Podróżnicza pasja Krzysztofa Stopczyńskiego 
Ta książka wyszła w 2021 roku również z oficyny wydawniczej Regis w Łapczycy. W treści 

wspomnieniowa z bogactwem zdjęć z kolekcji rodzinnej. Autor ciekawy świata, zapalony 
podróżnik i miłośnik motoryzacji w rozbudowany wątek biograficzno-rodzinny włączył 

niezwykle interesujące relacje z podróży, które odbył wraz z żoną Krystyną i które „zda-
rzały się” niemal każdego roku przez przeszło 40 lat, począwszy od 1959. Byli w wielu 

krajach na 6-ciu kontynentach (ominął Antarktydę). – I nie były to bynajmniej, kom-
fortowe eskapady. Plan opracowywali wspólnie. Licząc się z kosztami korzystali 

z linii lotniczych obsługi Aerofłot za tzw. rubel transferowy, miejscowych, tanich 
hoteli i środków komunikacji często dalekich od komfortu.. Bardzo obniżało 

koszty podróży wynajęcie na miejscu autobusu bez kierowcy. Czasem noco-
wało się gdzieś przy kościele, w szkolnym schronisku, na campingu, rozbijało 
namiot na prywatnej posesji uprzejmego właściciela. Można powiedzieć, iż 

byli sobie „żeglarzem i okrętem”.Tak było np. w Peru, albo w drodze z Cha-
barowska do Nachodki. Zdarzały się i niebezpieczeństwa. – Przykładem Jamajka 

i napad rabunkowy na ich grupę turystyczną. Są bulwersujące spostrzeżenia obyczajowe w Tajlan-
dii. Książka w swej części podróżniczej bynajmniej nie spełnia funkcji Bedekera, a jest przecież bardzo poznawcza 

i autentycznie interesująca. Od daty wydania Wspomnień odbyły się już 2 spotkania Autora książki z zainteresowanymi 
jego podróżami: w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz w Klubie „Seniora” Rozalka. Bardzo zajmującą opowieść 
ilustrował własnym materiałem filmowym i fotografiami, które też bogato wypełniają Jego książkę.

W następnym numerze umieścimy wybrany fragment tej lektury aby mogli Państwo poznać jej smak.

Dar Orłów. W cieniu Orłówki 
Na rynku wydawniczym już po raz drugi znalazła się ta inte-

resująca książka autorstwa ks. Tomasza Szewczyka wydana przez 
Wydawnictwo Regis w Łapczycy plastycznie i starannie z różno-
rodnością form graficznych; sporo materiału ilustracyjnego, zróż-
nicowana czcionka. (www. wydawnictwo-regis.pl).

W treści to niemal monografia lokalna, zawiera wątki z dzie-
jów wsi Kamionka Mała z pogranicza bocheńsko-limanowskie-
go k/Rozdziela w paśmie Beskidu Wyspowego. Na tle historii 
osady (jej początki datują się na koniec XIII w.) wprowadzony 
jest zasadniczy temat: Rodzina Orłów. Pierwszy ślad źródłowy 
sięga XVI wieku. Do czasów współczesnych należy już mówić o rodzie, a pierwszy rozdział książki określić mianem 
sagi rodzinnej. Rodzina rolników jak większość mieszkańców Kamionki lecz wyróżniająca się zasługami szczególnie 
tych, którzy wybili się wykształceniem i społecznikostwem; wybudowanie z ciosanego kamienia w stylu neogotyckim 
kaplicy Matki Bożej Szkaplerznej w Maliniskach, służba dla kraju (szlak bojowy w brygadzie pancernej gen. Maczka 
i  służba w 6 Baonie Strzelców Karpackich), praca w oświacie, medycynie, strukturach administracyjnych. Kochają 
swoją Małą Ojczyznę. – A mówiąc Orłówka – wskazują na najbliższe miejsce rodzinne. Tu wielka historia zostawiła 
swój krwawy ślad. O tym przeczytamy w II rozdziale monografii zatytułowanym „W cieniu Orłówki”. Zaciekły, śmier-
telny bój Rosjan z Austriakami i Niemcami w grudniu 1914 w rejonie Orłówki był fragmentem ciężkich walk toczo-
nych w Operacji Limanowsko-Łapanowskiej na stokach wysoczyzn Laskowej-Kamionki-Rajbrotu-Żegociny-Rozdzie-
la-Leszczyny-Trzciany. Tragiczną „pamiątką” pozostają liczne cmentarze żołnierskie. Jest taki cmentarz i na Orłówce 
obecnie nazywanej Jastrząbką nr 357 (246 /248 poległych). Tutaj każdego roku odbywają się listopadowe uroczystości 
z udziałem młodzieży; wspomina się legionistów Józefa Piłsudskiego.

Kapitalną formą tworzenia przekazu zastosowaną przez autora książki jest cytowanie materiału źródłowego 
(w I rozdz. są to dokumenty administracji austriackiej i księgi parafialne, a dla II rozdziału: mapy sztabowe, fragmenty 
dzienników wojennych, listów, rozkazów, raportów wspomnień, relacje naocznych świadków w tym zebrane przez 
krajoznawcę Czesława Blajdę).

Wydanie książki wsparło m.in. Starostwo Powiatowe w Bochni. Autor podziękowanie za opinie i życzliwe uwagi 
skierował również do dr hab. Teofila Wojciechowskiego znanego autora 2-tomowej monografii Bazyliki Mniejszej pw. 
św. Mikołaja w Bochni, prac o Kopalni Soli i obszernej monografii bieszczadzkiej wsi Polana.
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Krystyna Dziurdzia CZASY SIŁACZEK 
Szlakiem wolności – Teodozja Gołowczyńska c.d.

Aleksandra Mączka Okruchy Czasu – fragmenty

Magdalena Bernacka PRZYJACIELE 
Eugeniusz Podgórzec i Józef Springer 

Grażyna Potępa Co się stało z tamtą klasą 
Franciszek Sypek (1882 - ?) 

Janina Kęsek Kapliczka „Na chwałę Boga” 
Jeszcze raz o kapliczce przy ul. Wiśnickiej

Marta Czachor Co ma wspólnego rower z zajęciami
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Z ostatniej chwili...
Nie ustają działania pomocowe dla Ukrainy. Po akcjach pomoco-
wych dla ludności cywilnej uciekającej z terenów ogarniętych woj-
ną, teraz nasza pomoc (wspólnie ze Stowarzyszeniem Wspólnota 
Bocheńska) skupia się na Siłach Zbrojnych Ukrainy, które od 24 
lutego bohatersko walczą z rosyjskim najeźdźcą. W ostatnim cza-
sie zakupiliśmy wsparcie o łącznej wartości ponad 23 tys. zł, które 
wkrótce trafi na front. Udało się zakupić m.in.: plecaki medyczne, 
namioty, karimaty, nakolanniki, latarki, plecaki taktyczne, śpi-
wory, podgrzewacze polowe, paliwo, agregaty prądotwórcze oraz 
kamerę termowizyjną. Każda z tych potrzeb została zakupiona na 
podstawie listy, którą otrzymaliśmy od naszych bezpośrednich 
kontaktów z frontu wojny. Środki na ten zakup pochodzą przede 
wszystkim z daru pieniężnego przekazanego przez Polonię w USA, 
ofiar darczyńców i środków własnych Stowarzyszenia.
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