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26 listopada 2019 r. odbyła się uroczystość 70-lecia przedszko-
la, które zaczęło swoją działalność jako Przedszkole Żupy Solnej. 
Program artystyczny przedstawiły dzieci starszych grup”Żabek” 
i „Zajączków”. O jubileuszu 70-lecia Miejskiego Przedszkola nr 3 
w Bochni piszemy na stronie na str. 41-42 Fot. P. Salamon  

W sobotę 14 grudnia 2019 r., jak co roku w rodzinnej atmosferze 
odbyło się spotkanie opłatkowe w Domu Bochniaków. Była to oka-
zja do spotkania się czlonków, sympatyków i przyjaciół Stowarzysze-
nia Bochniaów i MZB. O spotkaniu piszemy na str. 52-53. Szerzej 
o spotkaniu piszemy na stronie: www.bochniacy.pl. Fot. S.Mróz
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dr Adam Wójcik

Ikonografia górnicza na barbórkowych kuflach ze zbiorów 
Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu
Motto:
             Kuflu Górniczy, w Tobie smak piwa,
             echo gwarkowych biesiad, wzruszenia,
             świadku tradycji, która wciąż żywa,
             w Tobie zamknięte karczem wspomnienia.

             Co roku inny, choć zawsze dobrze
             Pasujesz do poprzedników zbioru.
             Patrzę na Ciebie serio i mądrze:
             Tyś górniczego cząstką wyboru...
                                                                Jerzy Górecki 
  

Górnictwo jest najstarszą gałęzią przemysłu funkcjonu-
jącą na ziemiach obecnej Polski. Najlepszym tego dowodem 
jest fakt, iż najdawniejsze z zachowanych do dzisiaj kopalni 
(w Krzemionkach Opatowskich) pochodzą z okresu neolitu 
i wczesnej fazy epoki brązu. Sięganie przez człowieka w okresie 
minionych kilku tysięcy lat po najróżniejsze kopaliny (np. krze-
mień, rudy żelaza i miedzi, sól kamienna, rudy srebra, miedzi, 
cyny, złota i ołowiu, ruda siarki, węgiel kamienny i brunatny, 
ropa naftowa, gaz ziemny, torf, marmury) przysparzało mu nie 
tylko oczekiwanych korzyści, ale też rodziło wiele problemów, 
w tym również, w trakcie samego procesu pozyskiwania po-
szczególnych kopalin, nieustannie stwarzało zagrożenie dla jego 
zdrowia i życia. Codziennością górniczego losu były podziemne 
zawały, wybuchy czy pożary. Wypadki i katastrofy w kopalniach 
biorące się z nierównych sił przyrody i człowieka, rodziły przez 
stulecia doskonalenie techniki górniczej jak i podejmowanie 
prób zapobieżenia tragediom za sprawą zarówno zabezpieczeń 
technicznych, jak i poznawania i wiary w zjawiska metafizycz-
ne. Już w XVI wieku wybitny górnik, metalurg i mineralog, 
także i lekarz Georgius Agricola (1494-1555) pisał: „Górnicy 
giną i od trującego powietrza, które wdychają, i cierpią na 
suchoty, wdychając kurz uszkadzający płuca oraz ponoć giną 
przygnieceni pod zawalonymi skałami, później też z drabin 
wspinaczkowych do szyby wpadłszy, łamią sobie ręce, nogi, 
karki, że nie można oceniać żadnego płodu tak przesadnie, by 
dla jego rozmiarów zdrowie i życie ludzkie zostało narażone na 
największe niebezpieczeństwo i ryzyko śmierci”1.

Nic zatem dziwnego, że społeczność górnicza wytworzyła 
różne wierzenia, które miały dopomóc przy wykonywaniu 
ciężkiej pracy w codziennym zetknięciu z licznymi niebezpie-
czeństwami. Informacji na ten temat dostarczają różne podania 
i legendy, oraz literatura piękna opisująca górnicze losy na bazie 
autentycznych przeżyć i osobistych doświadczeń. Jest też rzeczą 
powszechnie znaną, że przyjęcie chrześcijaństwa skłoniło gór-
ników do poszukiwania patronatu świętych, których uznawano 
za patronów nagłej śmierci. Wśród takich postaci na czoło wy-
sunęła się patronka artylerzystów, saperów i marynarzy, a także 
murarzy, architektów, ludwisarzy i kowali, a nawet więźniów, 
„patronka dobrej śmierci” (jak nazwał ją Piotr Skarga) – święta 

Barbara2. W średniowieczu była ona zaliczana do grona 14 
świętych orędowników sprawujących pieczę nad światem. Od 
XII do XIV wieku czcili ją w wielu rejonach Europy górnicy, 
zwłaszcza na ziemiach czeskich (najwcześniej w kopalniach 
srebra w Kutnej Horze). Wobec rozpowszechniającego się 
kultu tej świętej w licznych ośrodkach wydobywczych, papież 
Benedykt XIV w roku 1748 uznał ją za patronkę górniczego 
stanu3. Od tego też czasu, w coraz większym kręgu, w różnych 
ośrodkach górniczych, zwłaszcza zagłębiach węglowych, 
w dniu liturgicznego wspomnienia św. Barbary, tj. 4 grudnia, 
obchodzono Barbórkę, zwaną dziś powszechnie Świętem lub 
Dniem Górnika. Barbórka obchodzona była również w tych 
ośrodkach, gdzie dominował kult lokalnej patronki górniczej 
(np. w kopalniach soli w Bochni i Wieliczce, w których od 
wieków popularniejsza od św. Barbary była bł. Kinga). Dziś 
w wielu miastach górniczych, także i Tarnobrzegu, znajdują 
się kościoły lub kaplice pod wezwaniem św. Barbary. Kaplice 
takie powstawały też w ciągu minionych stuleci również w pod-
ziemnych wyrobiskach kopalnianych.   Spośród ciekawszych 
polskich przedstawień górniczej patronki warto wymienić fi-
gurę świętej pochodzącą z roku 1646 wykonaną z jednej bryły 
galeny i znajdującą się w kościele na kieleckiej Karczówce. 
Na rok 1689 datowana jest figura św.Barbary wykuta z soli 
w kopalni wielickiej, natomiast z przełomu XVIII i XIX wieku 
pochodzi jej wizerunek w ołtarzu znajdującym się w kościele 
we Wróblowicach, ufundowanym przez górników siarkowych 
z sąsiednich Swoszowic. Sześciometrowej wysokości posąg 
św. Barbary zdobi dach gmachu Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. W hallu siedziby tej uczelni znajduje się również 
witraż z wyobrażeniem patronki górników.

W polskich kopalniach barbórkowe święto kultywowane 
jest od połowy XVIII wieku. Pierwszym historycznie ośrod-
kiem obchodzącym Barbórkę były kopalnie rud ołowiu i srebra 
w Tarnowskich Górach. Potem stopniowo świętowały ją także 
inne ośrodki wydobywcze, by w połowie XIX wieku stać się już 
uroczystym dniem górników we wszystkich kopalniach. 
Pierwsze święta górnicze miały charakter sakralny, sprowadzały 
się do specjalnych nabożeństw w intencji gwarków, a także poboż-
nych fundacji górniczych. Na przełomie XVIII I XIX wieku na-
rodziła się bardziej świecka tradycja barbórkowa – towarzyskich 
spotkań górników przy piwie, napoju powszechnie spożywanym, 
stosunkowo tanim i nawet zastępującym nieraz obfity posiłek.
Jak podkreślają historycy zajmujący się dziejami górnictwa, 
w tworzeniu i upowszechnianiu tzw. karczmy piwnej w wielu 
krajach Europy znaczący udział mieli studenci i absolwenci 
najstarszych uczelni górniczych. Pochodząc z różnych krajów, 
łączyli lokalne tradycje swoich przodków i tworząc nową obrzę-
dowość, przenosili ją do kopalń rud i soli, później także węgla. 

Najstarsza uczelnia górnicza powstała w 1763 roku w Bań-
skiej Stiavnicy na Słowacji; kolejne zostały utworzone we Fre-
ibergu (1769), Petersburgu (1773), Paryżu (1783), Clausthal (1810) 
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i Loeben (1849). Studiowało w nich wielu Polaków, przy czym 
najwięcej w tym ostatnim ośrodku, gdzie w 1878 roku powstało 
stowarzyszenie „Czytelnia Polska Akademików Górniczych”4. 

W tych właśnie uczelniach górniczych narodziły się 
i upowszechniły zwyczaje „pochodu lisów”, skok przez skórę 
i „chrzest piwny” oraz forma biesiadowania. Obrzędy te szybko 
stały się bardzo popularne wśród górników kopalni czeskich, 
węgierskich, niemieckich, austriackich i belgijskich. 
Wspomniana „Czytelnia Polska Akademików Górniczych” 
w Loeben (której kuratorem był Leon Syro-
czyński, późniejszy współtwórca Akademii 
Górniczej w Krakowie,  a zarazem jeden 
z jej pierwszych doktorów honoris causa) 
mieściła się w wielkiej chacie krytej strze-
chą, przypominającej najczęściej spotykane 
formy domostw na ziemiach polskich. To 
z tego powodu, od tamtego czasu, doświad-
czonych absolwentów uczelni górniczych 
nazywa się „starymi strzechami”. 
Polscy studenci w Loeben, w dniu św. 
Barbary, o zmierzchu tworzyli pochód, na 
czele którego jechał konno starosta górni-
czy. Towarzyszyła mu świta z pochodniami 
i straż z białą bronią (szpady, kordziki). 
Na końcu orszaku, w powozach, jechali 
profesorowie uczelni. Potem w sali, gdzie 
odbywała się biesiada zwana „karczmą”, 
dokonywano podsumowania minionego 
roku i przyjmowano młodych „lisów” 
albo „fuksów” do stanu górniczego. Kan-
dydaci stawali na bryle rudy lub soli, albo 
na beczce i musieli skoczyć przez skórę 
(„łatę”) podtrzymywaną przez „ojców 
chrzestnych”. Przed przeskoczeniem 
skóry odpowiadali na zapytania przewodzącego uroczystości 
„Lisa – Majora” o nazwisko, narodowość i pochodzenie (ród). 
Po udzieleniu odpowiedzi i wykonaniu skoku, uderzani byli 
klingą szpady w lewe ramię. Kiedy wszystkie te obrzędy zostały 
dopełnione, młodszy rocznik studentów przejmował sztandar 
uczelni i płonące pochodnie. 
Potem następowało wspólne biesiadowanie wszystkich uczest-
ników uroczystości. Studenci górnictwa, którzy wcześniej byli 
zwani „camelami” (wielbłądami), po oficjalnym przyjęciu do 
górniczego stanu, od tego momentu mogli usługiwać starszym 
kolegom, podczas biesiady pełniąc rolę „piwolejów”5. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku 
i utworzeniu w roku następnym Akademii Górniczej w Kra-
kowie (od 1949 roku AGH), ta właśnie uczelnia przejęła tra-
dycje Czytelni Polskiej Akademików Górniczych w Loeben. 
Następne pokolenia jej absolwentów przeniosły kultywowane 
obrzędy i obyczaje barbórkowe do kolejnych ośrodków i zakła-
dów górniczych w całym kraju. Dzięki temu, w czasach nam 
współczesnych, górnicze święto obchodzone jest we wszystkich 
kopalniach podziemnych, odkrywkowych i otworowych. Szcze-
gólny rozwój górnictwa, jaki nastąpił w Polsce po II wojnie 
światowej spowodował także upowszechnienie się Barbórki 
jako górniczego święta, dzięki czemu jej świętowanie stało się 
zjawiskiem dość powszechnie znanym, także w ośrodkach nie 
mających żadnych związków z górnictwem. Kopalnie dysponu-
jąc odpowiednimi funduszami wspierały organizację obchodów 

barbórkowych. Sami górnicy, a zwłaszcza  kadra górnicza, 
zrzeszona m.in. w istniejącym od roku 1892 Stowarzyszeniu  
Inżynierów i Techników Górnictwa, dbają o podtrzymywanie 
tradycji, w tym również  zwyczajów barbórkowych (dbałość 
o podtrzymywanie tradycji jest zresztą wpisana do statutowych 
powinności SiTG). 

Z biegiem lat w każdej kopalni lub zakładzie związanym 
z górnictwem przyjął się zwyczaj projektowania i wytwarza-
nia kufli do piwa, przygotowywanych z myślą o Barbórce na 

konkretny rok. Co roku musi być on inny, 
ale na swoich ściankach powinien mieć 
odnotowaną datę uroczystości (zazwyczaj 
roczną), a także nazwę instytucji – orga-
nizatora górniczego święta  (np. kopalnia 
lub oddział SiTG). Jeżeli w danym roku 
przypada jakiś ważny jubileusz (np. tzw. 
„okrągła” rocznica powstania kopalni), 
może on także odnaleźć odzwierciedlenie 
na ściankach kufla.

Kufle barbórkowe mają rozmaite for-
my, różnią się materiałami, z jakich zostały 
wykonane (np. ceramika, porcelana, szkło), 
elementami dodatkowymi wykonanymi 
z odmiennych niż one same tworzyw (np. 
metal), oraz dekoracją. Ich wielkość, formy 
i kształty oraz same dekoracje zaskakują 
nieraz fantazją i różnorodnością. Projek-
tanci kufli chętnie sięgają po symbolikę 
i ikonografię górniczą, czerpiąc motywy 
dekoracyjne projektowanych naczyń 
z dawnych rycin i obrazów przedstawia-
jących symbolicznych „gwarków” przy 
pracy i zabawie. Chętnie wprowadzają 
też do motywów dekoracyjnych galowe 

mundury górnicze, których ogólny kształt został ustalony 
„ewolucyjnie” na przełomie XIX i XX wieku. Oprócz mundu-
rów pojawiają się też inne elementy takie jak szpady górnicze, 
sztygarskie bardy czy czaka z pióropuszami. Należy stwierdzić, 
że inwencja twórcza w zakresie kształtów kufli, jak i sposobu 
ich dekorowania jest nieograniczona, dlatego też zapoznanie 
się z tym świadectwem obchodów górniczego święta dostarcza 
wielu walorów poznawczych jak i estetycznych.

Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego, oddział Mu-
zeum Historycznego m.Tarnobrzega,  posiada w swoich zbio-
rach komplet kufli zaprojektowanych i wykonanych z okazji 
uroczystości barbórkowych, jakie miały miejsce od roku 1954 
w podtarnobrzeskich Kopalniach i Zakładach Przetwórczych 
Siarki „Siarkopol”. Są to kufle z karczem piwnych dla panów, 
karczem piwnych dla pań (tzw. „combrów babskich”) i orga-
nizowanych w ciągu ostatnich lat (zamiast „karczem”) biesiad 
piwnych. Część z nich przekazali do zbiorów Muzeum Andrzej 
Turaj oraz inni członkowie tarnobrzeskiego oddziału SiTG. 
Kilkaset kufli z karczem piwnych, jakie odbywały się w różnych 
kopalniach i zakładach górniczych z terenu całej Polski podaro-
wał tarnobrzeskiemu Muzeum prof. Zenon Duda z krakowskiej 
AGH. Kufle te tworzą niezwykle interesującą kolekcję, która 
oddaje żywotność tradycji górniczych w Polsce. Zbiór ten 
stanowi  świetny materiał do prześledzenia nieograniczonej  
wyobraźni i inwencji twórczej w zastosowaniu i przedstawianiu 
symboliki górniczej. 

Kufel wykonany z okazji Barbórki 2019 
w Kopalni Soli w Bochni
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Forma i symbolika. Techniki dekoracyjne
Wszystkie kufle z górniczych karczem piwnych tworzące 

kolekcję Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego pocho-
dzą z II połowy XX wieku i obecnego stulecia. Wykonane ze 
szkła, ceramiki lub porcelany, czasami z dodatkiem elementów 
metalowych (np. uchylnej pokrywy wykonanej z cyny lub 
ceramiki), przybierają różne formy np. regularnego walca lub 
walca zwężającego się ku górze, antałka, beczułki, wielkiego 
kielicha, dzbana, roztruchana, górniczej latarni, kopalnianego 
szybu wyciągowego, rogu obfitości, a nawet buta. W więk-
szości przypadków posiadają ucho pozwalające na wygodne 
podniesienie kufla do ust i wypicie jego zawartości. Ucho może 
mieć kształt o zarysie przypominającym prostokąt, esownicę, 
owal, lub trapez, a nawet przypomina sztygarski kilofek-bardę, 
lub fragment obudowy chodnika. Posiada przekrój okrągły 
lub graniasty, płaski lub wałkowaty, nierzadko zwłaszcza na 
wierzchołku wzbogacony o dekoracyjne guzy czy esownice. 
Zdarzają się ucha „ósemkowate”, złożone z dwóch otworów, 
co ułatwia bezpieczne podnoszenie i wychylenie zawartości 
naczynia w trakcie biesiady. W kilku przypadkach ucho kufla 
stanowi figurka nagiej kobiety lub górnika.  

Bardzo ciekawe są też kufle w formie dwóch tyłem złączo-
nych głów, które wieńczy walcowata nasada, przybierająca formę 
górniczego czaka, wspólnie nakrywającego obydwie wyobra-
żone głowy. Takiego rodzaju naczynie można odczytywać jako 
swoisty symbol górniczego zbratania, nie tylko poprzez wspólną, 
codzienną pracę, ale i pospólne świąteczne biesiadowanie.
Dekoracje, symbole i napisy są umieszczone na brzuścach kufli, 
czasami podzielonych na swoiste strefy dekoracyjne. Podział 
taki porządkuje, a czasem też rozdziela poszczególne pola, od-
dzielając wyobrażone symbole i obrazy od okolicznościowych 
napisów. Zarówno dekoracje jak i napisy są nanoszone techni-
kami zbliżonymi do kalkomanii, bądź wykonywane w formie 
płaskorzeźb czy reliefów. Powstają one na etapie formowania 
kufla w masie ceramicznej, a potem jego wypalania. Techniki 
zbliżone do kalkomanii dają efekt malowanych obrazków, zaś 
kufle wykonywane w masie ceramicznej w trakcie wypalania są 
pokrywane szkliwem. Odtworzone na kuflach dawne sztychy są 
zazwyczaj w kolorze czarnym, natomiast niektóre z przekalkowa-
nych starych rycin mają barwę sepii. Taka barwa tworzy z kufla 
rodzaj „starocia” czy „antyku” (w bardzo pospolitym znaczeniu 
tych słów).  Kilka egzemplarzy z kolekcji MPPS zostało wykona-
nych ręcznie, co potwierdza odpowiedni certyfikat umieszczony 
na zewnętrznej stronie dna kufla, nadając tym samym owym 
wybranym egzemplarzom walor unikatowości, wyjątkowości.

Symbole, które są stałym elementem dekoracyjnym kufli 
górniczych to przede wszystkim podstawowe „logo” górnictwa: 
dwa skrzyżowane młotki – pyrlik i żelazko. Pojawiają się one 
w otoczeniu wieńca z liści dębowych, czy laurowych lub też 
i bez niego. Ponieważ w większości organizatorem barbórko-
wych karczem piwnych są oddziały terenowe Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Górnictwa, na większości kufli znaj-
duje się także logotyp SiTG. W niektórych przypadkach obok 
tych elementów pojawiają się widoki szybu kopalni z jego 
charakterystyczną wysoką konstrukcją zwieńczoną  kołem 
wyciągowym, a nierzadko towarzyszą im inne elementy ko-
palnianego pejzażu (wózki, hałdy,  kolejki z urobkiem itp.). 
Czasami obok górniczych symboli pojawia się wyobrażenie 
górniczej patronki – św. Barbary z nieodłącznymi atrybutami 
– mieczem i wieżą. Na niektórych kuflach umieszczony jest 

także herb miasta związanego z danym ośrodkiem górniczym. 
Symbolom towarzyszą też odpowiednie napisy. Mają one 

charakter informacyjny (np. „Barbórka 1978”, „Oddział SiTG 
Tarnobrzeg”, „Kopalnia Bogdanka”, „KGHM Lubin”) lub też 
sentencyjny („Niech żyje nam górniczy stan !”). Ubiory przed-
stawianych na kuflach górników albo nawiązują do strojów 
dawnych kopaczy (luźna bluza i portki oraz spiczasty kaptur 
nakrywający głowę, albo współczesnego górniczego munduru 
galowego z czakiem na głowie zwieńczonym pióropuszem.

Kufle górnicze wyróżniają się nie tylko różnorodnością 
kształtów, proporcji, wymiarów, motywów dekoracyjnych, kro-
jem czcionek napisów, ale i kolorystyką. Część z nich posiada 
jednolitą barwę. Są to zazwyczaj kufle ceramiczne, w różnych 
odcieniach brązu, począwszy od bardzo jasnego, kremowego 
poprzez jasnobrązowe do odmian ciemniejszych i brunatnych. 
Zdarzają się też kufle wykonane z masy ceramicznej o iden-
tycznym kształcie, rozmiarach i dekoracji, ale o odmiennej 
kolorystyce; jeśli powielają przyjęty wzór kufla na dany rok, 
występują zazwyczaj w dwóch odmianach barwnych. Bywają 
też przypadki, gdy forma, rozmiary i dekoracja są podobne 
z rozróżnieniem na dwa rodzaje biesiady: Karczma Piwna  
(dla mężczyzn) i Karczma Piwna Pań (tzw. Comber Babski). 
Znajduje to wyraz w odpowiednich inskrypcjach.   

Kufle wykonane zwłaszcza ze szkła i porcelany, posiadają 
napisy oraz dekoracje wykonane w jednym, lub dwóch kolorach. 
Są to zazwyczaj te okazy, na które przeniesiono dawne sztychy 
o tematyce górniczej, zaczerpnięte ze źródeł ikonograficznych 
(np. dzieł wspomnianego G. Agricoli). Wbrew pozorom, efekt 
plastyczny osiągnięty za pomocą tylko brązu czy czerni, czasami 
z dodatkiem jedynie złota czy zieleni, niezwykle uszlachetnia 
wymowę dekoracji biesiadnego naczynia. 

W zgromadzonej kolekcji są też interesujące przykłady 
dodawania do wzorów zaczerpniętych z dawnej ikonografii 
górniczej nowej, bardzo bogatej kolorystyki. Daje to efekt 
niezwykle barwnej opowieści plastycznej, mogącej posłużyć 
do zilustrowania książki o tematyce górniczej, przeznaczonej 
np. dla dzieci. Dekoracja tego rodzaju upodabnia się do sztuki 
witrażu lub komiksu. 

Mamy także przykłady kufli o dekoracji typu reliefowego 
z zastosowaniem jednej lub dwóch barw o zmatowionej po-
wierzchni. Duża kontrastowość owych barw (np. biel płaskorzeźb 
i napisów z brunatnym, ciemnozielonym lub czarnym kolorem 
tła) powoduje, że dekoracja takiego kufla przypomina renesanso-
we sgrafitta, kafle piecowe czy też nawet kamieniarkę z elewacji 
zabytkowych kamienic znanych z wielu polskich miast.

Niezwykle interesujące plastycznie są także kufle kamionko-
we. Ich reliefy również podkreślają  kontrastowe, mocne nieraz 
barwy. Forma i kolorystyka tego rodzaju dekoracji przywodzi 
na myśl ceramikę ludową, zwłaszcza sztukę huculską. 

Kufle szklane są albo przezroczyste i bezbarwne, albo wy-
konane ze szkła barwionego. Te pierwsze posiadają dekorację 
„graficzną” powstałą przy użyciu techniki kalkomanii. Naczynia 
o formach bardziej nowoczesnych są dekorowane nie tylko mo-
nochromatycznie, ale też i z zastosowaniem różnorodnych barw, 
często żywych, kontrastowych. Spotyka się także kolorystykę 
utrzymaną w tonacjach pastelowych.

Druga grupa kufli szklanych, jakie są wykonane ze szkła 
barwionego, nierzadko posiada w strukturze swojego tworzywa 
liczne pęcherzyki powietrza, co upodabnia je do naczyń pocho-
dzących z okresu staropolskiego. W niektórych przypadkach na 
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gładkiej powierzchni kufla, w procesie wytapiania szkła zostały 
aplikowane dekoracyjne krążki lub tarcze z napisami czy też 
symbolami, co sprawia wrażenie swoistej pieczęci przywodzącej 
na myśl dawne dokumenty królewskie.

Motywy zaczerpnięte z dzieła Georgiusa Agricoli
Wspomniany Georgius Agricola (1494-1555), niemiecki 

humanista i uczony, był z zawodu lekarzem, z zainteresowań 
i pasji także górnikiem, mineralogiem i metalurgiem. Pochodził 
z rodziny sukienników z Glauchau; właściwie nazywał się Georg 
Pawer, ale po ukończeniu w roku 1515 studiów w Lipsku, gdy 
uzyskał tytuł magistra siedmiu sztuk wyzwolonych, za namową 
swego profesora Petri Moselleniego, przyjął łacińskie nazwisko 
Agricola, którym posługiwał się do końca życia i pod którym 
jest dziś powszechnie znany. W 1523 roku wyjechał na dalsze 
studia do Włoch, gdzie studiował medycynę w Bolonii i Pad-
wie. Nawiązał wtedy kontakty m.in. z Erazmem z Rotterdamu 
i Marcinem Lutrem. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał 
w Rzymie w roku 1526. Po ukończeniu studiów znalazł się 
w Zwickau, a potem w górniczym miasteczku czeskim Jachy-
mowie, gdzie pracował jako lekarz i aptekarz. Interesując się 
życiem swoich pacjentów  - górników, hutników i ich rodzin, 
zafascynował się geologią, mineralogią, górnictwem i metalu-
rgią, tym bardziej, że wcześniej studiował kwestie związane 
z zastosowaniem metali w medycynie.

Z tych stosunkowo rozległych zainteresowań Agricoli po-
wstało kilka nieprzeciętnych dzieł, które uchodzą za pionierskie 
w geologii, górnictwie i metalurgii. Najbardziej znana i ceniona 
praca uczonego „De Re Metallica” („O górnictwie i hutnic-
twie”), wydana już po śmierci autora w 1556 roku zawiera nie 
tylko prawidła sztuki górniczej na poziomie połowy XVI wieku, 
ale i szereg interesujących rycin, będących znakomitą ilustracją 
do opisywanych technologii wydobywczych i przetwórczych. 
Poprzez swoją sugestywność i kompletność ryciny te są naj-
bardziej znanym na świecie cyklem - kompendium ikonogra-
ficznym dawnego górnictwa. Nic dziwnego więc, że na wielu 
współczesnych kuflach z górniczych karczem piwnych pojawiły 
się ryciny z dzieła Agricoli, traktowane bądź jako przekalko-
wanie z oryginału, bądź jako przetworzenie w formie reliefu, 
często mającego znamiona nieco zmodyfikowanej płaskorzeźby.  

Spośród kufli, których projektanci wykorzystali sztychy ze 
sławnego dzieła „De Re Metallica” należy wyróżnić dwa naczy-
nia z karczem piwnych górników siarkowych z Tarnobrzega z lat 
2004 i 2005. Obydwa kufle wykonane z przezroczystego  szkła, 
różnią się nieco formą i proporcjami, aczkolwiek obydwa swoim 
kształtem przypominają walec, obydwa też mają dekorację na-
niesioną techniką kalkomanii. Dekoracja ta jest ujęta w kolorze 
czarnym, z kilkoma akcentami ze złota i zmatowionego szkła, 
stanowiącego tło reprodukowanego rysunku. Pierwszy z nich 
dekoruje rycina z dzieła Agricoli, przedstawiająca kołowrót 
nad szybem kopalni. Drugi z kufli, pochodzący z karczmy 
piwnej z roku 2005 przypomina sztych z szybem wyciągowym 
kopalni. Obydwa opisywane kufle o znakomitych proporcjach 
i wyrafinowanej kolorystyce oraz cennych przedstawieniach 
zaczerpniętych z najważniejszego dzieła dotyczącego dawnego 
górnictwa, mogą być zaliczone nie tylko do najlepszych ale 
i najwartościowszych artystycznie w całej kolekcji. 

Rycinę Agricoli z polem górniczym i prowadzonymi na 
nim pracami przeniesiono na kufel Przedsiębiorstwa Robót 
Górniczych pochodzący z 1995 roku. Całą powierzchnię brzuśca 

naczynia wypełnia panoramiczny widok przetworzony techniką 
kalkomanii. Na jasnobeżowym tle dawna grafika odwzorowana 
jest kolorem brązowym. 

W naszych zbiorach mamy też kufle, których dekoracja jest 
jedynie plastyczną trawestacją sztychów Agricoli. Do tej grupy 
należy ceramiczny kufel pochodzący ze „Spotkania Gwarków 
w Lubinie Zakładu Doświadczalnego KGHM” z 1987 roku o dość 
wysmakowanej formie walca, podzielonego na pionowe nisze, 
sklamrowane u dołu i u góry pierścieniami z obiegającymi je do-
koła napisami. Na jednej z dwóch naprzemianległych nisz znajduje 
się reliefowo przetworzona grafika przedstawiająca dwa poziomy 
– nadziemny i podziemny. Na tym pierwszym górnik obraca koło-
wrotem, na drugim w podziemnej niszy siedzi kopacz uderzający 
pobijakiem w zatopiony w skale klin. Tło reliefu wykonanego 
w masie ceramicznej jest delikatnie podkolorowane barwą brą-
zową, co daje wrażenie trójwymiarowości całego przedstawienia.
Do tej samej grupy kufli należą też pamiątki z karczem piwnych 
PBZ Bytom z 1995 roku i PBK Bytom z 1999 roku. Obydwa 
wykonane z porcelany, na brzuścach posiadają przetworzone 
z dzieła „De re metallica” ryciny przedstawiające – kolejno 
– kołowrót i podobną „podwójną” scenę jak na poprzednio 
omawianym kuflu. Ryciny przetworzone na obydwu kuflach 
bytomskich są bogato kolorowane, przy czym ten pierwszy 
utrzymany jest w różnych odcieniach brązu i żółci, ten drugi 
zaś wykazuje znacznie bogatszą paletę zastosowanych barw. 

Motywy biesiadne 
Kufle projektowane specjalnie na barbórkowe karczmy 

piwne, z natury rzeczy mające służyć górniczej biesiadzie, 
często poprzez swoje dekoracje przypominają o swoim prze-
znaczeniu. Trzeba przy tym stwierdzić, że najczęściej sceny 
biesiadne na kuflach górniczych są stylizowane na dawne czasy. 
Przykładem tego rodzaju może być kufel zaprojektowany na 
Zebranie Gwarków w Tarnobrzegu w 1979 roku. Klasyczna 
forma jak i dekoracja kufla ceramicznego o szerokiej podstawie 
nawiązuje do staropolskich kufli szlacheckich, co już nadaje 
mu klimat elementu biesiadnego. Po lewej stronie fantazyjnie 
ukształtowanego ucha na beczułce siedzi górnik w stroju gwarka 
czy też skarbnika i opiera prawą rękę o dno dużej leżącej obok 
na krzyżaku beczki. W lewej dłoni trzyma napełniony kufel, 
obok leży porzucony oskard, co sugeruje czas po zakończonej 
pracy - porę biesiadowania. Cała scenka jest w formie reliefu 
ukształtowanego w masie ceramicznej. 
Inny kufel ceramiczny z 1984 roku o podobnej formie nawiązu-
jącej do okresu staropolskiego dekorują dwa owalne medaliony. 
W jednym stary, opasły górnik przypominający szlachcica, pod-
nosi kufel do ust, w drugim zaś szyb wyciągowy nie pozostawia 
wątpliwości, że chodzi o kufel górniczy, podobnie jak napisy: 
„Barbórka 1984. ZPKSChem.”

Wyjątkowo efektowny jest ceramiczny kufel „VII Karczmy 
Piwnej KWK Czerwone Zagłębie w Sosnowcu”. Stanowi on 
rodzaj wysokiej beczki, przy której siedzą dwie pary górników. 
Ta z prawej strony ucha jest odmiennie ujęta. Lewa postać 
biesiadującego zwrócona jest w kierunku prawej i obejmuje ją 
swoim niewidocznym lewym ramieniem. Górnik z prawej siedzi 
bardziej na wprost. Pomiędzy nimi stoi beczka z cyfrą rzymską 
„VII”, a na niej górnicze czako z pióropuszem. 
Po lewej stronie ucha na beczułce siedzi dwóch górników. Ich miny 
wskazują na to, że dla nich zbliża się już koniec barbórkowej biesiady. 

Bardzo podobny wzór kufla towarzyszył Barbórce w tar-
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nobrzeskim „Siarkopolu” w 1987 roku. Poza kilkoma drob-
nymi różnicami ucho tego naczynia tworzy postać młodego 
górnika stojącego na niewielkim wsporniku i trzymającego się 
złożonymi rękoma górnej części ścianki naczynia. Omawiany 
poprzednio kufel z Sosnowca posiada ucho o formie niesper-
sonalizowanej, wręcz  nieokreślonej.

Do dawnych biesiad gwarków nawiązuje dekoracja ce-
ramicznego kufla PBKR Częstochowa, który był używany 
podczas karczmy piwnej w 1987 roku. Relief pokrywający po-
wierzchnię naczynia  przedstawia w części środkowej sytuację, 
gdy przy wielkiej beczce z lewej stojący gwarek wznosi kufel 
do góry wznosząc toast za kompanów, z których jeden siedzi 
na ławeczce pod beczką z kuflem w dłoniach, drugi zaś stoi za 
nim z przekrzywionym kuflem w prawej dłoni, opartej o brzeg 
beczki. Scenkę tę flankują dwaj stojący po bokach gwarkowie, 
jedną ręką wznoszący kufle w górę, drugą trzymający górnicze 
oskardy. Nad całością zwisają liście chmielu.

Bardzo interesująca jest dekoracja ceramicznego barbór-
kowego kufla z tarnobrzeskiego „Siarkopolu” z 1990 roku. Po 
lewej stronie ucha o kształcie kilofka sztygarskiego (bardy), pod 
logotypem „S” umieszczone są popiersia dwóch starych górni-
ków w galowych mundurach z czakiem na głowie, z których ten 
z lewej obejmuje ramieniem kolegę z prawej. Obaj w wolnych 
dłoniach trzymają kufel z piwem. Po prawej stronie ucha pod 
wielkim napisem „Dzień Górnika” ukazana jest panorama zabu-
dowań kopalnianych z dominującą wieżą szybu wyciągowego. 

Motywy biesiadne są też elementem dekoracji okazałego 
ceramicznego kufla z pokrywą, reprezentującego kopalnie 
tworzące Tarnobrzeskie Zagłębie Siarkowe (Machów, Jeziórko, 
Grzybów, Osiek i Basznia). Kufel ten pochodzący z Barbórki 
1985 roku po lewej stronie ucha przedstawia dwie beczki 
z napisami „SiTG” oraz logotypem „S” (Siarkopol), które 
wiąże winorośl tworząca w górze obramienie dla napisu „XIV 
Karczma Piwna”. Z prawej strony ucha pośrodku herb Leliwa 
i podpis „Tarnobrzeg”, zaś dookoła herbu nazwy wymienionych 
kopalni siarki.  Na uchylnej pokrywie kufla znajduje się tarcza 
herbowa z młotkami górniczymi. 

Niezwykle oryginalny w swoim kształcie jest ceramiczny 
kufel z tarnobrzeskiej Karczmy Piwnej z 1992 roku. Przy beczce 
na której znajduje się logotyp SiTG siedzi, obejmujący ją ramio-
nami górnik w czaku na głowie (z pióropuszem). Figurka górnika 
pełni rolę kuflowego ucha. Wymowa biesiadna całości jest zatem 
bardzo jednoznaczna, dlatego także i to naczynie można zaliczyć 
do opisywanej grupy. Należy do niej również ceramiczny ku-
fel - dzbanek z tarnobrzeskiej Barbórki 1977 roku. Na brzuścu 
dzbanka, przy zbitym z desek stole siedzą dwaj górnicy z kuflami 
w dłoniach. Całość jest uproszczona, pozbawiona szczegółów, 
w czym przypomina obrazy Tadeusza Makowskiego.

Do staropolskiej biesiady nawiązuje dekoracja ceramicznego 
kufla z tarnobrzeskiej Barbórki 1990 roku Po prawej stronie ucha 
powierzchnię brzuśca naczynia wypełnia twarz wąsatego szlach-
cica w futrzanej czapce z czaplim piórem. Jej pełne kształty 
i pamięć o „dobrych dawnych czasach” sugerują solidną biesiadę. 

Scenkę biesiadną z udziałem trzech siedzących przy 
stole i pijących z kufli górników w formie przypominającej 
wyobrażenia graficzne przedstawiono w postaci tonda na por-
celanowym kuflu towarzyszącemu Karczmie Piwnej z okazji 
Barbórki 1988 roku w Zakładzie budowy Kopalń w Lubinie. 
Rysunek górników wykonano czarnymi kreskami, choć pozo-
stałe elementy zdobnicze kufla są także utrzymane w barwach 

zieleni, czerni i żółci.  
Do grupy kufli z motywami biesiadnymi, jak i do następnej 

opisywanej – z widokami kopalni – można zaliczyć okazały 
kufel kamionkowy zaprojektowany z myślą o barbórkowym 
spotkaniu gwarków w roku 2003 PW - I – Hydrokop – 2. Na 
brzuścu naczynia, naprzeciw ucha dwaj śpiewający, rozbawieni 
górnicy trzymają w dłoniach kufle z okazałą pianką. Na pozo-
stałej powierzchni znajduje się nadszybie i inne budynki kopal-
niane. Relief całości podkreślają mocne, zdecydowane kolory 
obydwu postaci oraz kopalni na ciemnozielonym tle. Sposób 
wykonania reliefu, a także zastosowana kolorystyka nawiązuje 
do tradycji sztuki ludowej, zwłaszcza ceramiki huculskiej.

Jeszcze ciekawszy, choć z dekoracją zaprojektowaną i wy-
konaną w podobnej konwencji jest również kamionkowy kufel 
P.W.-I. Hydrokop – 2, towarzyszący Barbórce roku 2002. O ile 
poprzedni posiada typowy kształt walca zwężającego się ku 
górze, ten przybiera postać pękatego dzbanka. Dekoracja jego 
brzuśca to daleka panorama górniczego osiedla, na tle którego 
wyeksponowane są dwa popiersia - postaci: górnika z fajką 
w mundurze i kobiety (żony ?) w śląskim stroju ludowym z bu-
kietem kwiatów w dłoniach. Również i relief tego kufla posiada 
podobną, zdecydowaną, kontrastową kolorystykę.

Widoki kopalni
Wśród zgromadzonych kufli są też i takie, które ukazują 

widoki kopalni – zarówno dawnych jak i współczesnych. Naj-
ciekawsze w tej mierze są wnętrza kopalni soli w Wieliczce 
na porcelanowych kuflach z 1985 i 1996 roku, odbite techniką 
kalkomanii. Ten pierwszy to bardzo znany, panoramiczny sztych 
J.Nilsona z 1719 roku6 przedstawiający kopalniane podziemia, 
na omawianym naczyniu utrzymany w kolorze brązowym. 
Drugi z kufli o bardzo szlachetnej formie przypominającej wie-
loboczną starożytną konchę, na brzuścu od prawej strony ucha 
ma wytłoczony duży eliptyczny medalion, a na nim widnieje 
fragment wymienionego sztychu z grupą górników obrabiają-
cych bałwany solne i kruszących wielki blok soli. Widok ten 
został wykonany kolorem ciemnobrązowym o zmatowionej 
powierzchni, co na lśniącym tle białej porcelany nadaje cechy 
szlachetności górniczej miniaturze.

Niezwykle interesujący plastycznie, a zarazem odznaczający 
się znacznymi rozmiarami, jest kufel z XX Oddziałowej Karczmy 
Piwnej w Lublinie z roku 2012. Na całej niemal powierzchni 
lekko zwężającego się ku górze walca znajduje się panoramiczna 
płaskorzeźba utrzymana w kolorystyce kremowo-czarnej. Na jej 
osi – vis a vis okazałego, o fantazyjnej formie ucha – na wzgórku 
stary sztygar wsparty na bardzie wskazuje ręką stojącemu obok 
młodemu górnikowi stojące w oddali  budynki kopalni z szybem 
wyciągowym. Przed tym zespołem budynków dymiąca lokomo-
tywa ciągnąca za sobą wypełnione węglem wagony. Za górnikami 
osiedle górnicze, na horyzoncie widoczna jest zabudowa prze-
mysłowa i dymiące kominy. Na pierwszym planie zaś kalenica 
dachu i komin z siedzącymi na nich gołębiami. Dwubarwna 
kolorystyka, panoramiczne ujęcie całości i kompozycja złożona 
z elementów kojarzonych z życiem i pracą górników sprawiają, 
że dekorację tego kufla można uznać za swoistą kwintesencję 
ikonografii górniczej.

Podobna panorama zabudowań kopalnianych, jednak  ujęta 
z tzw. żabiej perspektywy, zdobi pękaty ceramiczny kufel – anta-
łek z uchem przypominającym rękojeść szpady górniczej, jaki to-
warzyszył Barbórce w tarnobrzeskim „Siarkopolu” w 1988 roku.
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Bardzo ciekawe plastycznie przedstawiają się kufle ukazujące 
odkrywkowe kopalnie siarki. Jeden z nich pochodzący z 1991 roku 
wykonany z jasnobrązowej masy ceramicznej na brzuścu z lewej 
strony ucha ma odciśniętą literę „S” - logotyp „Siarkopolu”. Na 
tle owej litery mamy reliefowe wyobrażenie wielkiej koparki 
kołowo-frezowej, swoistego symbolu kopalni odkrywkowych. 
Drugi z tych kufli jest równie interesujący. Wykonany z przezro-
czystego szkła przedstawia panoramiczny widok odkrywkowej 
kopalni siarki. Na zmatowionym tle widać ściany wyrobiska 
i wielką koparkę kołowo-frazową. Cała ta panorama wykonana 
jest podobnie, jak omówione wcześniej kufle siarkowe z odwzo-
rowanymi sztychami zaczerpniętymi z dzieła Agricoli.  Również 
i ten widok upodobniony do dawnych sztychów górniczych, zo-
stał skomponowany z czarnych kresek, gdzieniegdzie uzupełnio-
nych złotem. Dzięki temu zabiegowi plastycznemu, zestawiając  
kufle z naszej kolekcji, można uznać pewnego rodzaju ciągłość 
pomiędzy górnictwem dawnym a współczesnym.

Do dość rzadkich przykładów pokazujących moment budo-
wy kopalni nawiązuje dekoracja ceramicznego kufla z Barbórki 
z 1986 roku Zakładu Budowy Kopalń LGHM. Na jednym z re-
liefów umieszczonych z prawej strony ucha jest wyobrażony 
dźwig na podwoziu ciężarówki wznoszący w górę konstrukcję 
szybu wiertniczego. Z boku nadzoruje ten moment stojący 
tyłem robotnik w kasku na głowie, prawą wzniesioną do góry 
ręką pokazując kierunek wznoszenia. Wszelkie wątpliwości, że 
to kufel towarzyszący Barbórce rozwiewa relief znajdujący się 
z lewej strony ucha, przedstawiający dwóch siedzących przy stole 
górników z kuflami w dłoniach i stosowne napisy.

Dwie fotografie wielkich koparek z odkrywkowej kopalni 
siarki w Machowie zostały przekalkowane na powierzchnię 
szklanego kufla barbórkowego w Tarnobrzegu, towarzyszącego 
Karczmie Piwnej w 2014 roku w konwencji czarno-białej (na 
zmatowionym szkle). Kufel ten był wykonany w dwóch po-
dobnych wersjach – jeden dla panów, drugi dla pań, co znalazło 
odzwierciedlenie w odpowiedniej inskrypcji.   

Oprócz kufli z ogólnymi widokami kopalni, w kolekcji MPPS 
są też i takie, na których dekorację (lub jej część) stanowią  tylko 
fragmenty maszyn. Ten przykład reprezentuje ceramiczny kufel 
z 1985 roku, zaprojektowany z okazji nie tylko Barbórki, ale 
i XV-lecia powstania pierwszej odkrywkowej kopalni siarki 
w Piasecznie. Na jego brzuścu, w stylizowanej cyfrze „15” 
pokazany jest fragment koparki, jaka początkowo pracowała 
w tym zakładzie wydobywczym. Z kolei na porcelanowym ku-
flu wykonanym w roku XXV-lecia odkrywkowej kopalni siarki 
w Machowie, w owalnym medalionie znajduje się graficzny 
rysunek koła frezowego koparki i daty „1964-1989”.

Elementy stroju i wyposażenia górniczego
Na kilku kuflach, obok stosownych napisów i logotypów, 

pojawiają się elementy górniczego stroju, jak i wyposażenia.
 Najpiękniejszą, ale i najbardziej znaną tego rodzaju dekorację 
przypomina porcelanowy kufel z Barbórki 1996 roku z Kopalni 
Soli w Wieliczce. Jest to średniowieczny jeszcze „logotyp” żupy 
królewskiej, na którym dwaj kopacze w butach z wysokimi 
cholewkami, w długich kaftanach i spiczastych czapkach na 
głowie, w jednej ręce trzymają dekoracyjny wieniec, w drugiej 
zaś do góry wznoszą oskardy. Pośrodku wieńca, pod literą „W” 
jest umieszczony pobijak, kilof i prochownica. (tu ostatnia 
ilustracja dorobiona na zamku).

Na innych kuflach z kopalni wielickiej – jednym ceramicz-

nym z 1992 roku  i drugim szklanym z 1993 – znalazły się rysun-
ki: górniczego czaka z pióropuszem i górniczej szpady. Natomiast 
na ceramicznym kuflu pochodzącym z „Tablicy Piwnej” z 1979 
roku z KWK „Victoria” w Jaworznie w fantazyjnym kartuszu 
flankowanym przez skrzyżowane młotki (pyrlik i żelazko), 
znajduje się wyobrażenie lampy górniczej.          

Spośród kufli zgromadzonych w kolekcji MPPS są też i takie, 
które przypominają swoim kształtem naftowe lampy górnicze. 
Mimo różnych materiałów z jakich zostały wykonane, wszystkie 
są powtórzeniem poszczególnych elementów i form lamp górni-
czych stosowanych w XIX i początkach XX wieku.

Pierwszym tego rodzaju przykładem jest kufel wykonany 
ze szkła z okazji V Spotkania Gwarków  w 1987 roku w KWK 
Zabrze – Bielszowice. Poszczególne człony składowe lampy są 
odwzorowane na częściach lampy z walcowatym i masywnym 
cokołem, oraz górnym fragmentem zawierającym osłoniętą 
drobną siateczką część paleniskową, nakrytym kolistym dasz-
kiem opartym na czterech prętach. Kufel ten posiada dodatkowo 
uchylną, metalową pokrywę. 

Do kształtu lampy górniczej nawiązuje też kufel z przezro-
czystego szkła zaprojektowany z okazji Barbórki 2003 roku 
oraz 40-lecia tarnobrzeskiego Oddziału SiTG. Na walcowatej 
powierzchni kufla poszczególne elementy lampy górniczej są 
zaakcentowane zielonymi i czarnymi paskami.

Klasyczną lampę górniczą przypomina też ceramiczny kufel 
z 1990 roku, zaprojektowany z okazji 5-lecia Szkoły Ekonomi-
ki i Zarządzania w Górnictwie, jaka od 1985 roku działa przy 
krakowskiej AGH. Kształt i dekoracja kufla wykonane w masie 
ceramicznej doskonale oddaje charakter przedmiotu bardzo uży-
tecznego w podziemnej pracy w kopalni głębinowej.

Bardzo podobny do opisywanego jest też kufel powstały 
z okazji XXV-lecia Kopalni Węgla Kamiennego S.A. w Bog-
dance. W jego górnej części umieszczone są logotyp SiTG, 
skrzyżowane pyrlik i żelazko oraz rysunek szybu wyciągowego. 
Ucho kufla przypomina paradny sznur mundurowy. Kufel ten, 
mimo że wykonany w masie ceramicznej, odznacza się niezwykle 
precyzyjnym rysunkiem wszystkich elementów dekoracyjnych.

Kształt górniczej lampy przypominają też formy ceramiczne-
go kufla towarzyszącego tarnobrzeskiej Biesiadzie Piwnej z 2016 
roku. Sporych rozmiarów naczynie z jednolitej jasnokremowej 
masy ożywiają paski i napisy w kolorze zielonym i żółtym.

Kufle o nietypowych kształtach
Największa liczba kufli górniczych posiada formę „typo-

wego” kufla. Jest to naczynie o kształcie walca lub też walca 
o zwężającej się ku górze formie, z doklejonym uchem o zarysie 
stojącego prostokąta, kwadratu lub trapezu. Ucho może tylko 
przypominać tego rodzaju figury geometryczne, dostosowane 
dla wygody biesiadnika. Nie zawsze jednak górniczy kufel przy-
biera taką postać. Czasami odbiega od modelu „klasycznego”, 
odwołując się tym samym do innych wzorców, niekoniecznie 
związanych z tradycyjnym kształtem tego rodzaju naczynia, 
a nawiązując do innych tradycji lub symboliki.

Do dawnych obyczajów szlacheckich (spełnianie toastów 
za zdrowie pań z ich bucików) nawiązują kufle w formie buta. 
Przykładem tego rodzaju kufla jest pamiątka z Barbórki 1986 roku 
z kopalni „Siersza”. Jest to okazałe szklane naczynie w formie 
rajtarskiego buta z wysokim obcasem i wywiniętą, również stosun-
kowo wysoką cholewką. Z „tyłu” buta znajduje się doklejone ucho 
w formie esownicy. Na lewej powierzchni cholewki umieszczona 
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jest tabliczka z datami „1861-1986” i napisem „125 lat KWK 
Siersza” oraz skrzyżowanymi młotkami górniczymi. Na prawej 
powierzchni cholewki występuje podobna szklana tabliczka 
z napisem „Comber Babski” i również z młotkami górniczymi.

Formę buta z prostą cholewką ma także ceramiczny kufel 
z Barbórki tarnobrzeskiej z 1978 roku. Kufel – but ma tutaj 
płaską „podeszwę” i „obcas” i nie posiada  ucha. Na lewej 
powierzchni cholewki w obramieniu napisów „Barbórka – 
Spotkanie Gwarków” pod logotypem „Siarkopolu” – literą „S” 
leżącą na skrzyżowanych młotkach górniczych, data „1978” 
oraz tarcza z herbem Leliwa i napisem dookoła niej „Tarno-
brzeg”. Z prawej strony cholewki przedstawiony jest dawny 
górnik – gwarek uderzający kilofem w ścianę z obrywającymi 
się odłamkami skały. Ten bardzo znany motyw pochodzi ze 
średniowiecznych rycin o tematyce górniczej.

Do pierwotnego symbolu górnictwa, jakim przed skrzyżo-
wanymi pyrlikiem i żelazkiem stanowił róg – symbol bogactwa 
przysparzanego przez górników – nawiązuje ceramiczny kufel 
w takim właśnie kształcie. Jest on pamiątką z Barbórki 1989 
roku z tarnobrzeskiego „Siarkopolu”. Na prostopadłościennym 
płaskim cokole opiera się fantazyjnie zawinięty róg, którego 
czołową ścianę obejmuje oburącz siedzący na cokole górnik 
w galowym mundurze i czaku z pióropuszem na głowie. Na 
cokole napis „Tarnobrzeg”, a na rogu półkoliście „Siarkopol”. 
Z tyłu na rogu w półkolu napis „Barbórka'89”, zaś na cokole, 
na rozwiniętej banderoli cytat z biesiadnej pieśni „Pij, bracie, 
pij”. Kufel ten posiadamy w dwóch wersjach kolorystycznych 
– ciemnozielonej i ciemnobrązowej.

Do kształtów zaczerpniętych z tradycji biesiadnej nawią-
zują kufle w formie kielicha lub dzbana. Powtarzają one różne 
formy tego rodzaju naczyń, nawiązując przy tym do różnych 
epok historycznych.

Typ wysokiego, niemal „klasycznego” kielicha reprezentuje 
kufel szklany zaprojektowany z myślą o „Spotkaniu Gwarków” 
w krakowskiej AGH w 1973 roku. Stopa  kielicha o średnicy 
zbliżonej do średnicy czaszy przechodzi w wysoki zwężający 
się ku górze trzon, zwieńczony  niewielkim nodusem, przecho-
dzącym od razu w kielichowatą, wysoką czaszę. Duża, podob-
na  wysokość trzonu i czaszy, przy niewielkiej średnicy tego 
pierwszego powoduje nadanie kuflowi elegancji i subtelności, 
które podkreślają jeszcze ciemnozielona barwa przezroczystego 
szkła i  złoty orzeł – logo AGH w otoku białego napisu „1973 
Spotkanie 1973 Gwarków”.

Do kielichów romańskich o kształcie dwóch czasz o przy-
legających do siebie dnach nawiązuje ceramiczny kufel 
z 1992 roku uświetniający stulecie Górniczych Stowarzyszeń 
Technicznych. Brzeg czaszy ozdobiony poziomymi pasmami 
dekoracyjnymi ma napis „100 Lat Górniczych Stowarzyszeń 
Technicznych”, a niżej logotypy – górnictwa  oraz SiTG i napis    
„Oddział w Wałbrzychu”. Stopa posiada również geometryczne 
elementy dekoracyjne oraz naprzemianległe daty „1892 – 1992”.

Do kształtu antycznych amfor nawiązują ceramiczne kufle 
z Konina i Bogdanki. Obydwa reprezentują typ wysokiego, nie-
zbyt pękatego naczynia z niewysokim cokołem o nieco większej 
średnicy niż zasadnicza część kufla, podobnej do wywiniętej 
na zewnątrz wargi. Z boku naczynie to posiada solidny uchwyt 
o zarysie zbliżonym do „stojącego” prostokąta.  Pierwszy z tych 
kufli o połyskliwej powierzchni po lewej stronie ucha ma zarys 
mapy Polski ze skrzyżowanymi młotkami górniczymi pośrodku 
oraz znajdujący się na tarczy o nieregularnym kształcie napis  „VI 

Krajowy Zjazd Górnictwa Odkrywkowego Konin'95”. Z prawej 
strony ucha pośrodku logotyp  Browarów Wielkopolskich LECH. 
Drugi z opisywanych kufli o podobnym kształcie i rozmiarach 
swoją barwą i dekoracją przypomina naczynie kamionkowe 
o ciemnobrunatnej, zmatowionej barwie. Na powierzchnię 
z lewej strony ucha nałożone są, tworzące rodzaj reliefu logotyp 
Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. , niżej zaś postać siedzące-
go skarbnika, latarnią oświetlającego kartusz ze skrzyżowanymi 
młotkami górniczymi i dewizą „Niech żyje nam górniczy stan”. 

Interesujące są także kufle przybierające kształt klasycznego 
dzbanka z kulistą  częścią dolną i wysokim kołnierzem oraz 
esowatym uchem. Do naczyń tego rodzaju należy pamiątka 
z XII  Spotkania Gwarków „Siarkopolu” z 1975 roku. Kufel 
ten wykonany z zielonego, przezroczystego szkła z licznymi 
pęcherzykami powietrza, samą formą i rodzajem masy szklanej 
nawiązuje do dawnych tradycji biesiadnych. Na wysokim koł-
nierzu, vis a vis ucha  znajduje się złoty  logotyp „Siarkopolu” 
oraz napis dookoła niego: „Spotkanie – 1975 - XII – Gwarków”. 
Naczyniem o podobnym kształcie, choć nieco odmiennych 
proporcjach, jest ceramiczny kufel pochodzący z Barbórki 1976 
roku. Z prawej strony ucha logotyp „Siarkopolu” w kolorze 
żółtym na tle czarnych skrzyżowanych młotków górniczych. 
Nad nim napis „Barbórka”, poniżej zaś  data 1976. Po lewej 
stronie ucha sześcioramienna gwiazda i półksiężyc (elementy 
herbu Leliwa), niżej napis „Tarnobrzeg”.

Scharakteryzowane pokrótce kufle górnicze pochodzące ze 
zbiorów Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego zadziwiają 
swoimi formami, strukturą, materiałami z jakich zostały wy-
konane, a nade wszystko bogactwem dekoracji i zastosowanej 
w niej symboliki. O tym, jak mogą być interesujące i pomysłowe 
świadczy na dobrą sprawę każdy egzemplarz w naszej kolekcji.  
Świadczy to nie tylko o inwencji twórczej ich projektantów, ale 
także i o bogactwie kultury związanej z górnictwem polskim. 
Jako jedyna placówka muzealna dokumentująca dzieje polskiego 
górnictwa siarkowego, posiadamy komplet kufli związanych 
z tą dziedziną kopalnictwa. Do jego najstarszych tradycji (siarka 
którą według legendy spisanej po raz pierwszy przez Wincen-
tego Kadłubka pokonano wawelskiego smoka) nawiązuje kufel 
wykonany dla górników, jacy w latach 1971-1976  dokonali 
zabezpieczenia słynnej Smoczej Jamy pod Wzgórzem Wawel-
skim7 i dostosowali ją do współczesnego ruchu turystycznego. 
Zakończenie tych nietypowych prac dało asumpt do  urządzenia 
specjalnej karczmy piwnej, której towarzyszył okolicznościowy 
kufel ceramiczny w formie pękatej beczułki, której ucho stanowi 
zaglądający do niej smok wawelski. Z racji związku legendarne-
go smoka z siarką, można uznać ten kufel za  szczególny okaz 
w kolekcji Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego.

Przypisy:
1  G.Agricola, De re metallica, libri XII, Jelenia Góra 2000, s.19.
2  Z.Bauer, A.Leszkiewicz, Wielka księga świętych, Kraków 
2003, tom I, s.88-90
3  K.Seppelt, K.Loeffler, Dzieje papieży, Poznań 2000, tom III, s.152.
4  J.Jaros, Dzieje polskiej kadry technicznej w górnictwie (1136-
1976), Warszawa – Kraków 1978, s.31-52.
5  J.Górecki, E.Sermet, Tradycje górniczej karczmy piwnej, w: 
Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, 
praca zbiorowa pod red. P.Zagożdzona i M.Madziarza, Wrocław 
2008, s.69-77.
6  A.Jodłowski, Dzieje wielickiej żupy solnej, Wieliczka 2015, s.56.
7  Z.Święch, Skarby tysiąca lat, Kraków 2006, s.172..
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Michalina Pięchowa

Patriota i geniusz

Dworek Ignacego Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. fot. M. Pięchowa

Jest 2019. rok. Sierpniowy, mglisty i chłodny poranek. 
Mimo to, a może właśnie dlatego , humory nam dopisują. 
Autokar pełen podróżnych, głównie nauczycieli – emerytów 
pod kierownictwem Heleny, żądnych przygód sunie sprawnie 
prowadzony zwinną ręką. Przed naszymi oczyma krajobrazy 
zmieniają się  niczym w kalejdoskopie. Piękne, zadbane domy 
toną w zieleni i kwiatach. Wszędzie widać dbałość i zamoż-
ność. Celem naszej wędrówki jest Kąśna Dolna w Małopol-
sce. Jakież byłoby zdumienie byłego właściciela dworku usy-
tuowanego w tej wsi, Ignacego Paderewskiego, gdyby dziś go 
odwiedził. Gdzie i w jaki sposób zniknęła przysłowiowa gali-
cyjska bieda? Aby odpowiedzieć na to i inne pytania, należy 
cofnąć się w czasie.

Teren niezwykle malowniczy, pagórkowaty tworzy wyjąt-
kowy pejzaż. Na jednym ze wzgórz, w zieleni bieleją ściany 
parterowego dworku z gankiem o czterech kolumnach, zwień-
czonych attyką. Wokół czternastohektarowy park, a w nim 
aleja lipowa, stare buki, wiązy i inne drzewa nadają temu 
miejscu specyficzny nastrój. Pierwszy właściciel wzniósł ten 
dom w 1833. roku. W 64.lata później zakupił go znany piani-
sta i kompozytor Ignacy Paderewski, poddał renowacji i przez 
kilka lat spędzał letnie miesiące właśnie w tym dworku, rozko-
szując się ciszą i nastrojem tak potrzebnym do pracy twórczej. 
Wydeptujemy dróżki parku, medytujemy, siedząc na spotka-
nej ławce, przyglądamy się motylom fruwającym nad stawem 
z wysepką i staramy się odpowiedzieć na pytanie: Kim był 
Ignacy Paderewski ?

Zaproszeni do wnętrza dworku nie tylko, że dowiadujemy 
się z prelekcji wielu szczegółów z życia tego artysty, ale po-
znajemy również warunki, w jakich wypoczywał. W saloniku 
stylowe meble, fortepian i rozłożone nuty. Prostota połączo-
na z elegancją. Następnie oglądamy film biograficzny, który 
przybliża postać mistrza fortepianu i wypełnia luki w naszej 
wiedzy o nim.

Źródłem wiedzy o Paderewskim są jego ,,Pamiętniki” spi-
sane przez Mary Lawton, a wydane w 1939 . roku w Londy-
nie. Rozpoczyna je stwierdzeniem: ,,Początek mego życia był 
zupełnie zwykły.” Miejsce urodzenia i w ogóle swe dzieciń-

stwo przedstawia w bardzo ciepłych słowach i pięknych bar-
wach. Jednym palcem uderzał w klawisze, a jako trzyletnie 
dziecko zaczął grać. Wychowywał się bez matki, która zmarła 
po jego urodzeniu. Ojciec, zdradzając pewne predyspozycje 
do muzyki, gdyż grał na skrzypcach, zainteresował się uzdol-
nieniami syna. Początkowo udzielano chłopcu prywatnych 
lekcji, kiedy osiągnął właściwy wiek, został uczniem konser-
watorium w Warszawie. Przyjęto go bez egzaminu. ,,Studia 
moje w konserwatorium - wspomina Paderewski - rozpoczęły 
się jednak od wielkiego, i to bardzo gorzkiego rozczarowania. 
Chociaż miałem dopiero 12 lat i nie znałem dotąd podstaw 
gry na fortepianie, wiedziałem, jakiego rodzaju  nauczyciel 
jest mi potrzebny [...] tymczasem mój pierwszy nauczyciel był 
tak nieprzyjemny i tak zniechęcił mnie do gry, że poprosiłem 
o zwolnienie mnie z lekcji gry na fortepianie. [...] Drugi był 
artystą, który od razu poznał się na tym, że i ja zdolny jestem 
swoją grą dużo wyrazić.” Obok wyjątkowego talentu młody 
Paderewski bardzo intensywnie pracował. Ukończył Instytut 
Muzyczny w Warszawie. ,,A więc stało się, miałem już dy-
plom. Pamiętny dla mnie dzień dobiegał końca, a serca nas 
wszystkich ogarnęło uczucie szczęścia. Tak zakończyły się 
moje studia w warszawskim konserwatorium” - wspomina w  
„Pamiętnikach.” Następnie w latach 1883 - 1887 kontynuował 
naukę w Berlinie pod kierunkiem Henryka Urbana. Z kolei 
studiował w Wiedniu u prof. Teodora Leszetyckiego, który nie 
tylko docenił wyjątkowy talent młodego pianisty lecz uznał go 
za wirtuoza. Niech potwierdzą to jego słowa: „To chluba moja. 
To wielkie serce, wielka głowa i niezmierzony hart woli. Bę-
dzie on genialnym artystą do końca życia, gdyż ma charakter, 
gdyż poza pracą umiał nie widzieć, nie znać innych celów.”

Jego debiut w Paryżu w 1888. roku stał się początkiem 
zawrotnej kariery. Paderewskiego uznano wtedy za „nowego 
Rubinsteina, nowego Chopina”. Mało, jak nikt inny, uzyskał 
wiele określeń jak: Czarodziej klawiatury, Geniusz z lwią 
grzywą, Wirtuoz, Król pianistów.

Autor publikacji „Dom w Ojczyźnie”; Franciszek Pulit 
tak charakteryzuje artystę i jego grę: „Na firmamencie scen 
muzycznych Europy w latach osiemdziesiątych ubiegłego stu-

Pomnik Ignacego Paderewskiego w Ciężkowicach - fot. M. Pięchowa
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lecia, pojawiła się niezwykła gwiazda, która przywędrowała 
z Polski. Gwiazda ta swoim kosmicznym olśniewającym bla-
skiem fascynowała muzyków, artystów i zwykłych ludzi.”

Do zaszczytów na estradach muzycznych świata doszedł 
Paderewski mozolną, systematyczną pracą, połączoną z siłą 
woli. Jego tournee po krajach Europy, a głównie po Ameryce 
uczyniły z niego artystę, któremu nikt nie dorównał. „Pierw-
sze amerykańskie tournée trwało od 17 listopada 1891r. do 29 
kwietnia 1892 i zakończyło się pełnym sukcesem. Dał ogółem 
107 recitali, słuchało go ok. 200 tyś. ludzi, dochód wyniósł 
72 000 dolarów” - informuje Fr. Pulit we wspomnianej pu-
blikacji. Pojawiły się liczne recenzje w prasie, w których za-
chwycano się grą Ignacego Paderewskiego, podkreślając jej 
zalety: delikatność, ekspresję, barwność dźwięków, jednym 
słowem doskonałość gry. Nie przerywając koncertów , arty-
sta przygotowywał repertuar na trzecie tournée po USA. Trasa 
wiodła przez miasta od Atlantyku po Pacyfik, zaprezentował 
na niej sześćdziesiąt sześć utworów. Urzeczony pięknymi 
krajobrazami oraz serdecznością ludzi wracał po występach 
do swego kraju rodzinnego. Opuszczał  przyjazną mu ziemię 
w glorii sławy. „Pożegnalny koncert Paderewskiego w dniu 18 
kwietnia 1896 r. zakończył się szaloną owacją - stwierdza au-
tor książki „Dom w Ojczyźnie”. I dalej pisze: ,,... mężczyźni 
rzucali kapeluszami w górę, kobiety z okrzykami uwielbienia, 
ocierając łzy, z naręczami kwiatów sunęły jak sztormowe fale 
w kierunku sceny, by zasypać swe bożyszcze kwiatami.”

Jego dorobek artystyczny jest ogromny, nie sposób wy-
mienić wszystkie jego dzieła. Należą do nich: Tańce polskie, 
pieśni do słów Adama Asnyka, sześć pieśni do słów Adama 
Mickiewicza, preludia, mazurki, Hej Orle Biały - hymn na 
chór i orkiestrę wojskową oraz mnóstwo innych kompozycji. 
Niewielu zapewne wie, że Paderewski skomponował Fanta-
zję polską, operę Manru - dramat liryczny w trzech aktach, 
libretto według powieści „Chata za wsią” I. J. Kraszewskiego.
Opracował też wiele kompozycji, między innymi pod jego re-
dakcją wydane zostały Dzieła Wszystkie Fryderyka Chopina.

Wyrazem uznania jego talentu i mrówczej pracy były 
ordery, dyplomy, wieńce laurowe i doktoraty honoris causa 
czołowych uniwersytetów świata. W parze ze sławą szły zy-
ski. Pozyskawszy fortunę, chciał i potrafił mieć gest. Za ser-
deczne przyjęcie przez mieszkańców Nowego Świata artysta 
przekazał całe honorarium z ostatniego koncertu w Metropo-
litan Opera w Nowym Yorku, w wysokości 4 300 dolarów 
na budowę pomnika Waszyngtona, ponadto 5 000 na budowę 
pomnika poświęconego Tadeuszowi Kościuszce w Chicago. 
Wielki artysta i wyjątkowy patriota nie szczędził pieniędzy na 
cele dobroczynne. W 1894r. przekazał również 2 000 franków 
na wzniesienie pomnika Chopina w Żelazowej Woli. Pomagał 
młodym artystom, wspierał wdowy i sieroty po zmarłych arty-
stach. Taki gest z jego strony to ewenement na skalę światową.

Paderewski zapisał się w pamięci ludzi przede wszystkim 
jako wybitny artysta. Nie wolno jednak zapomnieć, że był 
również patriotą, który od dziecka na pierwszym miejscu kładł 
służbę dla Ojczyzny, a na drugim Sztukę. Każdy ze swoich 
koncertów poprzedzał prelekcją, podczas której przedstawiał 
pewne fakty z historii Polski, mówił o jej zniewoleniu, zabo-
rach, cierpieniu, walkach powstańczych. Apelował o popar-
cie i realizację idei wolności dla uciskanego narodu. Od maja 
1915 do maja 1917r. dał setki recitali i koncertów, z których 
dochód przeznaczał na cele narodowe.

W 1910  r. ufundował Pomnik Grunwaldzki  w Krakowie 
na placu przed Akademią Sztuk Pięknych w celu rozbudzenia 
w Polakach nadziei na odzyskanie niepodległości. Do dziś na 
rumaku siedzi król Obojga Narodów Korony i Litwy, Włady-
sław Jagiełło i dumnym okiem patrzy w przyszłość. Wpraw-
dzie w czasie okupacji hitlerowcy zrzucili go z cokołu, ale po-
wrócił i dalej daje Polakom nadzieję, realizując niejako napis 
widniejący na postumencie: „Praojcom na chwałę, braciom 
na otuchę.” Podczas odsłonięcia  monumentu w dniu 15 lip-
ca 1910. roku w obecności 150 000 osób głos zabrał ofiaro-
dawca Ignacy Paderewski. Przemówienie poruszyło serca nie 
tylko mieszkańców Krakowa, ale w ogóle Polaków w kraju 
i na emigracji. Dlaczego? Bo sam artysta pragnienie posta-
wienia pomnika pielęgnował w swym sercu od wczesnego 
dzieciństwa, przez wiele lat. Wystarczy wziąć do ręki jego pa-
miętniki, w których tej sprawie poświęca kilka stron. „Byłem 
zaledwie dziesięcioletnim chłopcem, kiedy po raz pierwszy 
przeczytałem o bitwie pod Grunwaldem [...] Już wtedy po-
myślałem: jakże byłbym szczęśliwy, gdybym mógł uczcić to 
wspaniałe zwycięstwo [...] od tej chwili stało się to marzeniem 
mego życia i utkwiło na zawsze w sercu i myśli [...]całe życie 
zbierałem na ten cel pieniądze.” W końcu zatrudnił młode-
go, dobrze się zapowiadającego, chorego artystę, Antoniego 
Wiwulskiego, który pochodził z Wilna i obok Pomnika Grun-
waldzkiego zapisał się też jako autor Trzech Krzyży górują-
cych nad panoramą miasta Mickiewicza. „Było to - pisze dalej  
maestro, mając na myśli odsłonięcie Pomnika Grunwaldzkie-
go - bez przesady, wydarzenie o olbrzymim znaczeniu - jakby 
zapowiedź, że wobec zbliżającej się wojny my, Polacy, powin-
niśmy trzymać się razem, że stanowimy jedność.” Paderewski 
jeszcze raz przemówił w tym samym roku we Lwowie z okazji 
rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. W ten sposób pojawiały 
się przed nim nowe horyzonty, miał przed sobą otwartą drogę 
do życia politycznego kraju.

Ostatni rozdział „Pamiętników” nosi tytuł: „Dzień moich 
imienin.” Autor tak relacjonuje: „Lunch w owym pamiętnym 
dniu 31 lipca 1914. roku zgromadził wyjątkowo liczne towa-
rzystwo [...] zabawa, wesołość, a przy tym i dobre jedzenie, 
wypełniały całe popołudnie. [...] późno w nocy, niespodziewa-
nie wszyscy moi szwajcarscy goście ukazali się w drzwiach 
pokoju ubrani w mundury wojskowe [...] wojna. Wojna zosta-
ła wypowiedziana. Przyszłość Europy, a może i całego świata 
zagrożona, a z nią zagrożona cała ludzkość. Nadeszła wojna! 
Wojna dla każdego z nas.” Tymi słowy kończy swe wspo-
mnienia wielki człowiek i wielki artysta.

Pozycja artystyczna wielkiego Polaka umożliwiła mu dotarcie 
do prezydenta USA Wilsona w celu przekonania go o konieczno-
ści poparcia postulatu odbudowy  Państwa Polskiego. Co więcej, 
wraz z Henrykiem Sienkiewiczem założył w Vevey Szwajcarski  
Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce.

Ignacy Paderewski zrozumiał, iż nadeszła chwila, by zna-
leźć się w Ojczyźnie. Dnia 25 grudnia 1918. roku przypłynął 
na statku Concordia do Gdańska z misją alianckich oficerów 
przysłanych do czuwania nad porządkiem na spornych tere-
nach Pomorza i Wielkopolski. Stamtąd udał się do Poznania 
mimo sprzeciwu władz pruskich. Miasto to udekorowane fla-
gami, oświetlone pochodniami przywitało tego wielkiego Po-
laka owacyjnie. Okrzykom i defiladom nie było końca. Iskra 
wywołała powstanie, dzięki któremu Wielkopolska weszła 
w skład rodzącej się Polski.
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Następnie udał się do Warszawy, by włączyć się w two-
rzenie niepodległej Ojczyzny. Stolica witała go, jak bohatera 
narodowego. W atmosferze tych wydarzeń 16 stycznia 1919. 
roku przejął obowiązki Prezydenta Rady Ministrów i delegata 
na konferencję pokojową w Paryżu. Tam jako Prezydent i mi-
nister spraw zagranicznych odradzającego się państwa zabrał 
głos, przekonując o konieczności uznania Rządu Rzeczpospo-
litej, o udzielenie pomocy finansowej ze strony Stanów Zjed-
noczonych dla zniszczonej zaborami i wojną młodej Polski. 
Niebawem jednak, bo w grudniu 1919. roku złożył dymisję 
z pełnionych stanowisk. Jednak nie zrezygnował z uczestnic-
twa w polskim życiu politycznym, również wznowił działal-
ność artystyczną.

Tymczasem nadciągnęła II wojna światowa. Paderewski, 
który od dzieciństwa chował w swym sercu uczucia związane 
z Ziemią Ojczystą, boleśnie przeżywał tę tragedię. Nie przestał 
działać, wspierał Rząd Emigracyjny, pełnił funkcję przewodni-
czącego Rady Narodowej, mobilizował Polonię amerykańską 
i rząd Stanów Zjednoczonych do obrony interesów narodu pol-
skiego. Do końca, wytrwale czuł się patriotą, rozumiał swe obo-
wiązki wobec Polski i wzorowo je wykonywał. Ignacy Pade-
rewski odszedł 29 czerwca 1941. roku, nie doczekawszy końca 
wojny. Ten wyjątkowy człowiek, dalekowzroczny polityk, mąż 
stanu, doskonały pedagog, patriota, orator, poliglota, a przede 
wszystkim twórca, kompozytor i filantrop, rzecznik wolności 
i niepodległości - swe życie poświęcił pracy i służbie innym.

Jego zasługi, niepodlegające dyskusji podkreślił gen. Wła-
dysław Sikorski, Premier Rządu na uchodźctwie i Naczelny 
Wódz w wydanym rozkazie: 

„Naród Polski okryty głęboką żałobą po pamięci Ignacego 
Paderewskiego traci z jego odejściem od nas na zawsze jedne-
go z najważniejszych  swych duchów przewodnich.” Pogrzeb 
miał miejsce w Nowym Jorku. Przeobraził się w demonstra-
cję, następnie prochy przewieziono do Waszyngtonu i złożo-
no na cmentarzu bohaterów narodowych. Ponad 50 lat czekał 
Zmarły, by ziściły się jego marzenia. Drugi pogrzeb odbył się 
5 lipca 1992.roku w stolicy Polski. Zwłoki tego utalentowane-
go artysty spoczęły w Katedrze św. Jana, a serce jego wśród 
Polonii amerykańskiej, w sanktuarium Matki Bożej Często-
chowskiej w Doylestown.

Te dwa miejsca wiążą się z pamięcią o geniuszu i docze-
snymi jego szczątkami, ale istnieje jeszcze jedno miejsce, 
w którym spędził część swego życia, miejsce które autor 
monografii o kompozytorze nazwał „Domem w Ojczyźnie.” 
Jest on jedynym zakątkiem istniejącym do dziś, a związanym  
z ziemią, która wydała mistrza.

Nie ominęły Kąśnej Dolnej różnego rodzaju problemy oraz 
burze dziejowe. Po parcelacji pozostawiono część lasu, park 
z dworkiem, tartak, młyn, gorzelnię, stawy rybne. Z upływem 
czasu zmieniali się właściciele, funkcje dworku i pogłębiała się 
dewastacja wszystkiego, co pozostało po zasłużonym człowie-
ku. W końcu zabiegi, usilne starania Tarnowskiego Towarzy-
stwa Muzycznego doprowadziły do tego, że spuścizna mistrza 
tonów - Paderewskiego została wpisana do rejestru zabytków 
województwa tarnowskiego. Odtąd „Park Paderewskiego” 
wraz z dworkiem objęte zostały ochroną konserwatorską. Prze-
prowadzono remont kapitalny. Stale gromadzi się różnorakie 
pamiątki i fotografie, które mają tworzyć atmosferę taką , jaka 
otaczała mistrza, gdy przebywał w tej posiadłości.  Czołowe 
miejsce zajmuje fortepian Petrof zakupiony przez właściciela 

dworu w 1898.roku. Ponieważ żaden pomnik nie zastąpi ży-
wej muzyki, wobec tego właśnie w Kąśnej Dolnej przypisano 
jej szczególną rolę. Tarnowskie Towarzystwo Muzyczne obok 
Tarnowskich Impresji Muzycznych o zasięgu ogólnopolskim 
od 1983.roku organizuje Tydzień Talentów. Głównym celem 
jednak Towarzystwa było „przywracanie Paderewskiemu jego 
domu w Ojczyźnie”, stworzenie ośrodka muzyki i pamięci 
na wzór Żelazowej Woli. Grupa zapaleńców z Tarnowskiego 
Towarzystwa Muzycznego, a wśród nich dyrektor Szkoły Mu-
zycznej w Bochni, p. mgr Wanda Wątorska - nie tylko wystąpi-
li z propozycją, ale robili wszystko, by cel osiągnąć, a ideę roz-
powszechniania muzyki Paderewskiego wprowadzić w życie.

W ramach Tygodnia Talentów zorganizowano wreszcie 
jego pierwszy koncert. Tłem była natura, krzewy, drzewa 
i kwiaty, tak bliskie sercu mistrza, miejscem, z którego płynę-
ła muzyka, ganek dworu. Jesienne, rude liście spadając niosły  
po raz pierwszy w dniu 16 października 1983. roku melodie 
artysty od czasu ostatniego jego pobytu w Kąśnej Dolnej. Po 
roku na skutek starań i zabiegów dworek został przekazany 
Towarzystwu. W ten sposób długo trzeba było czekać, by mu-
zyka mistrza światowej sławy, po latach milczenia, mogła roz-
brzmiewać w wolnej Polsce.

Od roku 1985 Towarzystwo Tarnowskie włączyło do kalen-
darza imprez „Dni Muzyki Paderewskiego.” Natomiast z okazji 
125. rocznicy urodzin i 45. rocznicy śmierci kompozytora rów-
nież Warszawskie Towarzystwo Muzyczne zorganizowało wy-
stawę zbiorów artysty w bibliotece Zamku Królewskiego oraz 
sesję naukową poświęconą życiu i twórczości  Paderewskiego.

Poza koncertami Tarnów szczególnie uroczyście obchodził 
te rocznice: odsłonięto popiersie Ignacego Jana Paderewskiego, 
ukończono remont dworku. Do Kąśnej przybywali artyści z róż-
nych stron świata: soliści operowi, zespoły kameralne, orkiestry 
symfoniczne, wybitni polscy pianiści. Koncerty zagranicznych 
pianistów otrzymały nazwę: Fortepian pięciu kontynentów.

Te dwie rocznice obchodzono także uroczyście w USA, 
szczególnie Polonia amerykańska. Ukazały się artykuły i bio-
grafia słynnego Polaka, który na tamtym kontynencie cieszył 
się ogromną sympatią, życzliwością i uznaniem. Tymczasem 
zbliżała się 50. rocznica śmierci tego wielkiego patrioty oraz 
sprowadzenie do Polski jego prochów, które złożono w kate-
drze św. Jana w Warszawie. Główna uroczystość w naszym 
województwie miała miejsce 12 lipca 1992. roku. Rozpoczę-
ła się Mszą św., odczytem, które poprzedził koncert utworów 
Paderewskiego, Chopina i innych kompozytorów polskich. 
Oczywiście obok władz, znawców muzyki i jej miłośników ta 
uroczystość zgromadziła setki ludzi.

Odtąd Dom Paderewskiego pełni też funkcję Domu Pracy 
Twórczej dla malarzy, muzyków, fotografów, jednym słowem 
artystów. „Koncerty w dworku, seminaria, warsztaty muzyczne, 
kursy mistrzowskie, konkursy pianistyczne, spotkania i konfe-
rencje - pisze Franciszek Pulit, autor publikacji pt.”Dom w Oj-
czyźnie” - to pewien wycinek działalności Centrum w Kąśnej.

Zasłuchani w akordy, które wydobywa z klawiszy  młody 
człowiek, maturzysta liceum tarnowskiego, uzupełniamy nie-
jako wiedzę o wielkim kompozytorze. Na koniec wychodzimy 
do parku z wiekowymi drzewami i rzucamy ostatnie spojrze-
nie na bielejące wśród zieleni ściany dworku tak, jak kiedyś 
Ignacy Paderewski. Żegnając się , nie myślał wtedy, że już nie 
będzie mu dane tu powrócić.

                                               MICHALINA  PIĘCHOWA
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Karol Sławikowski (1896-1959)
Kartki z dziennika
opracowanie: Janina Kęsek

Karol Sławikowski (pierwszy z lewej) Lipsk, lata 30. XX w.

Latem tego roku, od pani Elżbiety Sławikowskiej z Zielo-
nej Góry, otrzymałam do przejrzenia i ewentualnego opubliko-
wania kilka kart z obszernego dziennika jej stryja, Karola Sła-
wikowskiego. Autor notatek przyjeżdżał z Warszawy do ojca, 
emerytowanego pułkownika Stanisława Sławikowskiego, 
mieszkającego wówczas w Bochni, w domu  przy ul. Krakow-
skiej. Karty z dziennika zawierają zapisy dzień po dniu tego 

co ich autor robił w Bochni 
od 23 – 27 grudnia 1938 r. 
oraz od 2 - 16 lipca 1939. 

Płk. Sławikowski przy-
jaźnił się od lat z inż. Er-
winem Windakiewiczem 
i obiecał mu, że gdyby ten 
wcześniej zmarł zaopiekuje 
się jego żoną Marią i pomoże 
w załatwianiu różnych spraw 
spadkowych i administra-
cyjnych. Inż. Windakiewicz 
zmarł w Bochni w 1925 r.1

W tym samym roku 
zmarła w Krakowie żona 
płk. Sławikowskiego Gi-
zela. Płk. Sławikowski, 
przyjeżdżał codziennie do 
Bochni, ale po jakimś cza-

sie wynajął mieszkanie na piętrze w domu Windakiewiczów 
przy ul. Krakowskiej. W Bochni poznał Kamilę z Zechente-
rów- wdowę po Antonim Serafińskim. Ich ślub w kościele św. 
Mikołaja odbył się 21 lutego 1928 roku.

Oboje mieli dorosłe już dzieci z poprzednich związków. 
I właśnie świadkami ślubu byli synowie, ze strony Kamili - 
Tomasz Serafiński inż. rolnik, a ze strony płk. Sławikowskie-
go -jego syn Eugeniusz, porucznik artylerii. 

Płk. Sławikowski wraz ze swoją drugą żoną Kamilą, zgod-
nie z obietnicą daną przyjacielowi, opiekowali się Marią Win-
dakiewiczoną póki żyli. Pani Windakiewiczowa przeżyła opie-
kunów. Zmarła 13 września 1960 r.

                                             *

Karol Sławikowski zwany w rodzinie Karcsi, syn Stani-
sława Juliusza Sławikowskiego i Węgierki Gizeli Varady uro-
dził się 8 grudnia 1896 r. w Nagy - Becskerek (dziś Zrenja-
nin w Serbii)). Spędził tam i w Temesvar (obecnie Timisoara 
w Rumunii) beztroskie dzieciństwo. Wówczas tereny te znaj-
dowały się w obrębie c.k. monarchii austriackiej, a płk. Sławi-
kowski pełnił tam służbę wojskową. Osobowość Karola ufor-
mowała się na pograniczu światów europejskiego i oriental-
nego. Był bardzo zdolny i wszechstronnie wykształcony. Znał 
biegle w mowie i piśmie kilka języków: polski, węgierski, 

serbski, niemiecki, francuski i angielski, ale również turecki, 
perski i arabski. Obdarzony słuchem absolutnym świetnie grał 
na skrzypcach i na fortepianie.

Przed 1914 r. uczył się w Wiedniu w Akademii Konsular-
nej, ale wojna przerwała jego studia.

Powołany do wojska austriackiego służył w 2 Pułku Cesar-
skich Strzelców Tyrolskich. 

Niewątpliwie ze względu na perfekcyjną znajomość języ-
ków orientalnych, w 1917 r. skierowany został do 15 Ottomań-
skiego Oddziału Tłumaczy. Posługując się bezbłędnie językiem 
tureckim pracował jako tłumacz w kontaktach z Turcją. 

Po wojnie powrócił do przerwanych studiów w Akademii 
Konsularnej w Wiedniu. Ostatnie dwa lata zrobił w jeden rok. 
Po ukończeniu Akademii przyjechał do Krakowa, dokąd prze-
niosła się z Wiednia jego rodzina. W Polsce Niepodległej zgło-
sił się do służby dyplomatycznej. Pracował i mieszkał w War-
szawie oraz na zagranicznych placówkach dyplomatycznych. 
(…) Niestety ten nieprzeciętnie utalentowany człowiek nie zro-
bił kariery w polskiej dyplomacji – był zbyt skromny.2

Po klęsce wrześniowej w 1939 r. wyjechał z kraju z całym 
polskim korpusem dyplomatycznym. Przez Rumunię i Fran-
cję przybył do Anglii. Pracował tu w polskiej dyplomacji na 
uchodźctwie. Nie założył rodziny.

Zmarł w Londynie 6 kwietnia 1959 r. po dwuletniej, cięż-
kiej chorobie, w której pielęgnowała go siostra, Helena (Lil-
ly) Sławikowska, autorka bardzo ciekawych wspomnień ro-
dzinnych: W czasach c.k. Monarchii i później, Poznań 2011 r. 
Książka ta była niezwykle pomocna przy opracowaniu Kart 
z dziennika Karola Sławikowskego.

                                           *

W XIX w. i jeszcze w pocz. XX w. popularne było robie-
nie dziennych zapisów. Takie dzienniki są doskonałym źródłem 
poznania kultury i obyczajowości danego okresu historycznego 
oraz mentalności ludzi tego pokolenia mimo, że zapisy są la-

Karol Sławikowski (wł. pryw.)
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koniczne, przeważnie nie komentowane 
i obok ważnych wydarzeń historycz-
nych, odnoszą się do drobnych, codzien-
nych spraw. 

Początkowo Karol pisał dzienni-
ki w języku francuskim, a później tu-
reckim, dla utajnienia zapisów. Pani 
Elżbieta Sławikowska pisze (…) Je-
stem w posiadaniu dzienniczków wuja, 
z krótkimi, codziennymi zapiskami 
od listopada 1939 do 1957 r. włacz-
nie w języku polskim, ostatnie dwa 
lata w języku angielskim. Polszczyzna 
w tych notatkach jest bezbłędna, cho-
ciaż wuj nigdy nie chodził do polskiej 
szkoły (…)3

Karty z dziennika Karola Sławikow-
skiego cenne są dla nas tak ze względu 
na osobę autora i jego rodzinę oraz wy-
mieniane tu znane bocheńskie familie 
i poszczególne osoby. Na tych zaledwie 
trzech kartach występuje niezwykle wie-
le postaci: rodzeństwo Karola i rodzeń-
stwo przyrodnie. Tak jedni jak i drudzy 
z współmałżonkami, matka Kamili pani Zechenterowa i jej do-
rośli synowie: Władysław, Adam i Kazimierz. Padają też nazwi-
ska przyjaciół Sławikowskich i Serafińskich w Bochni i Wiśni-
czu oraz bliżsi i dalsi przyjaciele pani Windakiewiczowej.

Pod zapiskami z dziennika Karola Sławikowskiego podaję 
krótkie biogramy wybranych osób o których wspomina autor 
dziennika. Uważam, że to ważne, by przybliżyć czytelnikowi 
krąg osób z rodziny lub też przyjaciół, wśród których żył Ka-
rol Sławikowski, darzył miłością czy przyjaźnią, a może tyl-
ko spotykał od czasu do czasu w domu przy ul. Krakowskiej. 
Ważne są, uważam, wojenne i powojenne losy tych osób, 
mimo że to wykracza już poza ramy czasowe dziennika.

W tekście używane są skróty, które rozwiązano (np. p.p.- 
przed południem lub po południu - zależnie od kontekstu), 
zmieniono też cyfry rzymskie na nazwy miesięcy. 

Fotografie zamieszczone w tekście pochodzą ze zbiorów 
rodzinnych. Wyrażam serdeczne  podziękowania paniom Elż-
biecie Sławikowskiej i pani Marii Serafińskiej Domańskiej za 

życzliwe udostępnienie archiwaliów ro-
dzinnych i przekazanie cennych infor-
macji. Dziękuję pani Magdalenie Ber-
nackiej z Katowic za ważne uzupełnie-
nia i korektę biogramów braci Zechen-
terów i inż. Erwina Windakiewicza.

                        
*

Karta pierwsza (Notatki od 23 do 
27grudnia 1938)

23. grudnia 38 – Dopiero po 3. po 
południu przyjechałem [do Bochni]. 
Był Ojciec i Kamila. Tomek i Ludka 
wstąpili w drodze do Nowego Sącza. 
Ludka nie wie, czy Marysia już przyje-
chała, miała bowiem także wczoraj wy-
jechać z Warszawy. 31. XII. 38 będzie 
ślub Krysi. Wstąpiliśmu do Cioci Mani.  
Stosunkowo chłodno się przywitała.

24 grudnia 38 – Po południu oj-
ciec poszedł na wigilję do żołnierzy, 
ja zaś z Kamilą trochę później do sta-
rej Zechenterowej, dokąd ojciec przy-
szedł później. Po drodze wrzuciłem do 

skrzynki kartkę z życzeniami dla państwa Fałatów. U Zechente-
rowej był brat Kamili, Kazek z żoną i synem. Ona Szczepańska 
z domu. On w Pruchniku jest rejentem. Z nią sympatycznie się 
rozmawiało. Wracając wstąpiliśmy jeszcze z Ojcem do Cioci 
Mani i trochę brydżowaliśmy.

25 grudnia 38 - Rano z Ojcem w kościele. Po południu 
u Cioci Mani brydż. Był ks. Kowalski i Miszke (Ks. Dobrzań-
ski jest chory. Jego siostra wychodzi za mąż za dozorcę wię-
zienia w Wiśniczu). Było bardzo miło. Miszke się pytał, czy 
widuję się z jego bratem.

27 grudnia 38 – Rano z Ojcem w kościele. Po wyjściu 
spotkaliśmy Kaszubiankę z siostrą. Jest obecnie nauczycielką 
na Śląsku Zaolziańskim. Potem wstąpiliśmy do Cioci Mani, 
gdzie była Marcoin z siostrą, która zrobiła na mnie sympatycz-
ne wrażenie. Jest obecnie bez zajęcia. - Nadałem kartkę Ojca 
do Gizusi, którą ją zawiadamiam, że jutro będę. Po drodze 
spotkałem Miałowicza. Ja go nawet nie zauważyłem, ale on 
bardzo uprzejmie się ukłonił. Dziś dużo było listów i kartek do 
Ojca: od Lilly, od Zosi Rittnerowej, od Halinki, Gienka itd. Po 
południu znów byliśmy u Cioci i kładli pasjanse. - Wieczorem 
przyszli do nas Kazkowie. Drugim bratem Kamili jest Władek 
w Jaworznie, który ma 2 córki i jednego syna (którego w ze-
szłym roku poznałem jako maturzystę: Tadzio) Jedna córka 
jest na 2 roku szkoły handl. w Krakowie – Drugi brat Adam 
w Rabce, ma jedną córkę 20 -letnią, która ładnie tańczy.

7 grudnia 38 – Z powodu zaziębienia rano zostałem w łóż-
ku. Po południu ojciec odprowadził mnie na dworzec. Pokazał 
mi tam prawniczkę Zarychtównę, której siostra chce się dostać 
do policji żeńskiej w Warszawie. W Krakowie na dworcu przy-
stąpiła do mnie Miałowiczówna, której ja w pierwszej chwili 
nie poznałem. Mówi, że w tym roku kończy studia, jednocze-
śnie pilnie uczy się po francusku. - Bronkowie właśnie byli 
z wizytą u kpt. Kuleszy. Żołnierz poszedł im powiedzieć, że 
jestem, na co po chwili zjawił się Bronek z kpt. (kapitanem) 
i prosili, bym też tam przyszedł. Siedzieliśmy tam jeszcze do 
około wpół do 9, rozmawiając bardzo przyjemnie. Potem po-

Dom Windakiewiczów w Bochni przy ul. Krakowskiej

Stanisław i Kamila Sławikowscy (wł. pryw.)
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szliśmy jeszcze na chwilę do domu. Gizusia interesowała się, 
czy się widuję z Pietrzykowskim i czy chodzę do Towarzystwa 
Polsko – Węgierskiego. Wcześniej byłem na dworcu i dobrze 
trafiłem, gdyż niebawem był dodatkowy pociąg do Warszawy, 
na który wsiadłem.

Karta 2 – 3 ( Notatki od 2 do 16 lipca 1939) 
2 lipca 1939 r. - Do Bochni przyjechałem dopiero po po-

łudniu, gdyż znowu miałem przygodę: z powodu spóźnienia, 
wagon mój przyczepiony został w Krakowie do pociągu, któ-
ry nie zatrzymał się w Bochni. Dojechałem więc do Tarno-
wa, gdzie jeszcze długo musiałem czekać, dopłacić do biletu, 
wziąć bilet powrotny do Bochni i powrócić. W Bochni pierw-
sza zauważyła mnie Ciocia Mania i mnie wpuściła i serdecz-
nie powitała. Przywitanie na górze i rozmowa z Ojcem. Po-
tem, wieczorem, brydż u Cioci Mani z księdzem.

3 lipca 1939 r. Spacer. Przyjechała Marynia. Z Ojcem 
u pani Zachenterowej. W domu była u nas pani Adela. Później 
przyszła jeszcze raz z synkiem i siostrą Lillą, która w Rybniku 
jest nauczycielką. Wieczorem w domu.

4 lipca 1939 r. - Spacer z ojcem i samotnie. Po południu do 
Wiśnicza z Marynią. Tam czekała na nas pani Stefcia Mikulska.

5 lipca 1939 r. - wygłupianie się i kąpiel słoneczna. U M. 
(Mikulskiej ?) była jakaś znajoma koleżanka .

6 lipca 1939 r. - Chciałem pieszo wrócić, ale po drodze 
namówił mnie furman, że mnie tanio zawiezie. Jechałem z ja-
kąś ładną, młodą wiśnicką żydóweczką. Przyjęła mnie znów 
Ciocia Mania. Jest u niej jeszcze przyjaciółka, która już przed-
wczoraj była, a która znała Mamę. Ma syna kapitana int. (in-
tendentury) w Warszawie.

7 lipca 1939 r. Spacer z Ojcem. Miałowiczowa opowiada, 
że jej córka jest w Zakopanem u krewnych, chciałaby przyje-
chać także do Bochni. W ostatnich nocach doskonale spałem, 
bo uważałem na siebie.

8 lipca 1939 r. Leżałem w ogrodzie na słońcu i czytałem. 
Po południu mała burza.

9 lipca 1939 r. Znów dłużej w łóżku. Koło południa z Oj-
cem do Babci Zechenter na imieniny. Były rodziny Z. (Ze-
chenterów) z Jaworzna, Pruchnika, Kamila, Ojciec i ja. Po 
południa oni pojechali do Wiśnicza, ja zaś z Marynią Z. i z Oj-
cem poszliśmy do koszar na zawody konne. Potem z powro-
tem do Z. (Zechenterów). Wieczorem brydż u Cioci Mani 
z dwoma księżmi i Miszkem.

10 lipca 1939 r. Odjazd pani Koźmińskiej, przyjaciółki 
Cioci Mani. Z Ojcem odprowadziliśmy ją na dworzec. Poza 
tym w domu przy radio, gdyż pogoda nie bardzo dopisała.

11 lipca 1939 r. Po południu pieszo do Wiśnicza. Ojciec 
odprowadził mnie trochę. Zamówiłem przez niego u Lilly 2 
pasy. W Wiśniczu przyszła do M. (Stefanii Mikulskiej ?) zno-
wu ta przyjaciółka Madejówna z Lillą Kimmlówną gimnazja-
listką z Mościc, z którą przyjemnie się zabawiłem.

12 lipca 1939 r. Obudziłem się o wpół do piątej, poszedłem 
na spacer, ale potem znowu się położyłem i zaspałem. Spacer 
do Olchawy.

13 lipca 1939 r. Już o 5. spacer w mieście. Przed połu-
dniem w lesie. Po południu przygotowanie do powrotu. Po 
drodze wstąpiłem do sędziego Warmskiego, który serdecznie 
mnie przyjął. Bardzo przyjemna rozmowa. Mówi, że już od 
50. lat jest w Wiśniczu. Gdy dostał pierwszą nominację, nie 
podobało mu się, czynił starania o przeniesienie, ale gdy mu 
proponowano inne miasto, choć większe, ale bez tak ładnej 
okolicy, to jednak został. Piętnaście lat był urlopowany z po-
wodu choroby. Potem wstąpił do służby polskiej i pozostał do 
70 roku życia. Emerytury miał początkowo 910 zł. (Ojciec 
opowiada, że jego siostra wyszła za Nilsena z Malmö, który 
ma tam fabrykę mebli giętych. Poznał ją, gdy w Galicji zało-
żył podobną fabrykę. 
K a r c s i b a c s i  b y ł 
u nich w Malmö.

W ł a ś n i e  o n a 
sama tylko była 
w domu, a Nilsen 
w Herkulasbad , 
w drodze do Kon-
stantynopola.Tam-
że przebywał wła-
śnie Ojciec, ale się 
nie widzieli, gdyż 
Ojciec za późno 
otrzymał wiado-
mość o jego poby-
cie. Wspomniałem 
Warmskiemu, że Pań 
Jabłońskich tym ra-
zem nie widziałem, 
na co on: a to moje 
stare przyjaciółki, 
codziennie mnie od-
wiedzają, ale właśnie dziś pisały, że nie mogą przyjść.

14 lipca 1939 r. Po południu dłuższy spacer z Ojcem do 
Raby. Ogromna ilość (nieczytelne) Lewa ręka bardzo swędzi.

15 lipca 1939 r. Na słońcu. Czytam Lew i mysz Williamso-
na.Po południu z Ojcem w koszarach, gdzie udane przedsta-
wienie kabaretowe dla żołnierzy. Ojca kabaretowano.

16 lipca 1939 r. Z Ojcem byliśmy u pani Zech. (Zechen-
terowej) pożegnać się. Po południu brydż u Cioci Mani z ks. 
Dobrzańskim. Odjazd. Ojciec odprowadził mnie na dworzec.

                                           *

Wydaje się, że była to ostatnia wizyta Karsciego w Bochni 
i ostatnie spotkanie z Ojcem. Za kilka tygodni wybuchła II 
wojna światowa. Zburzyła ten świat, który już stabilizował 

Lilly Sławikowska przy grobie brata 
Karola (wł. pryw.)

Stanisław Sławikowski (siedzi drugi od lewej) wśród żołnierzy 5 dywi-
zjonu taborów w Bochni (wł. pryw.)
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się po I wojnie. Wiele z wymienionych tu osób już nigdy się 
nie spotkało.

Przypisy:
1  Erwin Windakiewicz inż. górnictwa (1857- 1925) syn inż. 
Edwarda Windakiewicza, który zginął w czasie pożaru kopal-
ni w Bochni w 1876 r. W tym samym roku Erwin ukończył 
Akademię Górniczą w Leoben. Pracował w różnych kopal-
niach: w latach 80. XIX w. w Bochni i Wieliczce, a następnie 
w latach 1892-1894 był zarzadcą Saliny w Kosowie. W latach 
1904-1910 w Lacku i Lanczynie pracował jako zarządca tam-
tejszych kopalń. W 1911 r. wrócil do Bochni na stanowisko 
naczelnika tutejszej Saliny, ale już w 1914 r. został przenie-
siony do Wieliczki na takie samo stanowisko. Po 1918 r. był 
członkiem Polskiego Tow. Geologicznego i uczestniczył w 
gremiach zajmujących się powołaniem Akademii Górniczej w 
Kraju. Jest autorem artykułów z zakresu górnictwa. Oprócz 
pracy zawodowej udzielał się społecznie, m.in. był radnym 
miejskim, a w 1918 r. wiceburmistrzem Bochni oraz przewod-
niczącym Komitetu Budowy Kościoła Szkolnego.
2  Lilly Sławikowska, W czasach c.k. Monarchii i później. 
Wspomnienia Lilly (Heleny) Sławikowskiej, córki pułkowni-
ka armii austriacko-węgierskiej, a po 1918 r. armii polskiej, 
przetłumaczone z języka niemieckiego i opracowane przez jej 
bratanicę Elżbietę Sławikowską, uzupełnione wspomnieniami 
Anny Bzowskiej z Żerosławic oraz fragmentami wspomnień 
i dzienników innych autorów. Poznań 2011 r., s. 24
3  j. w.

Krótkie noty biograficzne niektórych osób wymienianych 
w dzienniku z podaniem określenia ich w zapiskach Karola 
Sławikowskiego

Sławikowscy
Ojciec - Stanisław  Juliusz Sławikowski (1866 – 1948) 

Ojciec autora, emerytowany pułkownik c.k. armii austriackiej, 
gdzie służył w 29 Pułku Piechoty m.in. w Nagy- Becskerek 
(obecnie Zrenjanin w Serbii ) . Tam  ożenił się z Węgierką Gi-
zelą z domu Varady i tam też urodziły ich dzieci Karol (1896 – 
1959), Gizela (1898 – 1988), Eugeniusz (1900- 1940), Helena 
(Lilly) (1902 – 1994) i Erwin(1905 – 1994) . W 1912 r.  Sta-
nisław Sławikowski awansował i przeniesiony został do Te-
mesvar (obecnie Timisoara w Rumunii) a po dwóch latach do 
Wiednia. W 1914 ranny, po kampanii karpackiej ciężko cho-
rował i nie wrócił na front, lecz skierowany był do twierdzy 
Przemyśl. W Polsce Niepodległej zgłosił się do służby w WP.  
Uczestniczył w obronie przemyskiej twierdzy przed Ukraińa-
mi oraz brał udział w wojnie bolszewickiej 1920. Po wojnie 
wraz z rodziną osiadł w Krakowie. Był już emerytowanym 
oficerem WP w stopniu pułkownika. W styczniu 1925 roku 
w Krakowie zmarła jego żona Gizela z domu Varady. Wkrótce 
płk. Sławikowski przeniósł się do Bochni. Zamieszkał na pię-
trze domu Windakiewiczów przy ul. Krakowskiej.

Po osiedleniu się w Bochni czynnie uczestniczył w życiu 
tutejszego środowiska wojskowego. Zapraszany był na różne 
uroczystości 5 Dywizjonu Taborów oraz był członkiem i ak-
tywnym działaczem organizacji Polski Biały Krzyż.

W Bochni w 1928 r. ożenił się z Kamilą z domu Zechenter. 
Zmarł  24 lipca 1948 r. i tu pochowany w grobowcu rodzin-
nym Serafinskich na cmentarzu przy ul. Orackiej

Kamila - Kamila Sławikowska z domu Zechenter (1880 
– 1951) 1 - o v. Serafińska, wdowa po burmistrzu Bochni An-
tonim Serafińskim. W 1928 r. wyszła ponownie za mąż, za 
wdowca płk. Stanisława Sławikowskiego. Miała wówczas już 
dorosłe dzieci z pierwszego małżeństwa: Marynę (1898-1963), 
Hannę (1900 - 1986), Tomasza (1902 - 1966). Najmłodszy Jan 
Serafiński (1904 – 1922) nie żył już od kilku lat. Był uczest-
nikiem wojny bolszewickiej 1920 r. i Powstania Śląskiego 
w 1921 r. odznaczony Górnośląską Wstęgą Waleczności i Za-
sługi. Jest autorem pracy Własne przeżycia z roku 1920 (Wia-
domości Bocheńskie nr 4/2018 s. 4 -11)

Lilly - Helena Sławikowska (1902 – 1994) siostra Karola, 
zwana w rodzinie Lilly, autorka wspomnień rodzinnych  

W czasach c.k. Monarchii i później, wydanych drukiem  
w Poznaniu w 2011 r. Na karcie tytułowej książki jest infor-
macja: „Wspomnienia Lilly (Heleny) Sławikowskiej, córki 
pułkownika armii austriacko – węgierskiej, a po 1918 r. armii 
polskiej, przetłumaczone z języka niemieckiego i opracowane 
przez jej bratanicę Elżbietę Sławikowską, uzupełnione wspo-
mnieniami Anny Bzowskiej z Żerosławic oraz fragmentami 
wspomnień i dzienników innych autorów.”

Wychowanka elitarnych szkół dla dziewcząt Sacre Coure 
oraz Instytutu Wychowawczego dla Córek Oficerów w Her-
nals w Austrii. Po I wojnie światowej już w Krakowie konty-
nuowała naukę u sióstr Urszulanek.

Niezameżna, oddana rodzinie.W kwietniu 1940 r. areszto-
wana we Lwowie wraz z siostrą Gizelą i jej małą córką Tere-
są, deportowane były do Kazachstanu. Na „nieludzkiej ziemi”  
spędziła 6 lat. Po powrocie do Kraju pracowała w Krakowie 
w Biurze Podróży „Orbis”. Władała biegle kilkoma językami: 
niemieckim, węgierskim, francuskim, a trochę słabiej angiel-
skim i rosyjskim. Po krótkim pobycie w Krakowie przeniosła 
się do Warszawy i tam pracując nadal w „Orbisie”, z racji zna-
jomości kilku języków, trafiła do działu zagranicznego.

Na wiadomość o chorobie brata Karola wyjechała do An-
glii, by pielęgnować go w chorobie. Była tam dwa lata, do 
śmierci brata, który zmarł na jej rękach. Nie wróciła już do 
Polski lecz wyjechała do Austrii. Mieszkała we Wiedniu i tam 
zmarła w wieku 92 lat.

Gizusia – Gizela Krystyna Elżbieta Sławikowska (1898 
1988) siostra Karola, żona Bronisława Maszlanki. Aresztowa-
na we Lwowie wraz z małą córką Teresą deportowana była 
do Kazachstanu. W zesłaniu towarzyszyła jej siostra Lilla Sła-
wikowska. Do Kraju wróciły w 1946 r. po 6. letniej tułaczce. 
W 1951 r. po aresztowaniu męża wysiedlona z warszawskiego 
mieszkania w trybie natychmiastowym. Lokum użyczyli jej 
przyjaciele w swoim  letniskowym domku w Józefowie pod 
Warszawą. Równocześnie zwolniona z pracy, zatrudniona zo-
stała w Warszawskich Zakładach Gastronomicznych za bardzo 
niskie wynagrodzenie. Zmarła w 1988 r.

Bronkowie, Bronek - Bronisław Maszlanka (1897 – 
1972). Jego żoną była Gizela (Gizus) Krystyna Elżbieta ze 
Sławikowskich – siostra Karola. Bronisław jako 17. latek słu-
żył w Leg. Pol. Ukończył Wyższą Szkołę Wojenną w 1929 r. 
Zawodowy oficer z czasem doszedł do stopnia ppułkownika. 
Pełnił funkcje sztabowew: 6 DP II oficer sztabu w Insp. Armii 
Lwów, w III D-ctwie Armii Karpaty, a potem na uchodźctwie 
II oficer sztabu w Szefostwie Art., zastępca gen. Stanisława 
Kopańskiego, szef sztabu 3 Bryg. Kadrowej, I oficer sztabu 
w D-ctwie Art. I Korpusu WP. W Anglii odznaczony prestiżo-
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wym orderem Order of the British Empire. W 1947 r. wrócił 
do Kraju. Tu powołany został do służby w LWP i skierowany 
do Akademii Sztabu Generalnego w W-wie. Wykładał takty-
kę ogólną i prowadził szkolnie dowódców dywizji, W 1951 
r. aresztowany, skazany został na 12 lat więzienia, przepadek 
mienia na rzecz Skarbu Państwa, utratę praw obywatelskich 
na 5 lat.Więziony był w Warszawie na Mokotowie, we Wron-
kach. Doczekał amnestii w styczniu 1955 r. Od 1957 t. współ-
pracował z Wojskowym Przeglądem Historycznym i z Woj-
skowym Przeglądem Zagranicznym. Jest autorem trzech ksią-
żek Bundeswehra (1950), II Wojna światowa. Fakty-mity-le-
gendy (1969), Cztery oblicza militaryzmu (1971)

Znał biegle kilka języków; niemiecki, francuski i angielski. 
Uzdolniony muzycznie, grał pięknie ma skrzypcach. Zmarł 
w Warszawie w listopadzie 1972 r.

Halinka –  Halina Sławikowska z domu Redych (1907 
-2003) szwagierka Karola. Pochodziła z rodziny o tradycjach 
ziemiańskich na Lubelszczyźnie. Po maturze kontynuowała 
naukę w szkole Sióstr Nazaretanek we Lwowie, uczyła się 
w Szkole Gospodarstwa w Chyliczkach, a następnie ukończy-
ła 2-letnie Kursy Ogrodnicze na UJ.   

Była żoną najmłodszego brata Karola,  Erwina Sławikow-
skiego inżyniera rolnictwa. (Ich ślub odbył się we Lwowie 30 
kwietnia 1932 r.) 

Warto dodać, że w 1918 r. kiedy po I wojnie światowej 
rodzina Sławikowskich przeniosła się do Krakowa, zmianę 
nie tylko mieszkania, ale całej sytuacji, najbardziej odczuł 
najmłodszy z rodzeństwa, Erwin Sławikowski (1902 - 1994). 
Ojciec, pułkownikWP był jeszcze na wojnie, matka – Wę-
gierka słabo znała język polski, trudno było jej odnaleźć się 
w Krakowie, podobnie Erwin nie znający dobrze języka pol-
skiego, miał trudności w nowej szkole. Wtedy wziął go pod 
swoją opiekę, do Bochni, jego chrzestny ojciec i przyjaciel 
rodziny inż. Windakiewicz. Erwin Sławikowski chodził do 
bocheńskiego gimnazjum w latach szk. 1919/20  - 1920/21. 
Szybko nadrobił zaległości i w następnych latach uczył się 
i studiował w Krakowie na Wydziale Rolnym UJ. Po studiach 
Erwin  Sławikowski pracował jako urzędnik państwowy -kla-
syfikator gruntów na Kresach II Rzeczypospolitej w Stanisła-
wowie i Horodence. Po wojnie zorganizował szkołę rolniczą 
i przyszkolne gospodarstwo w Tarnawatce w pow. tomaszow-
skim na Lubelszczyźnie. Po 4 latach podjął pracę w Instytucie 
Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa z siedzibą w Puławach 
i w ramach swojej pracy zorganizował Zakład Doświadczalny 
IUNG w Werbkowicacha w pow. hrubieszowskim w znacjo-
nalizowanym 1000 hektarowym majątku ziemskim i zdewa-
stowanym pałacu. Pracował tam przez 20 lat. Później  przez 
kilka lat pracował w dyrekcji  IUNG w Puławach. Od 1986 r. 
mieszkał z rodziną w Otrębusach k/Warszawy.

Gienek  - Eugeniusz Sławikowski (1900 -1940) brat Ka-
rola zwany w rodzinie Jenö zginął w Katyniu. Przed I wojną 
światową studiował w Budapeszcie w akademii wojskowej  
„Ludowika Akademie”. W 1918 r. przyjechał do Krakowa, 
gdzie mieszkała jego rodzina. Zgłosił się do służby w WP w 6 
pułku Artylerii Polowej w Krakowie -Łobzowie. Był wyspor-
towany, świetny tenisista, doskonały jeździec – uczestniczył 
w zawodach konnych. W latach 30. przeniesiony został do 
Włodzimierza Wołyńskiego i pracował tam jako instruktor 
w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii. Po 17 września 
1939 r. w niewoli sowieckiej w obozie w Kozielsku. Zginął 

w Katyniu w kwietniu 1940 r. Rodzina miała nadzieję, że 
wróci z niewoli. Karol Sławikowski, już w Anglii, zapisał 
w dzienniku pod datą 23 marca 1944 r. (…) „Obawy bardzo 
duże, szczególnie co do losu Gienka, ale – to nie może być! - 
jest nadzieja. A gdy wszedłem do pokoju, czekał tam na mnie 
list Bronka. Pyta się, czy wiem, że Gienek nie żyje. Wymie-
niony dwukrotnie na liście katyńskiej, zidentyfikowany bez 
wszelkiej wątpliwości. Nastrój żałobny.”(...)

Eugeniusz Sławikowski ożeniony był z córką krakowskiego 
lekarza Ireną Ackermann. Osierocił 13- letniego syna Artura.

Zosia Rittnerowa – (1877 -1945) z domu Szwejkowska 
(Szweykowska), żona dramaturga Tadeusza Rittnera, artystka 
malarka, kuzynka płk. Stanisława Sławikowskiego, a ciotka 
Karola (zob. F. Wieczorek Jakiego to gościa mieliśmy...WB 
nr 1/2020 (s. 19-22).

Serafińscy
Tomek i Ludka  - Tomasz Serafiński (1902 - 1966) inży-

nier rolnik, syn Kamili Sławikowskiej z pierwszego małżeń-
stwa z Antonim Serafińskim, burmistrzem Bochni. Od 1917 
r. Tomasz był członkiem konspiracji POW (Polska Organiza-
cja Wojskowa). Brał udział w wojnie bolszewickiej 1920 r. 
w I ochotniczej baterii „Krakusów” IX Dywizjonu Artylerii 
Konnej oraz w trzecim Powstaniu Śląskim. Odznaczonym był 
odznaką „Stanęli w potrzebie”, Odznaką Pamiątkową Ochot-
ników Artylerii, a także Śląskim Krzyżem Powstańczym i Ślą-
ską Wstęgą Waleczności.

Po zakończeniu działań wojennych wrócił do szkoły. Eg-
zamin dojrzałości złożył w gimnazjum w Bochni w 1921 r. 
Studia rolnicze ukończył na Uniwersytecie w Poznaniu, a na-
stępnie Wołyńską Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii 
w Włodzimierzu Wołyńskim. Pracował jako agronom i in-
struktor rolniczy, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

W 1939 r. w Pszczynie zmobilizowany. Uczestniczył 
w obronie Warszawy. Po kapitulacji ukrywał się u znajomych 
w Warszawie, gdzie pozostawił książeczkę ubezpieczeniową. 
Ta, stała się podstawą do wyrobienia niemieckiej kenkarty 
dla rtm. Witolda Pileckiego, z którą Pilecki trafił do obozu 
w Auschwitz. Inż. Serafiński od 1940 działał w konspira-
cji pod pseudonimem „Lisola”, początkowo jako zastępca, 
a wkrótce komendant ZWZ – AK wiśnickiej placówki „Sum” 
Obwodu AK „Wieloryb” w Bochni. W swoim domu, na „Ko-
ryznówce”  w Wiśniczu ukrywał zbiega z gestapo w Krako-
wie- członka ZWZ, a potem rtm. Witolda Pileckiego, po jego 
ucieczce z Auschwitz. W 1943 r. aresztowany jako uciekinier 
w obozu, więziony był na Montelupich w Krakowie i torturo-
wany.Wyszedł z więzienia ze zniszczonym zdrowiem. W la-
tach 1945-1960 pracował w Wojew. Zw. Gminnych Spół-
dzielni w Krakowie. Napisał Przewodnik po Wiśniczu oraz 
sztukę teatralną Na wiśnickiej drodze. Oba utwory nie były 
wydane drukiem. Miał zamiar utworzenia na „Koryznówce” 
muzeum pamiątek po Janie Matejce, ale zamysł ten zrealizo-
wała dopiero jego córka Maria Serafińska – Domańska. Żoną 
Tomasza Serafińskiego była nauczycielka Ludmiła z Wojty-
gów, rodem z Nowego Sącza.

Zechenterowie
Zechenterowa - Amelia Zechenterowa (1850 - 1939) z.d. 

Hrubant, wdowa po inż. górniczym Teodorze, matka Kami-
li  Sławikowskiej, Anny Skoczylasowej, Marii Schürnbock 
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oraz synów: Kazimierza, Adama i Władysława Zechenterów. 
Mieszkała w domu przy ul. Floris.

Władek z Jaworzna, Zechenterowie z Jaworzna - Wła-
dysław Zechenter (1889 - 1957) inż. górnictwa. Urodzony w 
Kaczyce na Bukowinie, wychowanek gimnazjum w Bochni 
(matura 1908 r.), absolwent Akademii Górniczej w Leoben, 
brat Kamili. Pracował w górnictwie węglowym na Śląsku, 
w Brzeszczach, Katowicach ale głównie w Jaworznie. W la-
tach 1929-1939 był kierownikiem technicznym i prokurentem 
wszystkich zakładów górniczych należących do spółki „Ja-
worznickie Komunalne Kopalnie Węgla”. Był założycielem 
i prezesem klubu sportowego „Victoria” w Jaworznie. Aktyw-
nie udzielał się w harcerstwie. Był członkiem Stowarzyszenia 
Polskich Inżynierów Górniczych i Hutniczych oraz Stronnic-
twa Demokratyczno-Narodowego. 

W 1940 r. aresztowany w Jaworznie, więziony był w Kato-
wicach. Po uwolnieniu musiał opuścić Jaworzno. Zamieszkał 
w Krakowie i tu też był aresztowany i więziony w obozie w 
Płaszowie. Po wojnie pracował w dyrekcji Centralnego Zarządu 
Przemysłu Węglowego, a po 1950 r. w WUG (Wyższy Urząd 
Górniczy) w Katowicach. Odznaczony był dwukrotnie Złotym 
Krzyżem Zasługi. Zmarł w Krakowie 30 grudnia 1957 r., po-
chowany jest w Katowicach na cmentarzu przy ul. Francuskiej. 
Ożeniony był z Władysławą Kowarzykówną, miał dwie córki: 
Marię (1918-1987) zam. Petrčka, Barbarę (1920-1992) zam. 
Krasoń i syna Tadeusza (1919-1981) zm. w Australii.

Adam brat Kamili [adwokat] w Rabce - dr Adam Ze-
chenter (1878 – 1964) prawnik, brat Kamili, absolwent gim-
nazjum w Bochni (matura 1896). Studiował prawo na UJ i fi-
lozofię ścisłą na Uniwersytecie w Wiedniu i na UJ. W czasie 
I wojny światowej służył w Leg. Pol. , potem w WP, walczył 
w wojnie bolszewickiej 1920 r. w artylerii polowej. Po woj-
nie pracował jako prawnik, sędzia Sądu Apelacyjnego w Po-
znaniu, później w Katowicach, a od 1930 r. adwokat, radca 
prawny Sejmu Śląskiego, prezes Związku Sędziów i Prokura-
torów Ziemi Śląskiej. Udzielał się w „Sokole” w Katowicach 
i Towarzystwie Szkoły Ludowej. Był właścicielem pensjonatu 
w Rabce. W dniu 6 listopada 1939 r. aresztowany w Sonderac-
tion Krakau więziony był na Montelupich i w koszarach przy 
ul. Mazowieckiej. Wkrótce jednak został zwolniony dzięki in-
terwencji Polskiego Czerwonego Krzyża. W latach 1946-1948 
był adwokatem w Rabce. Zmarł 31 lipca 1964 r. Ożeniony był 
z Karoliną Hortwig i miał córkę Zofię, zam. Halską

Kazek z żoną i synem  - Kazimierz Zechenter (1892-
1950), brat Kamili, notariusz w Pruchniku k/Przemyśla w 
latach 1934-1949. Ożeniony z bochnianką Adelą z domu 
Szczepańską. Miał syna Jana. Jan Zechenter (1928-2010) inż. 
górniczy w Rybniku, pracownik naukowy i twórca drzewa ge-
nealogicznego Zechenterów.  
Maria Windakiewiczowa i przyjaciele

Ciocia Mania – Maria Windakiewiczowa z domu Szyter 
(1863 - 1960), żona Erwina Windakiewicza naczelnika Żupy 
Solnej w Bochni i przyjaciela płk. Stanisława Sławikowskiego. 

Windakiewiczowie przyjaźnili się ze Sławikowskimi od 
wielu lat. Być może od czasów kiedy inż. Windakiewicz pra-
cował w salinach na Węgrzech [Wcześniej w żupach Galicji 
Wschodniej w Łanczynie i Lacku] Dzieci Stanisława Sławi-
kowskiego mówili do Windakiewiczów „ciociu, wujku”. Er-
win Windakiewicz był ojcem chrzestnym najmłodszego syna 
Sławikowskich, któremu na cześć chrzestnego, nadano imię 

Erwin.Windakiewiczowie nie mieli dzieci, ich jedyna córka 
zmarła w dzieciństwie.

Maria Windakiewiczowa po śmierci męża otoczona opieką 
pp. Sławikowskich, wiernej służącej Antosi i grona przyjaciół, 
żyła do lat 60. XX w. Zmarła w Bochni 13 września 1960 r. 
i tu jest pochowana obok męża w grobowcu rodzinnym.

Pani Marcoin z siostrą – zapewne chodzi o Lucynę 
Marcoin, urodzona a Sarajewie, córka architekta Tadeusza 
Marcoin. Po I wojnie światowej mieszkała w Bochni. Była 
nauczycielką języka francuskiego w bocheńskim gimnazjum. 
Jej siostra Stefania, mieszkała w Krakowie, ale często bywała  
w Bochni. Siostry Marcoin przyjaźniły się z Marią Windakie-
wiczową. Może była to przyjaźń z dawnych „serbskich cza-
sów”. Lucyna Marcoin zmarła w Bochni w latach 60. XX w. 
ale pochowana jest w Krakowie.

ks. Dobrzański – ks. Jakub Dobrzański (1899 – 1983) 
katecheta w Bochni potem proboszcz i dziekan w Zakli-
czynie, kanonik. Jako rezydent osiadł w Bochni i tu zmarł 
w 1983 r. Pochowany jest w kaplicy księży na cmentarzy 
przy ul. Orackiej. 

ks. Kowalski  - ks. dr Ludwik Kowalski (1901 – 1983) 
wikary w Bochni i prefekt bursy.  Urodzony 13 czerwca 1901 
w Koszarach, wyświęcony w Tarnowie w 1926 r. W 1947 r. 
mianowany został proboszczem i dziekanem  w Limanowej.

Jego wielką zasługą było doprowadzenie do koronacji cu-
downej figury Matki Bożej Bolesnej (Pieta) przez metropolitę 
krakowskiego kard. ks. Karola Wojtyłę 11 września 1966 r. 
Ks. Kowalski w 1968 r. otrzymał tytuł prałata honorowego 
Ojca św. Obecnie jedna z ulic w Limanowej, w centrum mia-
sta, nosi jego imię.

Miszke – Prawdopodobnie Karol Sławikowski widywał 
u pani Windakiewiczowej dawnego przyjaciela jej męża,  
starszego komisarza górniczego inż. Maksymiliana Mi-
szke. Inż. Miszke wypytywał Karola Sławikowskiego czy 
spotyka czasem w Warszawie jego brata. Karol niwątpliwie 
musiał się pomylić, bo wydaje się, że chodziło o Michała 
Miszke ostatniego żyjącego wówczas syna (a nie brata) 
Maksymiliana. 

Michał Miszke (1903 – 1977), zawodowy oficer, absol-
went Szkoły Kawalerii w Grudziądzu w 1925 r. Po studiach 
w stopniu podporucznika przydzielony został do 9 Pułku 
Ułanów Małopolskich. W latach 1930-1935 służył w Koru-
sie Ochrony Pogranicza, po czym wrócił do macierzystego 
pułku. W 1937 r. już jako rotmistrz był dowódcą 3 Szwadronu 
Szkolnego w Grudziądzu. W1939 r. był adiutantem dowódcy 
Pułku Marszowego Podolskiej Brygady Kawalerii. Po klęsce 
wrześniowej przedostał się do Francji, stamtąd do Anglii. 
W latach 1940 – 1944 był adiutantem gen. Władysława Si-
korskiego. Po wojnie pozostał w Anglii . Mieszkał w Ligh on 
Sea w hrabstwie Essex. Działał w Kole Weteranów 9 Pułku 
Ułanów Małopolskich. Zmarł w Anglii 20 stycznia 1977 r. 
i tam jest pochowany.

Kpt. Kulesza – Niewątpliwie chodzi o kpt. Józefa Kule-
szę  oficera 2 Dywizji Pociągów Pancernych w Niepołomicach

Sędzia Warmski - Eugeniusz Warmski – sędzia i bur-
mistrz Nowego Wiśnicza, działacz pożarnictwa. 

W 1897 r. opracował statut Straży Pożarnej w Nowym 
Wiśniczu, a w 1901 r. został wybrany jej prezesem.

W 1910 r. otrzymał honorowe  obywatelstwo Nowego 
Wiśnicza.
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  Felicja Wieczorek

„Jakiegoż to gościa mieliśmy...”
Właśnie ten tytuł książki Czesława Miłosza przyszedł mi 

do głowy, gdy wyniki ukończonych poszukiwań postanowiłam 
przelać na papier. Czego, a właściwie kogo dotyczyły? Przecho-
dząc koło zabytkowego grobu państwa 
Serafińskich, zauważyłam wśród wielu 
umieszczonych tam nazwisk zmarłych 
z tej znanej w Bochni rodziny napis 
odnoszący się do Zofii Rittnerowej, co 
może nie zwróciłoby mojej uwagi, gdyby 
nie zaznaczono, że chodzi o żonę Tade-
usza : Zofia Tadeuszowa Rittner...I nagle 
o swoje prawa upomniały się wspomnie-
nia....  Przecież to właśnie na seminarium 
magisterskim analizowaliśmy twórczość-
Tadeusza Rittnera.

Pisarz ten cieszył się na początku XX 
wieku wielkim powodzeniem, szcze-
gólnie jako dramaturg. Jego twórczość 
była dwujęzyczna: pisał po polsku i po 
niemiecku, utwory miały często dwie 
wersje. Po polsku wydane zostały np. 
nowele z tomu Przebudzenie (1905), 
Nowele (1907 ), W obcym mieście 
(1912), Powrót (1915). W obu językach 
cztery powieści, m.in. Drzwi zamknięte 
(wyd. niem.1918, polskie 1922). Jako 
dramatopisarz zasłynął jako autor utworów: W małym domku 
(wyst. w Krakowie 1905), Głupi Jakub (Wiedeń 1910, Kraków 
1912), Wilki w nocy (1913 ), Don Juan (Wiedeń 1909, Kraków 
1913), Człowiek z budki suflera (Warszawa, Wiedeń 1913). 
Na krótko przed śmiercią ukończył scenariusz filmu Za winy 
brata, zrealizowany przez połączone wytwórnie warszawskie 
D.H. Estefilm i Terra Polonia w 1921 w reżyserii 
Zygfryda Maylaufera. Premiera filmu odbyła się 
w Warszawie w kinie Teatr Stylowy w końcu 1921 
roku. Dramaty Rittnera wystawiano na liczących się 
scenach w Berlinie, Wiedniu, Stuttgarcie, Lwowie, 
Krakowie, Stanisławowie, Wrocławiu, Warszawie. 
Obecnie w Polsce wspomina się go rzadko, ale jego 
sztuki są jednak oglądane w teatrach i telewizji, 
poddawane analizom krytycznym, bo odznaczają 
się psychologiczną maestrią i świetnym warsztatem 
autora - dramaturga. W kręgu niemieckojęzycznym 
jest pisarzem zapomnianym, chociaż jego grób 
w Bad Gastein w Austrii otoczony jest czcią należną 
znaczącym osobistościom (Ehrengrab) i jest pod 
stałą opieką miejscowych władz. Od 1960 roku, 
wprawdzie na obrzeżach Wiednia, możemy znaleźć  
uliczkę Rittnergasse.

Tadeusz Rittner (pseud. Tomasz Czaszka) 
urodził się w 1873r. we Lwowie. Był synem spol-
szczonej rodziny niemieckiej. Ojciec Edward był 
ministrem do spraw Galicji, rektorem uniwersytetu 
we Lwowie, mieszkał stale w Wiedniu. Przyszły 

pisarz odebrał tam staranne wykształcenie (elitarne gimna-
zjum Theresianum i studia prawnicze), pracował jako urzęd-
nik w Ministerstwie Oświaty. Gościł w Polsce, zwłaszcza na 

premierach swych sztuk, spędził szereg 
urlopów w Zakopanem i na Bukowinie. 
A w 1919 r. w wiedeńskim magistracie 
zadeklarował polskie obywatelstwo. 
Matka pochodziła ze szlacheckiej pol-
skiej rodziny Tarnawskich.

8 maja 1920 r. wraz z żoną przyjechał 
do Warszawy. 12 maja był owacyjnie 
witany podczas otwarcia Wszechdziel-
nicowego Zjazdu Literatów Polskich. 
Obejrzał wówczas znakomite przed-
stawienia swoich sztuk : Głupi Jakub 
i W małym domku. Powstał projekt 
objęcia dyrekcji warszawskich teatrów, 
pisarz zawarł też korzystne transakcje 
ze stołecznymi wydawcami. Niestety ze 
względu na pogarszający się stan zdro-
wia i sugestie lekarzy skorzystania z au-
striackich uzdrowisk, niepewną sytuacją 
na froncie wschodnim, pisarz wyjechał 
z Polski 14 lipca 1920 r., by już nigdy nie 
powrocić. Zmarł (będąc na kuracji w au-
striackim kurorcie) 19 czerwca 1921 r. 

Na marginesie wspomnę, że 18 listopada tegoż roku odbyło 
się na scenie Burgtheater przedstawienie poświęcone jego pa-
mięci. Było ono poprzedzone Prologiem pióra dyrektora teatru 
Antona Wildgansa, a wygłoszonym przed kurtyną przez znaną 
aktorkę Hedwig Bleibtreu. Prolog ten przedrukowano w prasie 
i wydano jako osobny druk (1000 egzemplarzy normalnych i 25 

Zofia Szwejkowska (wł. pryw.)

Zofia i Tadeusz Rittnerowie (wł. pryw.)
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bibliofilskich). Dochód ze sprzedaży przeznaczono na budowę 
pomnika na grobie Rittnera. 

Późniejszą swoją żonę Zofię (877 - 1945) pisarz poznał 
w Abbacji nad Adriatykiem (wówczas bardzo modnym kurorcie, 
cieszącym się popularnością wsród sfer arystokratycznych). 
Pochodziła z rodziny Szwejkowskich (Szweykowskich) i była 
początkującą malarką. 18 października 1898 r. ożenił się z nią 
właśnie w Abbacji, a następnie państwo młodzi odbyli podróż 
do Włoch. Patrzy na nas jeszcze jako młoda dziewczyna z pięk-
nego pastelowego portretu umieszczonego w książce Lilly 
Sławikowskiej (rodzina Sławikowskich była spokrewniona 
z rodem Serafińskich). Portret namalowany był jeszcze przed 
ślubem z  Rittnerem.1

Rittnerowie uchodzili w opinii wiedeńczyków za czaru-
jącą parę. Jako ludzie nieprzeciętnie 
inteligentni byli duszą towarzystwa 
arystokratyczno - urzędniczego. Byli też 
zaprzyjaźnieni z rodziną hr. Lanckoroń-
skiego. Karla (Karolina) Lanckorońska, 
znany historyk sztuki darzyła, szcze-
gólnie pisarza, wielką sympatią, co nie 
uszło uwagi Zofii. Na marginesie przy-
toczę fragment wspomnień Antoniego 
Słonimskiego, który w  roku1933 pisał: 
„Jako młody, początkujący literat po-
znałem osobiście Tadeusza Rittnera (...) 
Rozmawiałem z nim i z jego czarującą 
żoną w jakiejś cukierence warszawskiej, 
która już, zdaje się, nie istnieje. Minęło 
z dziesięć lat od tego spotkania, ale do 
dziś mam żywo w pamięci pełną uroku 
postać Rittnera.”

Możemy sobie łatwo wyobrazić, 
jak przed spacerem do parku rozkoszo-
wano się pysznymi lodami we włoskim 
salonie lodowym na ulicy Trostgasse, 
jak oddana kucharka dokonuje cudów 
sztuki kulinarnej, by goście nie raczyli 
się tylko strawą duchową, bo zasoby 
pieniężne pisarza i początkującej ma-
larki (typowe małżeństwo artystów!) 

były raczej skromne. Wydaje się zresztą, że Zofia po 
ślubie zamieniła pędzel na pióro, pomagała w pracy 
edytorskiej coraz bardziej sławnego męża, a nawet 
sama dokonywała tłumaczeń jego sztuk. Była zaufaną 
doradczynią. Towarzyszyła mu często przy pisaniu. 
Kiedy na specjalnej tekturowej scenie próbowali two-
rzyć sytuacje przed pisaniem dialogów, Zofia pytała: 
„Co będzie dalej?” Rittner miał odpowiadać: „Ba, ja 
sam nie wiem, sam jestem ciekaw.” Ich wspólny zna-
jomy, dramaturg Stefan Krzywoszewski z Warszawy, 
znając kulisy tej współpracy, pisze w liście z 3 września 
1905 do żony pisarza: „I niech pani Tadziowi radzi, 
żeby się nie spieszył z komedią. Teraz w Warszawie 
nic wystawiać nie warto, chyba najpłytsze farsy. 
Najlepiej, gdyby się wziął do napisania powieści 
(...).” I rzeczywiście, Rittner przez trzy lata nie pisze 
żadnego dramatu.

Rownież po jego śmierci Zofia Rittnerowa dbała o spuściznę 
męża. W czasie ostatnich wizyt w Warszawie w r. 1920 Ritte-
rowi obiecano wydanie jego dzieł. Biblioteka Polska wydała 
pośmiertnie tylko powieści. Zofia Rittnerowa bezskutecznie 
zabiegała o wydanie dramatów. Dopiero w roku 1929 udało się 
jej zawrzeć umowę z firmą Ferdynand Hoesick, która częściowo 
wywiązała się ze zobowiązania. Zofia Rittnerowa dostarczała 
też materiałów do szkiców o pisarzu. W Czasie 1905 nr 123 
oraz 1906 nr 136 wydrukowano jej artykuły Z Wiednia. Jeszcze 
za życia Rittnera rozstrzygała wątpliwości dotyczące autorstwa 
artykułów rozproszonych po różnych czasopismach, bo pisarz 
ogłaszał je często anonimowo. Po śmierci męża drukowała cza-
sem artykuły niemieckie we własnym przekładzie, nie wiedząc, 
że pisarz sam niektóre wcześniej posyłał do druku w wersji 
polskiej. Trudności nastręczało głównie tzw. archiwum domo-
we. W dwudziestoleciu Zofia Rittnerowa stworzyła dla jednego 

z polskich wydawców zestawienie drogi 
twórczej męża, ale, w ocenie Zbigniewa 
Raszewskiego, należy do nich pod-
chodzić ostrożnie, bo autorka zaufała 
tylko swojej pamięci. Jedno ze zdjęć 
przedstawia salon Rittnerów w Wied-
niu. Na fotelu siedzi  matka Zofii, pani 
Szwejkowska, z apodyktycznością 
której łączą się liczne anegdoty. Jedna 
z nich opowiada o wizycie Rittnerów 
u pp. Sławikowskich w Bochni (tym 
razem bez Mamy, co było rzadkością !!!) 
i pisarz, dziękując pani domu za gościnę, 
podkreślił, że czuł się jak w podróży 
poślubnej sam na sam tylko z Żoną.

Portret Zofii Szweykowskiej bardzo 
długo uznawano za zaginiony, gdzieś 
w rękach prywatnych kolekcjonerów 
w Wiedniu. Odnaleziono go właściwie 
przypadkowo, jak mówiono, na 10 pię-
trze gomułkowskiego warszawskiego 
bloku. W 2008 r. Muzeum Historyczne 
stołecznego miasta Warszawy zorga-
nizowało wystawę Zachować pamięć. 
XIX- wieczny portret szlachecki w ro-
dzinnych zbiorach warszawiaków. 

Muzeum zwróciło się do mieszkańców 

Mieszkanie Rittnerów w Wiedniu. W fotelu siedzi matka Zofii - 
Antonina ze Sławikowskich Szwejkowska

Aniela Pająkówna, Portret Zofii Szwejkowskiej 
późniejszej Rittnerowej 1894 r. (zbiory prywatne)
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Warszawy z prośbą o wypożyczenie eksponatów, na którą od-
powiedziało wiele osób. Była to okazja do poznania dziejów 
polskich rodów szlacheckich. Zaprezentowano portrety, doku-
menty, przedmioty sztuki użytkowej. Ozdobą całej ekspozycji 
był właśnie, namalowany przez Anielę Pająkównę, wizerunek 
Zofii, późniejszej żony Tadeusza Rittnera, w białej sukni. Patrzy 
na nas pełna czaru, zamyślona młoda dziewczyna. Malarka, 
podobnie jak na innych portretach, postać Zofii Szweykowskiej 
usytuowała frontalnie, na tle zarysowanym szkicowo. Sylwetkę 
modelki potraktowała malarsko, dzięki miękko nakładanej far-
bie i konturom zatartym celowo. Przeważa kolor szarobłękitny, 
a rozproszone światło wydobywa twarz i ręce.

Aniela Pająkówna (1864 - 1912 ) była zdolną malarką. Mimo 
niskiego statusu społecznego (ojciec był stangretem w majątku 
Pawlikowskich), dzięki długotrwałemu mecenatowi tej rodziny  
mogła kształcić swój talent u najlepszych mistrzów w Paryżu 
i Monachium, ratować nadwątlone zdrowie w europejskich 
kurortach. Życie jej potoczyło się później tragicznie. Związała 
się uczuciowo ze Stanisławem Przybyszewskim, który, chociaż 
był ojcem ich córki Stanisławy, bardzo późno uznał dziecko 
za swoje, a Anielę okłamywał ( już wtedy uwikłany w romans 
z Jadwigą Kasprowiczową) i wykorzystywał ją finansowo. Był 
zatem przyczyną nieszczęścia nie tylko malarki, ale też córki, 
która kochała ojca. Notabene Stanisława była zdolną pisarką, 
autorką słynnego dramatu Sprawa Dantona, goszczącego do 
dziś w teatrach. Andrzej Wajda na jego podstawie wyreżyse-
rował film pt. Danton.

Obrazy Anieli Pająkówny nie tylko gościły na wystawach  
malarstwa, ale były dostrzegane i wyróżniane. Jeśli chodzi o por-
trety kobiece, modeli szukała w kręgu przyjaciół i znajomych. 
A było ich dość sporo, miedzy innymi właśnie Zofia Szwejkow-
ska, późniejsza żona pisarza. Podczas lwowskiej Wystawy Sztuki 
Współczesnej w 1894 r. , oprócz kilku innych, zaprezentowano 
właśnie Portret Zofii ze Szweykowskich Rittnerowej.

Na przełomie XIX / XXw. malarki polskie tworzyły sporą 
grupę wokół  salonów artystycznych. Coraz bardziej popularne 
stają się wystawy o charakterze kobiecym, w związku z rozpo-
wszechniającym się ruchem emancypacyjnym. Na wystawach 
Towarzystwa Sztuk Pięknych pokazało swoje prace 155 kobiet 
na 1000 wszystkich wystawiających artystów. Kobiety zostały 
zaproszone także do udziału w pierwszej wystawie Koła Artystek 
Polskich we wrześniu 1899 w Sukiennicach, na Międzynaro-

dową Wystawę 
Sztuki w Berli-
nie. Obok Olgi 
B o z n a ń s k i e j 
można wymie-
nić siostry Bier-
kowskie, Anie-
lę Pająkównę, 
Annę Bilińską, 
M a r i ę  C z a j -
kowską, Marię 
D u l ę b i a n k ę , 
Marię Gersonó-
wnę, Jadwigę 
Bogucką, Kle-
mentynę Mien, 
Zofię Rittner(!), 
Zofię Stankie-
wiczównę i inne 
jeszcze adeptki 
malarstwa. Za-
tem znane już 
nam ar tys tk i 
spotykały się, a może i przyjaźniły, o czym świadczy piękno 
portretu. Zofia Szwejkowska Rittnerowa związała się z pracow-
nią malarza Albina Egger - Lienza w Wiedniu.
 Na wystawie w Sukiennicach prezentowała trzy prace: Studium  
(tektura olej, U ogrodnika (tekt.ol.), Głowę kobiecą ( tekt. ol.) ,  
chwaloną przez recenzentów. Była dobrą malarką.

Zofia Rittnerowa zmarła (o czym świadczy zapis w księgach 
parafialnych bazyliki pw. św. Mikołaja w Bochni) i pochowono 
ją na cmentarzu przy ul. Orackiej w grobie rodziny Serafińskich. 
Dlaczego właśnie w Bochni to się stało? Otóż Zofia, mieszkająca 
po śmierci męża wraz z matką w Wiedniu, w czasie II wojny 
światowej jako obywatelka polska nie mogła tam przebywać 
i przyjechała do Bochni, bo z rodzinami Serafińskich i Sła-
wikowskich łączyły ją nie tylko więzy rodzinne, ale i przy-
jacielskie. Wcześniej często przyjeżdżała do nich z Wiednia. 
Zmarła właśnie w Bochni 30 lutego 1945 roku w wieku 68 lat 
i pochowana została w grobowcu Serafińskich na cmentarzu 
bocheńskim. Przyczyny śmierci nie da się odczytać z zapisu 
w metryce śmierci. Rittnerowie nie pozostawili potomstwa.

"Pani ! cmentarz i sztambuchy
Są to dwa wierne schronienia,
Gdzie śpią snem nieprzerwanym nieboszczyków duchy
W archiwie niepamięci, pod godłem: „Wspomnienia. "

                         Maurycy Gosławski ( 1802 - 1834 ), W pamiętniku H. C. 

              
W tworzeniu wspomnień pomogły mi m. in. następujące pozycje:
1. Lilly Sławikowska W czasach c.k. Monarchii i później, 

Poznań 2011.
2. Roman Taborski Pożegnanie Wiednia, Warszawa 2003 r.
3. Polski Słownik Biograficzny PAN, t. 3,
4. Anna Okońska, Malarki polskie, Warszawa 1976,
5. Bartosz Jakubowski Aniela Pająkówna - malarka z Medyki, 

Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, R.1914, t. LXIV,
6. Zbigniew Raszewski , Wstęp do : Tadeusz Rittner, Głupi 

Jakub, BN S. I nr 160, BN S.I nr116,
7. Ritteriana, Pamiętnik Teatralny 1956, z.1
oraz uprzejme informacje pracowników Muzeum w Warszawie.

Z koleżankami z pracowni malarskiej Albina Egger - Lienza w 
Wiedniu (Wł. prywatna)

Grobowiec Serafińskich, w którym pochowana 
jest Zofia Rittner. Fot. J. Wieczorek
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Przypisy:
1   Wspomnienia Lilly ( Heleny ) Sławikowskiej , córki pułkow-
nika armii austriacko - węgierskiej, a po 1918 r. armii polskiej, 
przetłumaczone z języka niemieckiego i opracowane przez jej 
bratanicę Elżbietę Sławikowską, uzupełnione wspomnieniami 
Anny Bzowskiei z Żerosławic oraz fragmentami wspomnień 

i dzienników innych autorów. Rzecz zatytułowana jest „W cza-
sach C.K.Monarchii i później” ( Poznań 2011, Wydawnictwo 
Kontekst). W rozdziale „Wiedeń 1914 - 1918” tom zawiera 
mnóstwo ciekawych fragmentów dotyczących Rittnerów 
z okresu ich pobytu w Wiedniu] . Są zdjęcia obojga małżonków  
utrzymane w XIX - wiecznej konwencji.

Barbara Sikora  ( Jaworzno )

Albina Wyspiańska i genialny bratanek
Wśród wielu stareńkich fotografii, są takie, w które wpa-

trujemy się z niewiedzą. Nie ma już kogo zapytać: kto to?   
choć wciąż się pouczamy, aby pytać w porę.

Mój dziadek, Józef, 95-letni na pytanie o chłopkę z boga-
tymi koralami, którą zobaczyłam na kartonowym zdjęciu, od-
powiedział: to moja mama. Życie jej zeszło na wychowywaniu 
dzieci, na dbaniu o dom, o gospodarstwo. Żadnego trwałego 
śladu nie zostawiła. A ty dziadku? – zapytałam. Mama – –   
żyje we mnie – usłyszałam.  

Albinę Wyspiańską uchroniły od zapomnienia, fotografie, 
przechowane w rodzinie jej brata, Bronisława; notatka w rap-
tularzu Stanisława Wyspiańskiego oraz obszerne wspomnienia 
jego kuzynki.

„Dzieło sztuki, to jedyny sposób, aby odnaleźć czas utra-
cony”1. Wspomnienia są dziełem sztuki? To szerokie pojęcie, 
najcelniej definiuje – tak uważam – Władysław Tatarkiewicz: 
„Dzieło sztuki jest odtworzeniem rzeczy bądź konstrukcją 
form, bądź wyrażeniem przeżyć, jednakże tylko takim odtwo-
rzeniem, taką konstrukcją, takim wyrazem, jakie są zdolne za-
chwycać, bądź wzruszać, bądź wstrząsać.”2

Albina Wyspiańska nie zostawiła po sobie napisanych 
książek, rzeźb, rysunków, wynalazków, chyba nawet kore-
spondencji. Nie wyszła za mąż, nie miała swoich dzieci. Nie 
ma jej grobu, nie ma domów, w których mieszkała. Ale jest 
ślad. Kim była? Jaki to ślad codziennego trudu zostawiła po 
sobie, że przetrwał? 

Wśród wielu wychowywanych przez nią dzieci, znalazł się 
Stanisław Wyspiański, osierocony synek jej brata Franciszka, 
utalentowanego rzeźbiarza. Pod troskliwą, kilkuletnią opieką 
cioci Albiny, wyrastał na geniusza.

Nie tylko materialne dzieło, ale służba innym, ocalona we 
wspomnieniach jest trwałą wartością. Wiedzę o dzieciństwie 
Stanisława Wyspiańskiego zawdzięczamy jego ciotecznej sio-
strze Marii Waśkowskiej-Kreinerowej3, towarzyszce dziecię-
cych zabaw. 

To bliskie pokrewieństwo sprawiło, że wcześnie osiero-
cony chłopczyk, po śmierci brata jedynaka, wychowywa-
ny przez ojca i ciotkę Albinę Wyspiańską, chętnie biegał 
do niedaleko mieszkających wujostwa Waśkowskich i tu 
spotykał młodszą o 5 lat kuzynkę. Ciotka Joasia, późniejsza 
Stankiewiczowa była w tym czasie nauczycielką prywat-
ną i nie mogła wiele czasu poświęcić siostrzeńcowi. Dzie-
ci bawiły się razem, a doskonała pamięć pozwoliła Marii 
Waśkowskiej-Kreinerowej przechować wiele szczegółów 

z życia, nie znanym późniejszym biografom lub cytowanych 
fałszywie.4

Maria, zanotowała fakty, które jej i Stanisława Wyspiań-
skiego ciotka, Joanna z Rogowskich Stankiewiczowa, wy-
mazała ze swoich wspomnień. Albina Wyspiańska i wujek  
Wawrzyniec Waśkowski (ojciec Marii), wiele czasu poświęcał 
osieroconemu dziecku. Zanim znalazło się pod wyłączną opie-
ką państwa Stankiewiczów: wuja Kazimierza i ciotki Joanny.   
Jest w rękopisie Marii, nutka żalu do ciotki Joanny. 

Przykro jest bardzo, całej naszej rodzinie, że ciotka Stan-
kiewiczowa nigdy nic w pamiętnikach swoich o ojcu naszym 
nie wspomniała. Był on przecież wujem Stasia otaczał go swoją 
opieką zanim jeszcze ciotka Stankiewiczowa do siebie go wzięła, 
to jest w latach, kiedy była nauczycielką poza Krakowem.5

Kiedy w roku 1925, ukazał się pierwszy w Polsce obszerny 
katalog dzieł Stanisława Wyspiańskiego, Tadeusz Żuk-Skar-
szewski pisał: „Po śmierci matki zabrała malca jej siostra, 
Stankiewiczowa, i zaopiekowała się sierotą serdecznie”6. Taka 
wiedza brała się właśnie z wybiórczych wspomnień Joanny 
Stankiewiczowej. 

Dla mnie śmierć najukochańszej siostry była wielkim cio-
sem. Ogromna miłość, jaka nas wspólnie łączyła, jej życie mło-
de, nieszczęśliwe, choroba piersiowa, która się coraz bardziej 
rozwielmożniała, jej życzenie, aby gdy jej już braknie, pamiętać 
o dziecku, czuwać nad niem i kochać je, wpłynęło od razu na 
postanowienie, że wyrwę go z otoczenia, w jakiem się znajdował 
i zabiorę do swojego domu. […]. Ale tak zaraz po śmierci żony 
trudno było odebrać mu dziecko, trzeba było wyczekać parę 
miesięcy – z tą myślą go oswoić i przekonać, że źle nie chcę – 
owszem, mam zamiar przyjść mu z pomocą, zająć się chłopcem 
i jemu troski ująć.7

Starała się pominąć fakt, iż Staś po śmierci matki był pod 
opieką cioci Albiny i babci Wiktorii. Wynika z jej wspomnień 
(późno spisanych), że już parę miesięcy po śmierci siostry, czyli 
mamy Stasia, wzięła siostrzeńca na wychowanie.

W roku 1905 Stanisław Wyspiański, cieszy się wizytą ciot-
ki, która odwiedzała go na Krowoderskiej. W raptularzu odno-
towuje: „7 czerwca. Rano przychodzi Ciotka Albina z Bochni”8.

Albina Rozalia Wyspiańska urodziła się 14 stycznia 1843 
roku w Chwałowicach9, w niewielkiej wiosce blisko gra-
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nicy z Królestwem Polskim. W XIX wieku jedną z najbar-
dziej wysuniętych wiosek na północ w Galicji, były właśnie 
Chwałowice, zaborcy zdecydowali, że tu będzie komora cel-
na. Kontrolowano przewożone Sanem i Wisłą towary. Ignacy 
Jan Wyspiański10, ojciec Albiny był 
urzędnikiem komory celnej tzw. „ofi-
cyjałem”. Kasjerem był. I pewno nic 
do gadania nie miał, kiedy otrzymał 
decyzję władz, że na wieś ma się prze-
nieść z wojewódzkiego przecież Lwo-
wa. Wioska liczyła około 200 domów, 
miała cegielnię i oczywiście gorzelnie. 
Lasy, gleba piaszczysta, monotonna 
równina, taki krajobraz Chwałowic 
zobaczył czteroletni, Franciszek Wy-
spiański, starszy brat Albiny. On uro-
dził się  jeszcze we Lwowie 26 wrze-
śnia  1836 roku. Dziadka już swojego 
nie pamiętał, a był nim Jan Wyspiański 
pisarz gminny w Bóbrce pod Brze-
żanami. To po nim  Ignacy urodzony 
właśnie tam, 1805 roku otrzymał dru-
gie imię Jan. Znany nam brat Albiny, 
Antoni Bruno urodził się 4 maja 1845 
roku w Kuryłówce nieopodal Leżajska, 
więc także w miejscowości tuż nadgra-
nicznej. W 1852 roku urodziła się dru-
ga obok Albiny dziewczynka, Amalia. W dzieciństwie zmarła.

W księdze wpisu 1853/1854 Wyższej Szkoły Przemysło-
wej Instytutu Przemysłowego do której zapisuje się Franci-
szek, w rubryce „mieszkanie ucznia i dozór domowy”, odna-
leźć można adres zamieszkania – „Kraków Piaski 55 – u ro-
dziców”. Franciszek najstarsze dziecko ma 18 lat, Albina 11 
lat , Antoni 9 lat, kiedy rodzi się  w sierpniu 1854 kolejny 
braciszek, Bronisław11  – ostatnie dziecko Ignacego Jana Wy-
spiańskiego i Wiktorii z Gągulskich. 

Czas pokazał, że Albina wspierała braci i pomagała im 
przez całe życie. Była tą siostrą, na którą mogli liczyć w trud-
nych chwilach. Okazała się bardzo potrzebna Franciszkowi, 
kiedy zawalił mu się świat, po śmierci żony, i Bronisławowi, 
bogato obdarzonego potomstwem, w przeciwieństwie do An-
toniego Brunona, który miał jednego syna Witolda. 

Albina wyrosła na piękną pannę, śladem starszego brata 
Franciszka też zapisała się do Instytutu Technicznego. Księga 
zrobiona z papieru czerpanego liczy 59 kartek obejmuje lata 
1859/186012, zawiera informacje: „ułożona według Rodowo-
dów pisanych przez uczniów”. Albina Wyspiańska, zapisała 
się do szkoły muzycznej, ma lat 16 urodziła się w Chwałowi-
cach, w cyrkule Rzeszowskim. Jest polką wyznania katolickie-
go, ojciec jest oficjałem przy komorze głównej krakowskiej, 
mieszka przy ulicy Gołębiej 188 przy rodzicach. Również 
w tej księdze odnotowany jest Franciszek Wyspiański studiuje 
nadal sztuki piękne. Rodzina Wyspiańskich, zmieniła adres. 
Już nie Piaski tylko Gołębia.

W rubryce: nauki odbyte wpisano „z prywatnej edukacji”. 
Cała księga liczy 445 wpisów. Oprócz Albiny zapisało się tyl-
ko piętnaście dziewcząt i wszystkie do szkoły muzycznej. To, 
że Albina chciała się kształcić i ambitnie zapisała się do szko-
ły świadczy o jej zdolnościach i odwadze. A także o dobrej 
sytuacji materialnej rodziców. Niestety, w następnych latach 

1861/62, 1863/64 nie znajdujemy Albiny w księdze wpisów 
tej szkoły.

Rok 1863 naznaczony jest powstaniem styczniowym, 
wprawdzie omija ono Kraków, ale ci, co chcą się angażować, 

wyruszają do powstania. Osiemna-
stoletni Antoni walczy w oddziałach 
powstańczych. Ignacy Wyspiański zaj-
muje się konspiracją. Syn Antoniego, 
Witold tak pisze o swoim: dziadku, 
ojcu i ciotce Albinie: 

W okresie powstania 1863 dom jego 
był jednym z gniazd konspiracji. Ojciec 
Stanisława Wyspiańskiego Franciszek był 
mocno zaangażowany w tej robocie, oj-
ciec mój Antoni bił się w oddziałach Cza-
chowskiego i Waligórskiego, siostra obu  
Albina, która rok temu zmarła w Mysło-
wicach u swojej bratanicy p. Ryncarzo-
wej przewoziła broń i przygotowywała 
opatrunki dla powstańców. Stąd też na 
długie lata sprawa powstania pozostała 
w rodzinie tematem wspomnień, roz-
ważań i żalów; ojciec poety, zamiłowany 
gawędziarz, karmił go obficie opowiada-
niami o tych czasach. Charakterystyczne 
jest, że jednak nie rok 1863 lecz 1831 

jako barwniejszy, wspanialszy znalazł wyraz w twórczości poety.13

Albina broń przewozi – na bardzo damski sposób, szero-
kie spódnice owoczesnej mody, godnymi fałdami zdobione, 
wiele ukryć potrafią. Lecz nade wszystko sprawuje inną ko-
biecą służbę: przygotowuje szarpie, opatrunki. Gród królewski 
stał się szpitalem powstania. Do Krakowa zwożono rannych. 
W powstaniu zginął narzeczony Albiny. Piękna dziewczyna, 
szybko zapomina o balach, nie tak dawnych, gdzie była adoro-
wana i radośnie patrzyła w przyszłość. Zakłada czarne suknie. 
Powstańcza tragedia zaciążyło na całym jej życiu.  Zachowała 
się fotografia, widzimy śliczną pannę, o wyrazistych oczach 
i czarnych splecionych w gruby warkocz włosach, upiętych 
w koronę. Obok niej są bracia: Bronisław, Franciszek, Anto-
ni.  Nigdy już nie spotka mężczyzny, z którym chciałaby mieć 
dzieci. Zresztą ona nie szuka dla siebie męża. Będzie  już za-
wsze przy rodzinie. 

Brat Franciszek ma 32 lata, kiedy żeni się z Marią Ro-
gowską14. Panna pisze wiersze, gra na fortepianie, ma lat 27  
i niejedne zaręczyny zerwała. Czekała na oświadczyny arty-
sty. Wyspiańskich i Rogowskich łączyły jednakie powstańcze 
losy. Obie te rodziny nie były obojętne na patriotyczny zryw. 
Jednak wyższą cenę zapłacili Rogowscy. Sybir, aresztowania, 
konfiskata majątku. W rodzinnym domu Rogowskich, wtedy 
przy Krupniczej 14, urodził się 15 stycznia 1869 Stanisław 
Wyspiański. Matką chrzestną jest siostra Marii, Joanna Ro-
gowska i mąż drugiej siostry Józefy. Nikt z rodziny Wyspiań-
skich nie trzyma dziecka do chrztu. Czy to przypadek? Joanna 
Rogowska ma 25 lat, jest nauczycielką języka polskiego, fran-
cuskiego i muzyki. 

Najukochańsza siostra Marii Wyspiańskiej, Joanna Ro-
gowska (1844-1915) przeżyła w młodości dramat serco-

Portret Ignacego Wyspiańskiego (1805-1875) 
miniatura z ok. 1825 r. Autor nieznany. Wł. Muzeum 
Narodowe w Krakowie sygn. NI III min. 1006
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wy. Miała narzeczonego, który po powstaniu znalazł pracę 
w Turcji, ale potem wyjechał gdzieś dalej i narzeczeństwo 
się zerwało.15

Przy Krupniczej urodził się 20 lutego w 1871 Tadeusz, 
ostatni syn Marii i Franciszka. Mieszkanie było wygodne, a na 
parterze mieściła się pracownia rzeźbiarska. I tyle szczęścia 
młodziutkiego małżeństwa. Karolina Rogowska, wdowa po 
Mateuszu sprzedała kamienicę. Państwo Wyspiańscy znaleź-
li mieszkanie w domu Długosza przy ulicy Kanoniczej. Nie 
była to dzielnica piękna. Ciemna, brudna, straszyła ruderami. 
Mieściła: sąd karny, areszt policyjny, koszary. Ale był przecież  
Wawel, wprawdzie z lokatorem, z austriackim wojskiem. Ale 
był. Biedny splądrowany. Ruina wołającą o pomstę do nieba.  
Kraków ówczesny,  jest jak taniec chocholi. Senny i  pospolity. 

Piękne było tylko to, co zostawiła historia: Katedra, 
i wszystko co w niej: kaplica Zygmuntowska, srebrna trumna 
biskupa Stanisława. Rynek, Sukiennice, Barbakan, dziedziniec 
renesansowy Zamku, kościoły i dzwony. Żywa tradycja barw-
nych pochodów w krakowskich strojach, odpustów.

Ponura, zabłocona ulica Kanonicza, stary dom nie nada-
jący się do zamieszkania, to zła wróżba dla młodego małżeń-
stwa. A rodzina Wyspiańskich ma malutkie dzieci. Pani Maria, 
ich matka choruje na gruźlicę. Czy to jest wymarzony dom, 
kamienny i zimny? Bogaty w historię, pięknie nazywany – 
„Pod Matką Boską”. Szczęśliwie ocalony. To w nim Długosz, 
opisywał dzieje Polski, tu powstawał cenny spis liber bene-
ficiorum. Niegdyś była w nim łaźnie królewska, wozownia, 
stajnia. 

W roku 1390 darował król Władysław Jagiełło Krystynowi 
z Ostrowa dom pod Zamkiem, zwany łaźnią zamkową […] 16

Przecież ten dom miał pięćset lat! Franciszek Wyspiań-
ski gruntownie go przebudował, dostał zezwolenie dopiero  
w czerwcu 1873 roku. Powiększono wówczas okna, drzwi, 
postawiono piece, założono nowe podłogi. Nie pierwszy to 
wielki remont. Długosz też zmieniał, dobudowywał. Wokół  
domu był zielony ogródek, w dziedzińcu drzwi w głębokiej 
wnęce, za którymi znajdowała się pracownia ojca Stasia. Pięt-
naście metrów długa. Miarowy rytm, rzeźbiarskiej roboty, 
było słychać w mieszkaniu. To znak, gwarantujący stabiliza-
cje i spokojne dni w małżeństwie. Franciszek jest w pracow-
ni. Zaglądał do niego Staś z mamą. Albina odwiedza swojego 
brata często. Widząc trudną sytuację stara się pomagać. Staś 
właśnie poszedł do pierwszej klasy. Chora jego mama zda-
rza się, że  jest na Bielanach, słońce i czyste powietrze mają 
ulżyć jej cierpieniu. Babcia Wiktoria i ciocia Albina pomagają 
Franciszkowi w prowadzeniu domu. Naukę w szkole Lari-
scha,  Staś rozpoczął w wieku sześciu lat i siedmiu miesięcy, 
we wrześniu 1875 roku. Jest dynamiczny, ma mnóstwo pomy-
słów. Jego brat, to dziecko spokojne, skupione. 

Tadeusz brat Stasia był bardzo mądry, miał ładne niebie-
skie oczy. Dawał nauki Stasiowi. Staś był ruchliwy, roztrzepany, 
a tamten poważny i mądry. Albina nie mogła sobie dać rady ze 
Stasiem na spacerze. 17

Jest coraz smutniej w domu Długosza, Tadeusz umie-
ra w styczniu 1875, na zapalenie opon mózgowych. W maju 
1875  w wieku siedemdziesięciu lat umiera Ignacy Jan Wy-

spiański.  Ojciec Franciszka i dziadek Stasia, pozostawił 63 
letnią żonę Wiktorię i córkę lat 32, Albinę. Jakby mało nie-
szczęść, 18 sierpnia 1876 umiera Franciszkowi żona. Maria 
ma trzydzieści pięć lat. Staś traci matkę. W tym czasie,opusz-
cza pracownie, Franciszka Wyspiańskiego, góral Maciej Mar-
duła z Olczy.  Wyuczył się na snycerza. Polubił go Staszek, 
ciekawie słuchał  jego tatrzańskich opowieści.

Zostaje Franciszek z synem. Bolesna pamięć o matce, cho-
rej, umierającej będzie tkwiła w nim zawsze. W liście do Ka-
rola Maszkowskiego, z września 1892, czytamy: 

[...] nigdy, nigdy mnie żaden z Was nie zrozumie, bo macie 
przed Wami żywą tę istotę, którą prawdziwie kochać nauczyć się 
może tylko ten, co ją utracił - -  och, jakież to bolesne dla mnie 
wspomnienie.[...]18

Tragedia pierwszych dziecinnych lat zostanie głęboko 
w świadomości wrażliwego chłopca. Namalował smutny 
obraz z piękną twarzą umierającej matki. I wisiał ten obraz, 
jego część, nad łóżkiem zawsze - aż do ostatnich chwil ży-
cia, w domu jego własnym, w Węgrzcach. Obraz namalowany 
w 1894 w Paryżu, skończony w Krakowie. Miał dwa tytuły 
Dramat rodzinny, Ostatnie chwile, zanim nazwano ten obraz 
najboleśniej Śmierć matki. Musiała go widzieć ciotka Albina, 
kiedy odwiedzała już sławnego siostrzeńca. O której ciotce ze 
swojego dzieciństwa myślał Wyspiański malując, obok leżą-
cej matki postać kobiecą? Obie trzymają dłonie na wtulonym 
w pościel chłopcu.

Na łożu spoczywająca młoda jeszcze kobieta, o woskowej, 
żółtej, wycieńczonej twarzy; przy łóżku, z twarzą w dłoniach 
ukrytą, klęczy chłopiec, a ponad nimi ciemnogranatowe skrzy-
dła anioła śmierci”.19

 
Pamięć matki zawsze u niego była święta. Właściwie nie 

ma wspomnień o niej. Jest  kamienna rozpacz. Najobszer-
niejsza pamięć z tych lat, to list do Maszkowskiego pisany 
z Paryża. Obserwując relacje matka-syn w domach kolegów, 
wspomina swoje najwcześniejsze dzieciństwo. On nie zdążył 
mamie okazać uczuć.

[...]... że byłem za mały wtenczas, aby umieć okazać jej czu-
łość...że ja wtenczas już odlatywałem daleko i goniłem sam już 
nie wiem za jakimi fantazjami... A później, gdy mógłbym dzisiaj 
okazać  moją czułość całą i moją miłość, to już nie mam komu.
[..] 20 

Jest milczące wzruszenie: zdjęcie, które zabiera z sobą do 
Paryża, łzy kiedy słucha pianina, ogromny szacunek do matek 
kolegów, nie zapomina przekazywać, w listach pozdrowień 
dla nich. Reakcje, które wiele mówią o nieprzemijającym bólu 
po stracie matki. Już jako profesor Szkoły Sztuk Pięknych, 
przyglądał się studentowi, który bez „iskry bożej”, malował 
portret. W zbeletryzowanej opowieści o Wyspiańskim tak pi-
sze Szczypka:

„Kto to?”-  spytał studenta. „Moja matka” – usłyszał w od-
powiedzi. Zdziwił się rozsierdził i począł krzyczeć, że obraz matki 
trzeba malować z pasją, z sercem, „nie tak! nie tak!”21
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Julian Nowak, profesor medycyny i przyjaciel artysty opo-
wiadał, jak odmówił Wyspiański wykonania kartonu witraża, 
który miał zdobić wiejski kościół. Zapytał bogatego fundatora 
czy będzie zadowolony, kiedy witraż ukaże zjawy z Dziadów. 
Zamawiający zgodził się i powiedział, w jakim celu zamawia 
dzieło: ma być hołdem dla matki. Dzieła na miarę miłości do 
matki, uważał Wyspiański, że stworzyć nie umie.  

 
[…]  dobrze, nich tylko zrobi coś takiego, co kochający syn 

może ofiarować pamięci swej matki. Na to Wyspiański zadecy-
dował: „ Miłość syna do matki jest silniejsza niż moja sztuka, nie 
potrafię zrobić nic takiego” – i witraże przepadły.22

Myśli o mamie w kategoriach najwyższych, jak o królo-
wej. I tak ją widzi pamięcią, kiedy pisze w 1893 roku, Królo-
wą Polskiej Korony. Polska – męczennica ma twarz, wyrytą 
w jego bolesnym wspomnieniu. 

Twarz znana mi, tak bliska,
że jakby matka moja, 
jakby moja kochana…
ubrana w czarną żałobną sukienkę23

Rodzinna tragedia, wrażliwego, energicznego chłopca, 
jak widać po latach dojrzewała wraz z jego nieprzeciętnością. 
Była doświadczeniem cierpienia. A ciotka Albina, tkwiąca w  
tym rodzinnym dramacie, budziła poczucie bezpieczeństwa. 
Nie starała się zastąpić mu mamy. Tylko była.

[...] panna Albina na prośbę brata swojego, Franciszka, zwi-
nęła własne mieszkanie, które w Krakowie wraz z matka zajmo-
wała i przeniosła się do jego domu na stałe. Osierocony, mały 
siedmioletni  wówczas Staś potrzebował opieki, gospodarstwo 
domowe ręki kobiecej. Wuj Franciszek zaś, jako artysta rzeźbiarz, 
zaabsorbowany zawodową pracą, nie mógł podołać wszystkim 
obowiązkom jakie spadły nań po śmierci żony. Siostra i matka 
były mu pomocą. Ponadto matka Wiktoria z Gągulskich, wdo-
wa po poborcy podatkowym w Krakowie Ignacym Wyspiańskim, 
zmarłym przed niedawnym czasem, bo 16 maja 1875 pobierała 
miesięczną emeryturę. We wspólnym budżecie domowym była 
to rubryka stała niezawodna. 24

            
Albina na pięć lat zamieszkała u swojego brata. Maria 

Waśkowska, opisała ich mieszkanie:

Kuchenka i na prawo do niej idące dwa pokoje stanowią ca-
łość tego domku. Grube mury, takie same jak w budynku fron-
towym tworzą w pokojach u okien głębokie nisze. Padające 
przez nie światło, mimo że jasno oświecające wnętrze, nadaje 
pokojom charakterystyczny, właściwy starodawnym budowlom 
o grubych murach ton półcienia i powagi. Sklepione powały, 
staroświecka pod ścianą kanapka, takiż stół duży opodal i sie-
dząca w fotelu siwowłosa w czepeczku staruszka, babunia Sta-
sia […]. Na skinienie babki Rogowskiej całuję ją w rękę i czy-
nie piękny dyg nóżką. Tak samo witam się z córką jej, a ciotką 
Stasia, panną Albiną Wyspiańską i wujem moim, Franciszkiem 
Wyspiańskim.25

Wincenty Łabuda, uczeń seminarium udzielał Stasiowi 
korepetycji. Przyszedł na Kanoniczą z polecenia swojego na-

uczyciela i spotkał panią w czarnej sukni, którą zapytał, gdzie 
mieszka pan Wyspiański. Okazało się, że rozmawia z ciotką 
Stasia, czy była to panna Albina?

Wchodzę do obszernej sieni, rozglądam się, spotykam jakąś 
panią czarno ubraną, zapytuję więc „czy nie wie przypadkiem, 
gdzie tu mieszka pan Wyspiański”. „Owszem – proszę za mną”. 
Wprowadziła mnie do mieszkania więcej niż skromnego, składa-
jącego się z kuchenki i małego pokoju i powiedziała: „Prawdo-
podobnie z polecenia p. Niemczyka pan tu przybywa” – Tak jest. 
Oddaję bilet i przedstawiam się. Jestem ciotką tego tu Stasia. 
Jest on sierotą  bez matki. Ojciec nie wiele o niego dba, zajęty 
czem innym. Samo to dziecko zostawione na opiece wyłącznie 
służącej, nie może jakoś nauce podołać.26 

Ciotka, która ze smutkiem patrzyła na przeżycia małe-
go Stasia, uprzedziła korepetytora, że jego uczeń to subtel-
ne dziecko, wspomniała o matce, która kilka miesięcy temu  
umarła. Rozpłakała się. 

Po uspokojeniu powiada: „Ale ja panu wiele nie będę mo-
gła dać. Najwięcej pięć reńskich. Nie wiem czy pan zechce za te 
kwotę przyjąć ten obowiązek”, a ja na to: powiedziała mi pani 
bardzo dużo. Ale więcej mówią mi te żywe oczka Stasia z taką 
niecierpliwością wyczekujące ode mnie wyroku. Otóż oświad-
czam pani, że nie dla pieniędzy, ale dla własnego zadowolenia 
będę uczył Stasia.27

To najwcześniejszy opis wyglądu Stasia kiedy zaczyna  
opiekować się nim Albina.

Wzrost normalny, szczupły, włosy jasne blond, starannie 
przygładzone, twarzyczka blada, oczka bardzo żywe, przenikli-
we, wiele mówiące. Usposobienie poważne, smętne, więcej 
melancholijne. Uśmieszek prawie nigdy nie zagościł na tej twa-
rzyczce. Wycieczki, zabawy towarzyskie nie pociągały go. Nigdy 
nie prosił mnie, jak to czynili inni moi uczniowie, abym wyszedł 
z nim na miasto. Przypisywałem to sieroctwu i osamotnieniu.28 

Na szczęście z czasem Staś stał się dzieckiem wesołym. 
Przywódcą i pewnym siebie inspiratorem dziecięcych zabaw. 
„Ty bohaterze” – strofował go przed lekcją nauczyciel. Melan-
cholia nie przerodziła się w depresję. I duży wpływ na takie 
korzystne  zmiany miała delikatność ciotki Albiny.

Staś był bardzo sumienny o wyznaczonej godzinie lek-
cji czekał z książkami na nauczyciela. Łabuda chwali go, za 
dobrą pamięć. Najbardziej lubił język polski i historię, żaden 
przedmiot nie sprawiał mu kłopotu. „Trudniej było pokonać 
wstręt do szablonowego prostolinijnego rysunku. Natomiast 
lubił rysunek rozmachowy o liniach okrągłych. – Aczkolwiek  
w szkole rysunku tego nie uczono, on lubił sam w wolnych 
chwilach rysować głowy kobiece, dziecinne oraz kwiaty, 
a wykonywał dość udatnie” – zanotował korepetytor Stasia. 
Ma dar spostrzegania świata: po latach napisze: „Mam ten dar 
bowiem patrzę się inaczej”.29

Patrzenie inaczej, talent, objawił się już we wczesnym dzie-
ciństwie. Przykładów wiele, ale ten najwcześniejszy, wskazuje 
na twórczą inteligencję dziecka. Po feriach świąt Bożego Na-
rodzenia w roku 1879 pokazał nauczycielowi szopkę, którą 
sam zrobił. I babcia Wiktoria i ciocia Albina przyglądały się 
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powstawaniu szopki, budował ją przecież w domku Długosza. 
Niczego nie narzucały, fantazjował. Wspomina nauczyciel:

Patrzę, oglądam. To zamek królewski na Wawelu, udatnie, 
nawet ze szczegółami niektórymi z tektury zrobiony, z dachem 
słomianym. Patrzę na Stasia, to na jego 
dzieło i mówię: „I cóżeś ty zrobił? Widzia-
łeś ty kiedy zamek królewski murowany, 
słomą kryty? - „A dyć to szopka!” Tak? - 
Szopka? - A widziałeś ty kiedy taką szop-
kę? Nie widziałeś to, jakie szopki na rynku 
sprzedają? Chłopczyna trochę posmut-
niał, że dzieła jego nie chwalę i powiada: 
„Widzi pan, ja sobie tak pomyślałem, gdy 
to miałem robić, Pan Jezus urodził się 
i dla nas Polaków. A, że był królem nad 
królami, umieściłem narodzenie  jego na 
zamku królewskim. Że zaś był ubogim, 
dałem mu dach na zamku ze słomy”. Tyle 
mi ta duszyczka, jeszcze nie rozwinięta, 
powiedziała na wytłumaczenie swego 
dziecięcego pomysłu, jakże charaktery-
stycznego dla jego wyobraźni twórczej.30 

W marcu 1879, Łabuda niespodzie-
wanie zakończył lekcje z ulubionym 
uczniem. Zniknął. Został wydalony 
z seminarium. Musiał opuścić Kraków. 
Nikt pewno dziecku nie powiedział, dla-
czego nauczyciel z nim się nie pożegnał. 
A przecież jakaś więź choćby najmniej-
sza między uczniem, a nauczycielem 
powstała. Oczekiwanie na dokończenie 
rozmów. Takie porzucenie bez słowa 
musiało zaboleć. Łabuda został aresz-
towany, znaleziono u niego socjalistyczne broszury. Ludwik 
Waryński zakładał w Krakowie kółko socjalistyczne. Proces 
w 1880 był głośny, uniewinniono wszystkich towarzyszy. Ła-
buda w latach późniejszych został dyrektorem szkoły w Jor-
danowie. Ze Stanisławem Wyspiańskim nie spotkał się nigdy. 

Tak samo jak szopkę, wykonał Staś z papieru składaną sce-
nę, z kulisami. Umiał ją zrobić, choć jeszcze w teatrze praw-
dziwym nie był. Zobaczył tylko makietę teatru, którą dostał 
na imieniny jego kolega Kazimierz Ehrenberg. Dokładnie ją 
oglądnął i nawet przedstawił pierwszy swój spektakl. Ku obu-
rzeniu kolegów, wszystkie kukiełki z różnych bajek wystąpiły 
wspólnie w jednym spektaklu, tekst był Stasia improwizacją. 
Nie spodobała się taka reforma teatru jego kolegom. Wizja in-
nego teatru dorastała wraz z nim. „Teatr swój widzę ogromny” 
napisze po latach.

Ciotka Albina, babcia Wiktoria, babcia Karolina, wuj 
Wawrzyniec Waśkowski i kuzyn Zenon Parvi, malutkie ku-
zynki: Maria i Fela Waśkowskie, córki ciotki Teodory siostry 
mamy Stasia – to wówczas jego najbliżsi. I oczywiście ojciec.

Ciotka Albina dba o Stasia. Pocieszy i przytuli, kiedy nad-
wrażliwemu dziecku smutno i tęskno za matką. To przy ciot-
ce chłopczyk rysuje, odrabia lekcje, czyta bajeczki i wiersze, 
przemawia do rzeźb w ojcowskiej pracowni, biega z drewnia-
ną szabelką, zbiera kwiaty, łowi motyle, maluje pierwszymi 
akwarelami. Opowiada ciotce o swoich fantazjach. Chodzi 

z nią nad Wisłę, puszczać wianki i słucha podań o Wandzie. 
Kwiatami i trawami dekoruje pracownię ojca, tak jak robił to 
wcześniej z mamą. Pamięta. Jeszcze po kilkudziesięciu latach 
na nasz, późnych wnuków, użytek przypomni to kuzynka  wiel-
kiego Stanisława, bochnianka, Maria Waśkowska-Kreinerowa: 

To ręka jego matki nimi pracownię 
przyozdobiła, jej ręką związane jako wspo-
mnienie tam pozostały, Dobra, zacna ciot-
ka Albina zachowała kilka ostatnich jej 
wiązanek i zawiesiła suche kwiaty wysoko 
u sklepienia.31

Staś postępuje tak, jak nauczyła go 
mama. Dekoruje pracownię ojca. Wybrał 
się z kolegami na wycieczkę po kwiaty, 
miał dziesięć lat. Rwał osty, kąkole, głóg, 
przeróżne zielska, co rosły na brzegu Wi-
sły, w rowach przydrożnych też. Zielska 
wetknięte między maszkarony, kariatydy, 
figury gipsowe. Rośliny zachwycały go - 
przypatrywał się i rysował. 

Nie zapomnę nigdy pewnej wspól-
nej wycieczki za miasto, jaką odbyliśmy 
razem, mając obaj wtedy po lat 10. Sie-
dzieliśmy w pracowni jego ojca w owym 
historycznym domu Długosza, gdy on 
zauważył, że ściany pracowni należało-
by udekorować kwiatami, które między 
rzeźbami, modelami, studyami  i t. p.  
ułożone, ożywią ponury wygląd pracow-
ni. Zaproponował więc wycieczkę po owe 
kwiaty, na którą chętnie się zgodziłem, 
nie wiedząc gdzie mnie mały miłośnik 

kwiatów zawiedzie.32

To relacja brata ciotecznego Stasia, prawie jego rówie-
śnika. (Zenon z grudnia 1868, a Staś ze styczeń 1869), któ-
ry przychodził na Kanoniczą dla  zabawy i spacerów. Ciotka 
Albina nie dopilnowała bawiących się na plantacji chłopców, 
spacer nad Wisłę odbył się bez jej zgody. Ale to przecież ra-
dość, wyprawić się daleko od domu, samemu lub w towarzy-
stwie rówieśników. Mimo, że nie wolno. Stasiowi ciocia Al-
bina zabroniła chodzić samemu i takie wspomnienie pozostało 
w rodzinie.

Panna Albina  otacza Stasia troskliwą opieką. Odprowadza 
go i przyprowadza codziennie ze szkoły lub jeśli nie ma czasu 
każe go odprowadzić służącej. Ona pilnuje nauki jego w domu. 
Jeśli znajdzie trochę czasu, aby posiedzieć na plantacjach, przy-
chodzi zawsze z robótką w ręku, Staś z książeczką do czytania 
i jak zawsze i wszędzie w owym czasie z zieloną siateczką na 
motyle.33

                                                        
Inne zdanie na temat odprowadzania i przyprowadzania 

miał korepetytor Łabuda; widział Stasia jako dziecko pozo-
stawione sobie, raczej niezbyt gorliwie pilnowane. „Sam przy-
chodził do szkoły i sam wracał do domu. Nikt też z domowni-
ków o niego się nie dowiadywał.”34. Codzienność cioci Albi-

Bracia Wyspiańscy: (od lewej) Bronisław, 
Franciszek i Antoni, siedzą (z lewej) Wiktoria 
z Ziębów (żona Bronisława) oraz Albina 
Wyspiańska. Zdjęcie ze zbiorów Marii 
Waśkowskiej-Kreinerowej reprodukowane wg 
Leon Płoszewski, Krewni (Przekrój nr 1243, 2 
lutego 1969 s. 5)
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ny, to troska o dom Franciszka sprowadzająca się do sprawy 
najważniejszej, wychowywania dziecka. Nie wiemy jakie były 
relacje między siostrą, a bratem. Możemy tylko domyślić się, 
że było to życie trudne. Nie zachowało się żadne wspomnienie 
Albiny o jej pobycie w domu Długosza.

Albina dzielnie trwa przy bracie i przy Stasiu. To dzięki 
niej Staś ma dom. Czytał książeczki siadając przy babci Wik-
torii. Bajki i powiastki Jachowicza, Pieśń Janusza Wincentego 
Pola. Do tekstu, który przeczytał rysował obrazki. Umiał na 
pamięć Powrót taty i inne ballady, fragmenty z Trenów Ko-
chanowskiego też recytował. On dziesięcioletni chłopczyk, już 
wiedział, jak boli śmierć najbliższych.

W roku 1879 wakacje spędza z ojcem w Rudawie pod 
Krzeszowicami, tam ojciec prowadzi prace rzeźbiarskie. 

W czasie wakacyj roku 1879 towarzyszył mały Staś ojcu przy 
doglądaniu budowy pomnika, stawianego według jego pomysłu 
na cmentarzu w Rudawie pod Krzeszowicami. Fakt, że taki mały 
chłopczyk przydaje się ojcu do niezwykłej pracy, zjednywał mu 
szacunek rówieśników.35

W Krakowie rok 1879 jest bogaty w wydarzenia: w czerw-
cu ingres biskupa Albina Dunajewskiego, w październiku ju-
bileusz Ignacego Kraszewskiego – pięćdziesięciolecie pracy 
twórczej. Pisarz odwiedza Kraków. Znów piękna patriotyczna 
uroczystość. W szkicowniku Stasia pojawia się wyrysowany 
ołówkiem portret Kraszewskiego.

Z roku 1879 pochodzi pierwszy datowany rysunek Stani-
sława Wyspiańskiego, podpisany „Frederic Chopin”.  To ko-
pia akwareli Tadeusza Kwiatkowskiego. Dziesięcioletni Staś 
widział reprodukcję i wiernie ją skopiował. Pewno trafiła do 
jego rąk „Biblioteka Warszawska”. Czasopismo mogło być  
prenumerowane przez Franciszka Wyspiańskiego.36 Rysunek  
umierającego Chopina pewno przykuł jego oczy. Miał w pa-
mięci, bolesny obraz matki. W swoim pierwszym  szkicow-
niku, rysował zwierzęta, budowle, postaci. Ołówkiem czasem 
akwarelą, kredką. Od sztukatora, który pomagał Franciszkowi 
Wyspiańskiego, odkupił go po śmierci artysty Julian Paga-
czewski i przekazał Muzeum Narodowemu. 

[...]powstał on między rokiem 1876 a 1880, to znaczy 
w okresie po śmierci matki artysty, w pierwszych latach szkol-
nych Wyspiańskiego […]  Jest to książeczka w czarnej , twardej 
oprawie kartonowej z grzbietem i narożnikami  z ciemnowiśnio-
wego płótna, licząca 264 strony numerowane.37

Z ojcem spędzał czas w katedrze, towarzyszył mu przy pracy, 
kiedy wykonywał odlewy historycznych postaci. Z ojcem rozma-
wiał o tym, że Polski nie ma, próbował zrozumieć jak to jest, kie-
dy na każdym kroku spotyka dowody świetności Ojczyzny. A jej 
nie ma. Później cała jego twórczość była dowodem, że Ojczyzna 
jest. Trwa. Wbrew wszelkim mapom i Franciszkom Józefom. 

 […] oto tu wszystko jest Polską, kamień każdy i okruch każdy, a czło-
wiek, który tu wstąpi, staje się Polski częścią, budowy tej częścią.38

Od najmłodszego dzieciństwa znał katedrę, grobowce  
wielkich królów. Krypty: Tadeusza Kościuszki, Jana Sobie-
skiego i trudno go było z katedry wyciągnąć. Wychodził 
nie raz na Zygmuntowską wieżę. Intrygował go Dzwon 
Zygmunta. 

Dom Długosza, Wawel, plac Franciszkański, Planty, w tym 
obszarze biega Staś. To spokojny Kraków, pełen rozłożystych 
kasztanów. Tramwaj jeszcze nie kursuje. Ulica Grodzka jakby 
uśpiona, prawie bez sklepów tylko apteka Stockmara, cukiernia 
Masłowskiego, „handel śniadankowy” Kosza. Trochę żal, że 
Franciszek Wyspiański za często tam przesiaduje. A w domu 
ciocia Albina i babcia Wiktoria. Staś, widział w jej rękach kar-
ty. Stawiała pasjanse. Siadywał przy babci, kiedy kładła kabałę. 
Przyglądał się kartom, wymyślił, że sam takie zrobi. I zrobił. 
Trzydzieści dwie karty. Powycinał kartoniki w odpowiednim 
formacie i narysował małe obrazki symbolizujące różne wy-
darzenia. Babcia Wiktoria miała te karty aż do śmierci. Potem 
z Albiną wędrowały: Kraków-Bochnia-Mysłowice.  

Karty do gry zrobił Staś jak miał sześć lat, babka Wyspiańska  
kładła pasjanse, żeby się babce nie przykrzyło. Każda karta ozna-
czała co innego. Podróż to wózek z konikami. Kłopot w domu 
– kot zrzucił wazoniki z okna. Okno namalowane. Spotkanie -  
dwie osoby. Śmierć - niewiasta   –  –  z   kosą.  Ślub – w karecie 
pani młoda i pan młody39.     

Dwie babki towarzyszyły Stasiowi w najwcześniejszym 
dzieciństwie. Babka Wiktoria Wyspiańska, matka jego ojca, 
z którą mieszkał i babka Karolina Rogowska. Druga żona jego 
dziadka Mateusza Rogowskiego. Ciotka Albina często z nią  
się spotykała. Zostawiała Stasia pod opieka babki Rogowskiej 
na plantacjach, ona zajmowała się wnuczkami: Felicją i Mary-
sią, a także Stasiem.

„[...] nigdy sam nie przychodził. Nie wolno mu było. Zawsze 
z ciotką swoją panna Albiną. I zawsze dopiero w godzinach po-
południowych, po nauce szkolnej. Codziennie.  [...] Panna Albi-
na, osoba poważna – bywało –  usiądzie na ławeczce z babką 
Rogowską. Pogwarzy,  posiedzi chwileczkę i wraca do domu.  
Musi. Zamieszkawszy bowiem od czasu śmierci matki Stasia 
w domu ojca jego a brata swego, Franciszka Wyspiańskiego, 
w domu „Długosza”, zajmować się musi całym gospodarstwem. 
Nie dość – mieszkając razem z chorą matką staruszką z babką 
Stasia, musi opiekować się  nią. Na dłuższe spacery ze Stasiem 

Głowa Chopina na łożu smierci - najstarszy sygnowany rysunek 
Stanisława Wyspiańskiego SW 1879 (rys. ołówkiem), kopia podług 
rys. T. Kwiatkowskiego. Wł. Muzeum Narodowe w Krakowie sygn. 
MNK NI ra-4691
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nie ma czasu. Odchodząc z plantacji zostawia go pod opieką 
babki Rogowskiej.40

W niedzielę ciotka Albina zabierała Stasia na nabożeń-
stwo, a z kościoła wracając spotykała się z Teodorą ciotką Sta-
sia, a także ze swoją bratową Walerią Antoniową Wyspiańską, 
stryjenką Stasia. 

Pamiętam te trzy sylwetki kobiece, smukłe i ładnie ubrane, 
idące środkiem alei plantacyjnej wśród cieniu i chłodu starych 
rozłożystych drzew kasztanowych, które dzisiaj już wyginęły, 
a które wówczas zwartymi szeregami rosły po obu stronach alei. 
Siadają na ławeczce.41

W święto Stanisława, po nabożeństwie na Skałce, ciocia 
Albina i Franciszek, uczestniczyli w uroczystym obiedzie u  
Teodory i Wawrzyńca Waśkowskich. Jest tam ośmioro dzieci.   
Wizyta trwa do późnego popołudnia. Dorośli rozprawiali przy 
stole, a dzieci wyczyniały swoje. Ciuciubabka długo przecież 
popularna: „kółko krąż, kółko krąż, a ty babko oczka wiąż”,  
zabawa w chowanego. Wszelkie kryjówki: szafa, wchodzenie 
pod łóżka, pod kanapy, są dozwolone. Ruch, gwar, śmiech. 
Podana „czekulada z pianką”, nie uspokaja rozbrykanych dzie-
ci. Aż konieczna jest interwencja wujka. Tworzą kółko i zaba-
wa jest spokojniejsza. 

Stanisław Wyspiański od dziecka nie znosił banału. Ogra-
niczeń, nakazów. Wolność jaką miał, a nazywana przez Stan-
kiewiczową „nietroszczeniem się o dziecko”, dawała mu moż-
liwość, swobody myślenia i zaspakajania ciekawości wedle 
własnych pomysłów. Dla chłopca z fantazją, który wyrośnie 
na geniusza, było to wychowanie najwłaściwsze. Nie narzu-
cać, nie komenderować, nie wiedzieć lepiej. Stanisław Estre-
icher współtowarzysz zabaw, dwadzieścia pięć lat po śmierci 
Wyspiańskiego, tak o nim myślał: „Gdyby chodziło o znale-
zienie najbardziej zasadniczego znamienia jego charakteru, to 
kto wie, czy nie byłaby nim odraza do pospolitości, do wszyst-
kiego, co przeciętne, banalne i zużyte.42

W życiu Stasia, tak skupionym wokół Wawelu, domku 
Długosza, szykuje się zmiana. I to znacząca. 17 stycznia 1880 
roku ciocia Joanna, mająca 36 lat, wychodzi za mąż za pana  
Kazimierza Stankiewicza, liczącego lat 62. Staś dalej mieszka 

z ojcem, ciocią Albiną i babcią Wiktorią. I kiedy rozpoczyna  
we wrześniu II klasę gimnazjum nadal w dokumentach wid-
nieje adres Kanonicza. Opiekun: ojciec Franciszek, rzeźbiarz.  
Adres zamieszkania Stanisława Wyspiańskiego zmienia się 
w klasie trzeciej czyli w roku 1881 na 1882 mieszka wów-
czas przy ulicy Kopernika 1, a jego opiekunem jest Kazimierz 
Stankiewicz, urzędnik kasy oszczędności. 

[...] wyszła ciotka Joanna za mąż za Kazimierza Stankiewicza 
i sprowadziła się do mieszkania własnego przy ul. Brackiej. Po 
trzech miesiącach jednak zmienili Stankiewiczowie mieszkanie  
- przenieśli się do domu przy ulicy Kopernika 1 i tu dopiero (w je-
sieni 1880) przyjęli jedenastoletniego już Stasia Wyspiańskiego 
na wychowanie.43

Ciotka Albina wraz ze swoją matką opuściły dom Dłu-
gosza. Jakiś czas przebywały jeszcze w Krakowie. Babcia  
Wiktoria chorowała. Zmarła 26 kwietnia1886 w wieku sie-
demdziesięciu trzech lat w Bochni. Minęło pięć lat odkąd 
Stanisław Wyspiański nie mieszkał z babcia Wiktorią, jemu 
przecież najbliższą babcią. Kiedy umierała jej siedemnastolet-
ni wnuk wczytuje się w historię Stefana Batorego, pisze wy-
pracowanie z okazji trzech setnej rocznicy śmierci tego króla; 
powoli wrasta w nowe środowisko, dom Stankiewiczów.

Po śmierci matki, Albina, czterdziestotrzyletnia panna 
swoje dalsze życie związała z rodziną brata. Ma trzech braci, 
znamy ich, to: Franciszek, Antoni Bruno i Bronisław. 

W Krakowie mieszkał nie tylko Franciszek, któremu Albi-
na przez parę lat wychowywała syna, ale także Antoni Bruno. 
Blisko Wawelu na Franciszkańskiej. Kiedy odsiedział wyrok 
za udział w powstaniu i wrócił z więzienia, otrzymał pracę na 
poczcie. Ożenił się w 1873 roku z Walerią  Siedlerówną, to 
z nią Albina i Staś spotykali się na plantach, po mszy, w nie-
dzielne popołudnia. Ciotka Waleria miała czterdzieści lat, kie-
dy doczekała się syna Witolda, urodził się po trzynastu latach 
małżeństwa. Stanisław Wyspiański już był młodzieńcem, miał 
swój dom u ciotki Stankiewiczowej. Drobnomieszczańskie 
poczucie wyższości ciotki Joanny, zniechęciło Wyspiańskich 
do  utrzymywania,  tak, jak do tej pory, bliskich kontaktów 
z dorastającym  bratankiem i siostrzeńcem. 

Rodzina Wyspiańskich trzymała się bardzo z daleka od Stani-
sława Wyspiańskiego i od rodziny jego matki.44

Stryja Antoniego, Stanisław Wyspiański pamiętał i chęt-
nie się z nim spotykał, nazywa go Antosiem, nie Antonim,  
znajduje dla niego chwilę. W 1905 odnotował w raptularzu 
serdecznie i ciepło: 18 lipca. „Spotykam Stryja Antosia i wstę-
puję do niego”.45

I jest jeszcze jeden stryj, Bronisław, który mieszka w Boch-
ni i pracuje jako strażnik skarbowy46. Albina wyjedzie do 
Bochni i wychowa mu gromadkę jego dzieci Wśród licznych 
hołdów - jakie złożono twórcy Wyzwolenia, w ogłoszonym 
przez sejm RP, „Roku Wyspiańskiego” - Muzeum w Bochni47, 
nie zapomniało o iskierce hołdu dla ciotki genialnego artysty.  
A Muzeum Narodowe w Krakowie, znalazło  miejsce dla upa-
miętnienia Albiny Wyspiańskiej, mogliśmy wpatrzyć się w jej 
sepiową fotografię, na monumentalnych, rocznicowych wysta-
wach, obrazujących życie i twórczość Stanisława Wyspiańskie-
go. Zaś album, kunsztem zadziwiający, pomieścił wzruszający 

Sylwia Zielińska, (lat 13) „Staś gra w karty, które sam narysował, z babcią 
Wiktorią w domku Długosza”, praca konkursowa, wł. MDK, Mysłowice, 2007 r.
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akapit: „18 sierpnia 1876. Maria Wyspiańska matka Stanisła-
wa, umiera na gruźlicę. Stanisław ma wówczas 7 i pół roku, od 
tej pory zajmuje się nim  siostra ojca, Albina.”48 

Pamięć o Albinie Wyspiańskiej dochowała się do dnia dzi-
siejszego – jako pamięć o dobrym człowieku.

                                    *** 
Barbara Sikora - dziennikarka, muzealnik. Laureatka pre-

stiżowej nagrody dziennikarskiej „Silesia Press”. 
W Bochni przy ulicy Leonarda 27 mieszkali jej dziadkowie: 

Maria i Onufry Sikorowie, stąd wyjechali do Warszawy w la-
tach pięćdziesiątych.
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Janina Kęsek

W dziesiątą rocznicę śmierci Marii Odyniec (1916-2010) 
W styczniu bieżącego roku mija 10 rocznica śmierci na-

uczycielki, więźniarki politycznej i popularnej swego czasu 
pisarki Marii z Natur-
skich Odyniec honoro-
wego członka naszego 
Stowarzyszenia.

Urodziła się 3 listo-
pada 1916 r. w Bochni 
w domu dziadków Gór-
skich przy ul. Orackiej. 
Dr Czesław Górski był 
szanowanym lekarzem 
salinarnym, jego żona 
Maria  Michnikówna 
pochodziła ze znanego 
w Bochni, zamożnego 

kupieckiego rodu. Córka ich Janina Górska i inż. Jan Natur-
ski, byli rodzicami Marii. Inż. Naturski był absolwentem Aka-
demii Górniczej w Leoben, który przez krótki czas pracował 
w Bochni, potem w kopalniach węgla na Śląsku i w Zagłębiu 
Krakowsko- Dąbrowskim, ale w następnych latach już do koń-
ca życia zajmował się górnictwem naftowym w rejonie Bory-
sławia, Drohobycza i Lwowa, a nawet po radzieckiej stronie, 
w Baku.

„(...) Równocześnie poświęcał się pracy naukowej nad 
wiertnictwem naftowym, a głównie torpedowaniem szybów 
naftowych (...)”1

W tej dziedzinie był jedynym w Polsce specjalistą, niestety 
przy torpedowaniu szybu naftowego stracił życie. 

Wczesne dzieciństwo Maria spędziła w Bochni w domu 
dziadków. Ten dom, jak go później nazwała w tytule jednej z  
powieści to „Dom pod Campi”. Bliskie jej sercu były też inne 
domy w Bochni, gdzie mieszkały, ciotki i wujowie rozgałę-
zionego rodu Michników i Górskich. We wstępie do powieści 
Dom pod Campi pisze  (…) „ Z Bochnią jestem związana naj-
ściślej, mimo iż mieszkałam i uczyłam się w domu rodziciel-
skim w Krakowie. W Bochni bowiem, na Orackiej, w Domu 
pod Campi urodziłam się i tutaj spędzałam wiele świąt i koń-
cówek wielkich wakacji. (...)”

Bochnia, rodzina, wspomnienia z dzieciństwa i młodości 
przewijają się przez karty powieści i opowiadań Marii Ody-
niec. Czasem pojawiają się słowa, czytelne tylko dla ludzi 
z Bochni, a nie mówiące wiele czytelnikom nie znającym tego 
miasta. Autorka ich nie tłumaczy, pozostawia jak tajemne zna-
ki: Campi, Sutoris, Kolejka, Uzbornia, Solna Góra itd. 

Każde miasto ma taki swój kod językowy, ale te w/w zro-
zumiałe są tylko dla mieszkańców Bochni. 

Akcję swojej powieści historycznej Dom pod Campi do-
tyczącej czasów powstania styczniowego umieściła w Bochni 
i jej okolicy, a postacie z rodziny przeniosła w tamten czas, 
obok innych,  autentycznych postaci historycznych.

We wstępie do tej powieści pisze „(…) Pragnę zachować 
w pamięci młodych naszej rodziny obyczaje tamtych lat, obraz 
mego rodzinnego miasteczka przekazany mi przez mą Babkę. 

Był to obraz uroczego prowincjonalnego miasta z jego śre-
dniowieczną farą, Zamkiem Żupnym, kwadratowym rynkiem, 
wzgórzami wówczas porosłyni lasami, groźną Uzbornią i sze-
rokimi łąkami, którymi za jej [babci] dziecinstwa i mojego 
wędrowało się ku Rabie. Obraz owych niedzielnych spacerów 
wokół Plant Salinarnych, uroczystych nabożeństw w farze, po-
południowych wizyt przy herbacie i domowych smakołykach, 
konwenansów i przesądów towarzysko – społecznych, które 
mogły wówczas nawet przesądzać o ludzkim losie. Dziś jest 
tu wszystko inaczej. Miasto i okoliczne wsie zmieniły się nie 
do poznania. Dworki szlacheckie utraciwszy swych prawowi-
tych właścicieli popadły w ruinę, orientalny krąg żydowskiej 
społeczności z jego strojami, świecznikami szabatu i ślubnymi 
baldchimami został zbrodniczo zniszczony i wszystko stało 
się inne, nowe, pełne postępu urbanizacji i uprzemysłowienia. 
Dumni ze wspaniałych osiągnięć współczesnego człowie-
ka, zmęczeni nieustannym pośpiechem, zgielkiem, wyczeki-
waniem nadchodzącego XXI wieku, uciec możemy jedynie 
w przeszłość. W czas dawno przeszły i dokonany, przywołu-
jąc siłą wyobraźni tamtych ludzi i tamto nastalgiczne górnicze 
miasteczko zabite przez nieubłagany czas oraz wydarzenia 
miłości i śmierci nie mniej dramatyczne niż te, jakie przyszło 
przeżywać mojemu pokoleniu. (...)”2 

Dorastała w Krakowie. Tam też uczyła się w szkole i gim-
nazjum Sióstr Urszulanek. Ten czas opisała  w powieści auto-
biograficznej Pod znakiem gęsi dedykowanej „Pamięci Naj-
droższych Rodziców i Brata”. Tu też wielokrotnie wspomina 
Bochnię i wizyty u rodziny.

(…) „Do Bochni jak wspomniałam jeździliśmy owym au-
tomobilem tak na Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc, 
jak i na różne rodzinne imieniny. Zachowałam w pamięci 
imieniny mej babci i wujecznego dziadka , Józefa Michnika, 
właściciela rodzinnego, istniejącego od 1836 roku sklepu … 
Jego mieszczańska kamieniczka w rynku bocheńskim, o sie-
ni z beczkowym sklepieniem, mieściła na pierwszym piętrze 
obszerne mieszkanie. Pokoje były tu wyższe niż na Orackiej 
u babci, sufity z gipsowymi sztukateriami, a staroświecko 
bielone ściany zdobiły portrety rodzinne i systematycznie 
dokupywane obrazy współczesnych malarzy. (…) „Przyjęcie 
imieninowe 19 marca odbywało się w trzech pokojach: jadalni 
dla dorosłych, biblioteki dla dzieci, a w wielkiej sieni dla per-
sonelu sklepowego.(...)”3 

Z czasem kiedy dorastała miała inne atrakcje, jak np.: wie-
czorki taneczne, wyjazdy na narty, spotkania w kinie. Imieni-
ny czy urodziny ciotek i wujków straciły atrakcyjność. W la-
tach młodości pisała dzienniki i w listopadzie 1929 r. zatowała 
„(...) Byliśmy jak co roku na grobach rodzinnych w Bochni, 
ale ta ukochana z lat dziecinnych mieścina, przestaje mnie fra-
pować, a Kraków staje się coraz milszy. (…)4 

Po maturze w 1933 r. studiowała historię na UJ. Pragnęła 
być nauczycielką i dziennikarką. Wraz ze swoim narzeczo-
nym Tadeuszem Szeferem przyszłość wiązała z Wybrzeżem, 
z Gdynią. Młode, portowe miasto dawała ogromne perspekty-
wy, a Tadeusz był tam zatrudniony w Referacie Morskim Izby 
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Przemysłowo – Handlowej. Morzem była zafascynowana już 
wcześniej, od czasów wakacyjnych pobytów z rodzicami.

W 1996 r. ukazała się kolejna książka Marii Odyniec Dzie-
ci zawieszenia broni. Opowieści biograficzne.

Rozdział pierwszy Chłopiec, to opowieść o pierwszej mi-
łości Marii, młodości, wspólnych planach i krótkim małżeń-
stwie, które trwało rok, od września 1938 do września 1939 r. 
Jej pierwszy mąż, Tadeusz Szefer (syn Leopolda) jeniec Staro-
bielska zginął wiosną 1940 rozstrzelany w Charkowie, o czym 
Maria dowiedziała się dopiero po 50 latach. 

Książka Dzieci zawieszenia broni to zbiór opowieści 
o młodych ludziach, takich jak ona, w różny sposób wpląta-
nych w wojnę, która pokrzyżowała ich plany życiowe, znisz-
czyła marzenia, a w wielu wypadkach zabiła. Sama autorka tak 
skomentowała te opowieści „(...) okres między 1919 a 1939 r. 
był krótkim czasem wytchnienia, lecz dostatecznie długim, by 

zawarło się w nim życie istot zrodzonych w pierwszym ak-
cie zawieruchy, a których kresem stał się jej akt drugi. O nich 
będę tu opowiadać, o kilku bardzo młodych mężczyznach 
i dziewczynie, obcych mi nie tylko krwią, ale i stojących po 
drugiej stronie bariery, lecz przecież takich samych ofiar czasu 
„zawieszenia broni”, jak i Ten jeden mi bliski, czasu, w któ-
rym gwiazdy ich zapaliły się na mgnienie i nie wypaliwszy 
się – zgasły. Nie są postaciami fikcji literackiej, wszyscy żyli, 
uczyli się, pracowali, chcieli być kochanymi i szczęśliwymi. 
(...)”

Bohaterów tych opowiadań, choć często pochodzili z od-
ległych stron, losy wojny skierowały do Bochni. Na łamach 
Wiadomości Bocheńskich publikowaliśmy niektóre z tych opo-
wiadań: Achmed 5, Opowieść o Lotte Fraenkel 6. Pisaliśmy też 
o Marii niejednokrotnie 7.

W latach okupacji, początkowo w Krakowie związana była 
z konspiracyjną NOW Kobiet. Z nurtem narodowym sympa-
tyzowała już od lat studenckich.  Ze względu na biegłą znajo-
mość  języka niemieckiego, zaangażowana była przy odbiorze 
komunikatów radiowych, tłumaczeniu ich i powielaniu. Po-
średniczyła przy przekazywaniu pieniędzy i fałszywych do-
kumentów członkom Stronnictwa Narodowego i Młodzieży 
Wszechpolskiej przechodzącym przez Węgry na Zachód. Na 

polecenie władz Stronnictwa Narodowego, jesienią 1940 r. 
przeniosla się do Bochni. Mieszkała w dawnym domu dziad-
ków, a pracowała w Żupie Solnej. Dobra znajomość języka 
niemieckiego pomogła jej w uzyskaniu pracy w sekretariacie. 
Było to idealne miejsce ze względu na pozyskiwanie wia-
domości dla wywiadu. Pracowała też w tajnym nauczaniu. 
Lekcje odbywały się w domu Sióstr Albertynek w Bochni 
przy ul. Kraszewskiego. Współpracowała z podziemnym pi-
smem Szczerbiec (w pow. bocheńskim) używając pseudonimu 
„Piotr”.

Na łamach Wiadomości Bocheńskich publikowane były, 
w 1993 r., Zapiski Wojenne8. Jest to wybór, dokonany przez 
autorkę, zapisków z prowadzonego przez nią dziennika, 
w Bochni, w latach okupacji. Wybrane fragmenty dotyczą 
okresu od stycznia 1941 r. do października 1943 r. Przede 
wszystkim pokazują Żupę Solną pod zarządem okupacyjnym. 

Przedstawione są sylwetki niemieckich zarządców 
kopalni, ale też zatrudniony tam polski personel. 
Pokazana jest codzienność okupacyjna w Bochni. 
Wiadomości Bocheńskie po raz pierwszy (i wydaje 
się jedyny do tej pory) opublikowały Zapiski wo-
jenne z prywatnego dziennika autorki. Ten Dzien-
nik wojenny, zgodnie z wolą autorki, w całości 
miał być opublikowany dopiero po jej śmierci.

Po 1945 r. wróciła na Wybrzeże. Mieszkała 
w Gdyni. Czekała jeszcze ciągle na powrót męża. 
To oczekiwanie, nadzieja, która słabła z każdym 
rokiem, tęsknota przebijają z kart książki Samot-
ność i morze (2002). Powojenną rzeczywistość  
w latach 1945 – 1947 przedstawiła w powieści 
Między zmierzchem, a świtem (1992) 

Po latach, Tadeusz Szefer został unany za 
zmarłego, Maria ponownie wyszła za mąż w 1948 
r. za  adwokata z Gdyni Edmunda Odyńca. 

Uczyła w szkołach średnich Trójmiasta. Nie 
kryła się ze swoimi poglądami i prostowała kłam-
stwa o Katyniu, AK i o losach Polaków na „nie-

ludzkiej ziemi”. Odpokutowała to pięcioletnim więzieniem 
w kazamatach NKWD-UB. Aresztowano ją w 1951 r., jej 
dziecko miało wtedy 1 rok i 4 miesiące. Wspomnienia tego 
ciężkiego czasu w stalinowskim więzieniu zawarła w książce 
Cela nr 32 (1991).  

Do pracy pedagogicznej mogła wrócić dopiero po zrehabi-
litowaniu jej przez ZNP. Z pisarstwa nigdy nie zrezygnowała, 
ciągle pisała i publikowała. Jej opowiadania, wiersze i artyku-
ły ukazywały się w Dzienniku Bałtyckim, Morzu, Poznaj Swój 
Kraj czy w Mówią Wieki. Współpracowała z gdańskimi wy-
dawnictwami „Marpress” i „Stella Maris” oraz z krakowskim  
„Wydawnictwem Literackim”.

Często przyjeżdżała do Bochni. Zatrzymywała się wtedy 
w dawnym dom dziadków przy ul. Orackiej i zawsze też od-
wiedzała Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi 
Bocheńskiej. W pamięci naszej pozostanie jako bardzo ele-
gancka, dystyngowana pani. Na spotkaniu autorskim w lokalu 
Stowarzyszenia Bochniaków 11 czerwca 1993 r. zaimponowa-
ła nam bystrością umysłu i wysoką kulturą słowa. Pani Maria 
Odyniec, zaprezentowała wówczas swój dotychczasowy doro-
bek literacki ilustrując prelekcję fragmentami prozy i poezji.9

W dniu 3 maja 2003 r. Maria Odyniec została odznaczona 
orderem „Polonia Mater Nostra Est”.

Maria Odyniec, zdjęcie z okresu okupacji
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Przewodniczący Fundacji Pamięci Narodu Polskiego, Je-
rzy Myrcha w wywiadzie do gazety Nowa Myśl Polska po-
wiedział (…) Wśród osób, które będą dekorowane Orderem 
z okazji święta 3 Maja znajduje się jedna z najwspanialszych 
przedstawicielek polskiego ruchu narodowego, pisarka i dzia-
łaczka, pani Maria Odyniec... Pani Maria wysoko ceni zalety 
Polaków; wrodzoną inteligencję, otwartość, gościnność, wier-
ność swemu wyznaniu i nietykalność swych władców, sponta-
niczność w działaniach i ofiarność dla sprawy. (..)”10 

W wieku 94 lat zmarła 2 stycznia 2010 r. w Sopocie- Ka-
miennym Potoku i tam została pochowania.

Z satysfakcją podkreślam, że Maria Odyniec była hono-
rowym członkiem Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników 
Ziemi Bocheńskiej 11 

Przypisy:
1    M. Odyniec, Pod znakiem gesi, Gdańsk 1998 s. 24-25
2    M. Odyniec, Dom  pod Campi, Kraków 1990, s. 8-9
3   M. Odyniec, Pod znakiem … (op. cit.) s. 26
4   M. Odyniec, Pod znakiem … (op. cit.)  s. 40 
5   WB nr 4/1996
6   WB nr 3/2015

7   St. Stanik, Między Bochnią a Sopotem, o twórczości literac-
kiej Marii Odyniec WB nr  4/2001 s. 5-7, St. Kobiela, Bocheń-
ski Przewodnik Literacki, WB nr 4/2010 s. 36 i Maria Ody-
niec odznaczona orderem „Polonia Mater Nostra Est” WB nr 
2-3/2003 s. 24)
8   WB nr 1 – 5/1993
9   WB nr 2/1993 s. 21
10  Maria Odyniec odznaczona orderem „Polonia Mater No-
stra Est, WB nr 2-3/2003 s. 24
11  St. Kobiela, Siła przyciągania, Bochnia 2017 s. 158
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Adam Kobiela

Bochnia - niepowiązane wartości
Wstęp

Proponuję czytelnikom cykl artykułów o tematyce przyszłe-
go rozwoju naszego miasta w świetle uwarunkowań historycz-
nych, wzajemnych zależności, powiązań funkcjonalno-prze-
strzennych mających na celu wypracowanie opinii mieszkań-
ców naszego miasta w sprawie kierunków jego dalszego har-
monijnego rozwoju z uwzględnieniem potrzeb współczesnych. 
Przedstawię tu moje koncepcje wypracowane na podstawie 
ponad półwiecznej wiedzy o Bochni i profesjonalnej obser-
wacji i analizy dotychczasowego rozwoju miasta. Oczekuję 
konstruktywnej krytyki. Poruszenie wyobraźni mieszkańców 
naszego miasta niech zapoczątkuje dyskusję nad planami per-
spektywicznymi rozwoju Bochni tak, aby pokolenia następują-
ce po nas oceniły podjęte przez nas decyzje, jako kroki milowe 
w rozwoju miasta.  Przytoczę tu kilka ważnych decyzji wpły-
wających na rozwój miasta i z góry proszę o absolutną neutra-
lizację polityczną oceny historycznych decyzji posuwających 
Bochnię ku rozwojowi.

Kroki milowe w rozwoju miasta.
Krok 1.
Królewskie Miasto Bochnia, najstarsze pod względem 

aktu lokalizacyjnego miasto województwa Małopolskiego 
(1253 r.) związane jest nierozerwalnie z solą kamienną odkry-
tą tu w 1248 roku. Dynamiczny rozwój miasta jako, jakbyśmy 
dzisiaj nazwali ośrodka biznesu czy, jak kto woli ówczesne El 
Dorado ograniczone było zawsze fatalnym położeniem w doli-
nie trzech potoków: Babicy do której wlewały się Murowianka 
i Storynka. Bagna i kurzawki, nieodrodne temu położeniu były 
absolutnie przeciwne dla lokowania miasta czy nawet wsi. 
Lecz geologia nie wybierała. Sól osadzona tutaj z morza juraj-
skiego nie miała żadnego wpływu na to, co powstało nad nią. 
Jednak to ona (sól) zadecydowała o powstaniu najpierw osa-
dy, a później miasta. Niecka pomiędzy wzgórzami Uzbornia  
i Solna Góra w osi północ – południe i ograniczona wzgórza-
mi Kolanów i Krzęczków w podłużnej osi zachód - wschód, 
między którymi położone jest centrum Bochni jeszcze bardziej 

pogarszała warunki lokalizacji z powodu braku przewiewu tak 
bardzo potrzebnego dla higieny miasta jeszcze bez kanalizacji. 
Stąd liczne plagi chorobowe powodowane „morowym powie-
trzem” nękające miasto od czasów powstania aż do XIX wieku.

Odkrycie soli zapoczątkowało istnienie miasta odgrywa-
jącego ważną rolę w bogaceniu się skarbca królewskiego. In-
westycje były inspirowane głównie ułatwieniem dostępu do 
drogocennej soli. Wiercono wiele kolejnych szybów, z któ-
rych nie wszystkie były utrafione, a niektóre wręcz przynosiły 
szkody dla kopalni i zaniechano ich eksploatacji. Stąd liczne 
na terenie miasta ślady po nich ograniczające możliwości za-
budowy z uwagi na zagrożenie szkód górniczych. 

Średniowieczna Bochnia zapewniała mieszkania dla gór-
ników oraz rzemieślników dostarczających niezbędny osprzęt 
do funkcjonowania kopalni oraz podstawowe potrzeby miesz-
kańców. Do podstawowych potrzeb należały też, o czym dzi-
siaj się nie wspomina, obiekty sakralne tak ważne, szczególnie 
dla górników, wykonujących bardzo niebezpieczną pracę i ich 
rodzin żyjących z tej pracy. Powstał kościół farny, a później 
klasztory; Dominikanów i Bernardynów. Można powiedzieć, 
że społeczeństwo Bochni średniowiecznej było poukładane 
i zabezpieczone w to, co potrzeba. Doszedł do tego przytu-
łek dla okaleczałych górników ufundowany przez Kazimie-
rza Wielkiego. Liczne przywileje królewskie podnosiły rangę 
miasta w kraju, a mieszkańcom ułatwiały życie. 

Było jedno „ALE”. Nie powstawały tu świeckie budynki 
prestiżowe. Jedyne to Zamek Żupny konieczny dla ochrony 
transakcji gotówkowych, (bo innych wtedy nie znano) pła-
conych złotem i srebrem za sól. Drugim był ratusz, bo wła-
dza miasta musiała gdzieś urzędować i kilka kościołów oraz 
klasztorów, z których jedynie kościół farny dotrwał do na-
szych czasów. Nie powstawały w tym mieście żadne rezy-
dencje, żadne świeckie gmachy podkreślające rangę miasta 
biznesu, bo nie pozwalały na to trudne warunki geologicz-
ne (szkody górnicze, kurzawki i osuwiska). Budowano tyl-
ko to, co niezbędne dla funkcjonowania miasta. Na terenie 
o trudnych warunkach gruntowych budowano tylko lekkie 

drewniane budynki. Tak było przez wieki. Po poża-
rach w XVII i XVIII wieku stopniowo zabudowę drew-
nianą zastępowały kamienice murowane uznawane 
dziś za naszą „perełkę”. Są to nieliczne kamieniczki  
w rynku podnoszące wizerunek miasta. 

Krok 2. 
Postęp cywilizacyjny nie omijał Bochni. W cza-

sach zaborów, z końcem XVIII wieku, miasto zosta-
ło powiązane komunikacyjnie nowoczesnym, jak na 
owe czasy traktem cesarskim (obecnie droga krajowa 
nr 94) Kraków – Lwów. W Bochni utworzono stanicę 
Poczty Polskiej. W połowie XIX wieku miasto zyska-
ło połączenie drogą kolejową o tej samej relacji. Dzię-
ki tym inwestycjom Bochnia nie pozostała na skraju. 
Ucierpiała na tej inwestycji kopalnia. Skoro drogą 
kolejową do Krakowa można było dojechać w godzi-
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nę, to władze Żup Krakowskich podjęły decyzję o likwida-
cji Zamku Żupnego, ponieważ koszty jego utrzymania były 
nieopłacalne. Powstała dyrekcja Żup Krakowskich z siedzibą  
w Wieliczce bliżej Krakowa. Pomimo to Bochnia, jako pręż-
ne miasto powiatowe trwała do drugiej połowy XX wieku. 
W latach 60-tych XX wieku złoże solne w Bochni zaczęło się 
wyczerpywać. Podjęte działania inwestycyjne budowy kopalni 
siostrzanych w Siedlcu i w Moszczenicy, pomimo wykonania 
inwestycji budowlanych okazały się nieopłacalne. 

Krok 3. 
Niedługo później, w połowie lat 70-tych, nastąpiła reforma 

administracyjna państwa, w wyniku której zlikwidowano po-
wiaty, a Bochnia została zredukowana do rangi gminy. Zanosi-
ło się na klęskę miasta. Kopalnia poddana została w stan likwi-
dacji. Powstałe w XX wieku zakłady; Naczyń Kamionkowych  
i tzw „Lodówki” (obecnie Bolarus) nie były na tyle duże, aby 
zapewnić wzrost zatrudnienia na poziomie, wystarczającym 
do dalszego rozwoju miasta. 

Ratunkiem w tym czasie dla Bochni były dwa działania:
1) Decyzja rządowa ówczesnego Ministra Józefa Tejchmy 

(nota bene, pochodzącego z powiatu bocheńskiego), wspiera-
nego przez Franciszka Kaima odnośnie lokalizacji w Bochni 
filii huty im. Lenina (następnie Sędzimira, a obecnie Stalpro-
dukt) i związanej z nią fabryki blach transformatorowych na 
licencji USA (wówczas jedynej w Europie).

2) Powiększenie granic administracyjnych miasta poprzez 
włączenie wsi: Kolanów, Dołuszyce, Kurów, Chodenice, Smy-
ków, część Słomki i Krzyżanowice .

Nowy zakład produkcyjny dał zatrudnienie dla ok. 3 tysię-
cy osób. Poszerzone miasto przygotowało tereny pod budow-
nictwo mieszkaniowe w postaci osiedli budynków wieloro-
dzinnych; XXX-lecia PPR (obecnie Osiedle Niepodległości), 
Jana (obecnie Św. Jana) oraz jednorodzinnych; Krzęczków 
I i Krzęczków II oraz Łychów.  

W wyniku tych działań Bochnia w ciągu 10 lat od refor-
my pomimo degradacji z miasta powiatowego do siedziby 
gminy doznała rozwoju nie notowanego wówczas w skali 
kraju. Z miasta 12 tysięcznego przeobraziła się w miasto 30 
– tysięczne. Był to ewenement na skalę kraju. Dowodem tego 
było zaproszenie Bochni na sympozjum Miast Dynamicznego 
Rozwoju zorganizowane przez Towarzystwo Urbanistów Pol-
skich w Augustowie w październiku 1987 roku. Bochnia była 
tam jedynym miastem zdegradowanym z funkcji powiatowe-
go miasta do roli gminy. Wszystkie pozostałe miasta to były 
siedziby nowych województw powstałych w wyniku refor-
my administracyjnej z roku 1975, które siłą rzeczy, na skutek 
dofinansowań państwowych rozwinęły się. Miałem zaszczyt 
uczestniczyć w tym sympozjum i okazję wyjaśnić fenomen 
Bochni powiązany z jej imponującą historią.

To jest w skrócie historia rozwoju miasta. Dzisiaj nie mu-
simy czekać na podobny fenomenem. Możemy rozwój miasta 
zaplanować w ramach kompetencji samorządowych w aktyw-
nym wykorzystaniem środków Unijnych. To się już dzieje.

Krok 4.
Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej rozwija się 

dynamicznie, przyciągając do Bochni dużych inwestorów. 
Idzie za tym wzrost zatrudnienia oraz wzrost przychodów 
miasta z tytułu podatków od nieruchomości wpływających do 

kasy miejskiej. Zabezpiecza to sferę finansową dalszego roz-
woju miasta. Pozostaje jeszcze do wykorzystania możliwość 
pełnego czerpania zysków z turystyki opartej na historycznych 
walorach miasta. Program rewaloryzacji miasta już się realizu-
je. Jest to pierwszy realny krok w kierunku ocalenia wartości 
kulturowych naszego historycznego miasta. Należy jednak 
przewidzieć kolejne kroki, aby nie dreptać w miejscu i cza-
sem, broń Boże nie stanąć w miejscu z uczuciem zachwytu. 
Program rewitalizacji obejmuje teren Rynku, Placu Gen. Oku-
lickiego, Placu Bolesława Wstydliwego, Placu Św. Kingi i ulic 
wiążących te tereny. Wytypowanie tego terenu jest uwarunko-
wane możliwościami uzyskania dofinansowania oraz realizacji 
planu rewitalizacji. Nie wyczerpuje to jednak tematu. Jest to 
zaledwie pierwszy krok w dobrym kierunku. Następne należy 
zaproponować i zdefiniować, co ma być realizowane w dalszej 
kolejności. To, co ma być wynikiem obecnych działań trzeba 
powiązać z ukształtowanymi od wieków wartościami kulturo-
wymi Bochni. Do takich wartości należy zaliczyć przestrzeń 
miasta z jej historycznymi nawarstwieniami. Mam na myśli 
miejsca i wydarzenia historyczne z nimi związane. Jeżeli uda 
mi się to zobrazować i wykazać potrzebę niezbędnych powią-
zań istniejących wartości, to może przyczyni się do przekona-
nia decydentów (pewno w przyszłym pokoleniu) do realizacji 
prawidłowego, w moim rozumieniu, rozwoju miasta.  

Podstawą działania moich pomysłów, jak i działań inwe-
stycyjnych niech zatem będzie:
1. Zdefiniowanie istniejących wartości (co nie powinno budzić 
wątpliwości).
2. Wyeliminowanie błędów (co może być dyskusyjne).
3. Powiązanie działań inwestycyjnych z istniejącymi warto-
ściami pozostawionymi nam przez pokolenia wcześniejsze.

Przez działania inwestycyjne rozumiem nie tylko środki 
finansowe wydane na budowę tego, czy owego. Inwestycja 
szeroko pojęta polega na zaszczepieniu w głowach przecięt-
nego obywatela miasta potrzeby takich działań, które ocalą 
od zapomnienia najcenniejsze wartości kulturowe, budujące 
naszą tożsamość i lokalny patriotyzm, zapewniając jedno-
cześnie prawidłowe funkcjonowanie miasta, uwzględniające 
jego potrzeby na miarę cywilizacji XXI wieku. Zrozumie-
nie problemu przez ogół pomoże decydentom na podjęcie 
działań inwestycyjnych w wymiarze finansowym podpar-
tym akceptacją społeczną. Takie ukształtowanie myślenia 
społecznego pozwoli na osiągnięcie harmonijnego sukcesu 
rozwojowego ku wygodzie i chlubie mieszkańców Boch-
ni. Propozycje, które przedstawię w następnych artykułach 
mogą spotkać się z krytyką lub obawą, że na to nas nie stać. 
Nie należy się tym zrażać. Trzeba mieć na uwadze maksy-
malne wykorzystanie  środków Unijnych oraz potencjalnych 
sponsorów. Takimi mogą się stać inwestorzy w Bocheńskiej 
Strefie Aktywności Gospodarczej. Bierzmy przykład z gmin 
sąsiednich. Niepołomice dzięki strefie zbudowały obiek-
ty rekreacji i sportu, z których korzysta cała gmina. Jeżeli 
nie pobudzi się wyobraźni, to żadne działanie nie ma sensu, 
a miasto pozostanie w stagnacji jako sypialnia dla rozwijają-
cego się Krakowa i nie daj Boże Niepołomic, które jeszcze 
nie tak dawno było zaniedbanym podupadłym miasteczkiem 
podkrakowskim (nota bene należącym przed rokiem 1975 
do powiatu bocheńskiego). Bochnia jest miastem ambitnym, 
które tylko chwilowo jest w odrętwieniu. Wierzę, że dźwi-
gnie się z tego i pójdzie do przodu, bez względu na klimat 
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Ks. Krzysztof Czech – był wikariuszem w Bochni w la-
tach 2003-2009. Urodził się w Krynicy 20.03.1967 r., świę-
cenia kapłańskie otrzymał w 1992 r. Parafianie Bazyliki Św. 
Mikołaja w Bochni i absolwenci I Liceum Ogólnokształcące-
go im. Króla Kazimierza Wielkiego 
w Bochni, doskonale pamiętają ks. 
Krzysztofa Czecha jako wspania-
łego duszpasterza, katechetę, oraz 
pomysłodawcę wielu turystycznych 
rajdów –m.in.  ,,Gorczańskiego 
Rajdu” młodzieży szkół ponadgim-
nazjalnych, wielu interesujących 
wycieczek dla młodzieży, oraz 
niekonwencjonalnych, twórczych 
pomysłów, integrujących młodzież 
szkolną – za pomocą zabawy, tańca, 
ekspresji artystycznych talentów, które drzemią w młodzieży. 
Dzięki jego staraniom i ogromnej pracy powstał przepiękny, 
bardzo ciekawy Plac Św. Jana Pawła II, do którego serdecznie 
zaprasza. Dziś jako proboszcz Parafii Św. Narodzenia NMP - 
na łamach Wiadomości Bocheńskich, opowie o tym, jak udało 
mu się stworzyć nową infrastrukturę wokół pięknego Kościoła 
Narodzenia NMP w Piwnicznej Zdroju, i o twórczym, inno-
wacyjnym sposobie prowadzenia w swojej parafii nowego 
- ,,Otwartego duszpasterstwa”. Doskonały organizator, stwo-
rzył zaplecze religijno-kulturalne w Piwnicznej –Zdroju, masę 
inicjatyw dla młodzieży, a także ludzi dojrzałych i starszych. 
Zawsze chętnie pomaga indywidualnie ludziom materialnie 
i duchowo. Żyje maksymą, że warto być dobrym człowiekiem, 
który kocha Boga i ludzi. Uczy odpowiedzialności, solidarno-
ści, dobra, prawdy, odwagi i piękna. 

Anna Szewczyk. -Od dnia 14 września 2009 r. jest 
ksiądz proboszczem Parafii  Św. Narodzenia NMP w Piw-
nicznej… Przez wielu Bochnian jednak, jest ksiądz po-
strzegany jako doskonały duszpasterz i niestrudzony orga-
nizator wycieczek górskich oraz popularyzator turystyki 
wśród młodzieży. Jak ksiądz przyjął wiadomość od bisku-

pa Andrzeja Jeża o tym, że będzie Ksiądz proboszczem Pa-
rafii Św. Narodzenia NMP w Piwnicznej?

- Ks. Proboszcz Krzysztof Czech: Podczas rozmowy 
z biskupem Andrzejem Jeżem, z radością stwierdziłem, że 
tutaj właśnie, w tych ładnych terenach górskich, w parafii 
w Piwnicznej, chcę sprawować obowiązki proboszcza tutej-
szej parafii. Podczas rozmowy z biskupem Andrzejem Jeżem, 
miałem świadomość, że odtąd w moich rodzinnych stronach 
będę udzielał wiernym Sakramentów Św. i tutaj sprawował na 
co dzień obowiązki duszpasterskie. Moja parafia, w której peł-
nię obowiązki proboszcza, znajduje się w pięknych terenach 
górskich, na terenie Beskidu Nadpopradzkiego i jeśli brać pod 
uwagę geograficzną topografię tego terenu, znajduje się ona 
w Kotlinie Sądeckiej, a dokładniej w Dolinie Popradu. Stąd 
też jej malownicze położenie. To przysparza mi na co dzień 
dużo radości i satysfakcji. Warto w tym miejscu dodać, że, 
granica państwowa, która znajduje się niedaleko od miejsca 
położenia parafii, nie dzieli widocznych stąd pasm górskich 
w Beskidzie Nadpopradzkim, wręcz przeciwnie – rzeka Po-
prad łączy te same góry, które znajdują się zarówno po stronie 
polskiej, i słowackiej. Tej nazwy- ,, Beskid Nadpopradzki” 
używam na co dzień, a dla mnie jako kapłana z uprawnienia-
mi przewodnickimi, ma to nazewnictwo duże znaczenie, jest 
nazwą ustawową i pochodzi z XIV w.- dokładnie z roku 1348 
r. i dodam w tym miejscu, że została po raz pierwszy użyta 
za czasów Króla Kazimierza Wielkiego i zapis taki istnieje 
w kronikach historycznych Jana Długosza, więc na co dzień 
używam tego określenia, bo w pełni oddaje ono specyfikę po-
łożenia mojej parafii, gdzie sprawuję obowiązki proboszcza.

A. Sz. Czy jest ksiądz szczęśliwy, że pomysł budowy Placu 
Św. Jana Pawła II i całego otoczenia wokół kościoła, sprawił, 
że teraz jest tutaj doskonała baza rekreacyjno-turystyczna 
dla turystów, pielgrzymów i młodzieży i te wszystkie napisane 
przez księdza ,,Projekty” okazały się pomysłową inwestycją, 
budzącą radość wśród wiernych i turystów, odwiedzających 
Sanktuarium Św. Narodzenia NMP w Piwnicznej –Zdroju?

- Ks. Proboszcz Krzysztof Czech: Oczywiście, że tak, 
czuję się szczęśliwy, ponieważ organizujemy wiele wydarzeń 

„Wszyscy razem schodzimy ze szczytów naszego pięknego „Beskidu Nadpopradzkiego”
- z poszerzonym sercem..., bo człowiek jest po to, aby być dla drugiego”
Rozmowa z ks. Krzysztofem Czechem - Proboszczem Parafii Św. Narodzenia NMP w Piwnicznej Zdroju

polityczny. Jak wcześniej wykazałem, że do rozwoju miasta 
przyczyniły się różne siły polityczne; królowie polscy, te za-
borcze austriackie w XIX wieku i te komunistyczne w XX 
wieku. Bez względu na przynależność polityczną byli to de-
cydenci, dbający o rozwój miasta, a ich działania miały dobry 
skutek na miarę czasu.

W kolejnych artykułach omówię następnujące tematy:
• Powiązania rekreacyjne (kolejka, planty, rynek, ulica 

Kazimierza Wlk, Uzbornia),

• Rozwiązania komunikacyjne (droga wojewódzka, droga 
wzdłuż torów. Rondo agrafkowe Poniatowskiego – Trudna, 
Wiśnicka, PKP, Cikowice),

• Dworzec autobusowy,
• Parkingi miejskie, 
• Szalety miejskie,
• Raba rekreacja (starorzecza),
• Boisko w centrum,
• Babica,
• Kolejka .
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mających na celu ewangelizację, i to nie tylko parafian, ale 
także turystów, i młodzieży przybywającej do nas z ,, Ruchem 
Oazowym”. Parafia nasza organizuje Piwniczańskie ,,Lato dla 
Ducha”, który wieje szczególnie po górach i dolinach Beskidu 
Nadpopradzkiego, bo znajdujemy się w jego pobliżu. Piwnicz-
na-Zdrój stanowi serce tych gór, leżąc po środku pasma Ra-
dziejowej i Jaworzyny Krynickiej. Można spędzić tutaj wiele 
dni i codziennie wędrować różnymi szlakami, także po stro-
nie słowackiej,– a przecież Piwniczna i Mniszek to przecież 
rubieże Rzeczypospolitej. Wierni naszej Parafii oraz turyści 
z Polski i ze Słowacji uczestniczą bardzo licznie w ,,Majów-
kach blizy Nieba”, w okolicach Świąt Bożego Narodzenia 
w ,,Kolędowaniu Małemu Bacy”, odwiedzamy też ,,Dolinę 
Pamięci” -,,Jackową Pościel”,idziemy szlakiem żółtym, nieda-
leko, w stronę Niemcowej, gdzie odnajdujemy to szczególne 
miejsce pamięci i symboliczny cmentarz upamiętniający ludzi 
gór, wybitnych taterników i podróżników, którzy zginęli w gó-
rach. Wierni uczestniczą też w Nabożeństwach na Buczniku, 
szczycie, na którym znajduje się oświetlony Krzyż Milenijny 
i górska ,,Kaplica Narodu Polskiego”, która pełni także rolę 
schronu dla turystów – symbolicznego ,,Namiotu”. Patriotyzm 
przejawia się w tym, że Czarni Górale, zatroszczyli się, o to, 
aby było tutaj miejsce na spotkania, gdzie w pięknym polskim 
krajobrazie można rzeczywiście uczyć się miłości do Ojczy-
zny. Bardzo licznie uczestniczą w tego rodzaju nabożeństwach 
i spotkaniach – jest to grupa pięciuset ludzi, którzy przybyli 
tutaj, by kochać Ojczyznę i te emocje manifestować. Wszy-
scy razem schodzimy ze szczytów naszego pięknego Beskidu 
Nadpopradzkiego - z poszerzonym sercem…, bo człowiek jest 
po to, by być dla drugiego… Natomiast ,,Majówka blizy Nie-
ba” – odbywa się w każdą niedzielę maja – najpierw odbywa 
się msza święta, Majówka i biesiada przy górskiej kapliczce. 
Zawsze rozwieszamy plakaty, i podajemy informację na temat 
nabożeństw, naszym zdaniem, każda pogoda jest dobra - naj-
częściej odbywają się o godzinie 16.00. Te spotkania pomaga 
prowadzić Regionalny Zespół ,,Dolina Popradu”. W ubiegłym 
roku w związku z obchodzoną rocznicą 100 -lecia Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę – odbywały się ciekawe wyda-
rzenia i koncerty plenerowe- ,,Czarni Górale aktywnie dla Ma-
łej i Wielkiej Ojczyzny”, m.in.odbył się też specjalny koncert 
w związku z tą wyjątkową rocznicą ,,A to Polska właśnie…”. 
Wśród imprez plenerowych były też organizowane Rajdy gór-
skie dla całych Rodzin ,,Na szlakach walk o Niepodległą”. 
Natomiast Piwniczańskie ,,Lato dla Ducha” – to cykl spotkań 

w każdą niedzielę lata, który ubogaca ludzkiego ducha, gości, 
wędrowców i parafian oraz turystów z całej Polski i z zagrani-
cy poprzez: msze święte, koncerty, montaże słowno - muzycz-
ne i ogniska. Kończy się ,,Festynem rodzinnym” na Placu św. 
Jana Pawła II w drugą niedzielę września. Z roku na rok ka-
lendarz naszych imprez jest stały, zapraszam do uczestniczenia 
w tych wydarzeniach.

A.Sz. Jakie wydarzenia, zdaniem Księdza proboszcza 
mają wyjątkowe znaczenie?

- Ks. Proboszcz Krzysztof Czech: Dla mnie, jako pro-
boszcza parafii Narodzenia NMP w Piwnicznej- Zdroju, wy-
jątkowe znaczenie ma ,,Kolędowanie Małemu Bacy” – ,,Mały 
Baca” to Chrystus – dzieciątko Jezus, dlatego prowadzimy 
cykl ,,Spotkań Kolędowych” w każdą niedzielę po Bożym Na-
rodzeniu, gdzie występują rozmaite nasze regionalne zespo-
ły oraz zaproszeni goście – latem, m.in. wystąpił w naszym 
kościele ,,Chór Pueri Cantores Sancti Nicolai” pod batutą  
ks. Stanisława Adamczyka. Ostatnie kolędowanie, czyli pod 
koniec stycznia odbywa się w górach na Jaworzynie Kokusz-
czańskiej , na wysokości 1000 m.n.p.m., przy ,,Grocie Be-
tlejemskiej ”– przy głównym szlaku czerwonym z Rytra na 
Jaworzynę. Na tego typu spotkaniach było około od pięćdzie-
sięciu do czterystu ludzi, jest to dla nich prawdziwa atrakcja, 
za którą tęsknią ludzie, poza tym przy okazji mają kontakt ze 
sobą. W naszym kościele odbywa się też ,,Góralska Paster-
ka”, zgodna z tradycją ,,Czarnych Górali”, byli oni biedni, 
nazwa odnosi się do elementu stroju góralskiego, noszonego 
w naszym regionie, m.in.- coś  w rodzaju ,,czarnego kaftanu” 

Plac religijno-turystyczny św. Jana Pawła II w Piwnicznej Zdr. - plan

Plac religijno-turystyczny św. Jana Pawła II w Piwnicznej Zdr.- widok ogólny
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góralskiego, noszonego głównie przez mężczyzn wykonanego 
z czarnej wełny. Podczas ,,Góralskiej Pasterki” nasz kościół 
jest pełny, przyjeżdżają ludzie z Bochni, ze Śląska, cały ko-
ściół aż dudni śpiewem. Jest to ogromnej skali przeżycie litur-
giczno –emocjonalne.

A. Sz. Proszę księdza proboszcza, co było inspiracją 
do stworzenia przez księdza w parafii Narodzenia NMP 
w Piwnicznej - Zdroju, niepospolitego dzieła, jakim jest 
Plac św. Jana Pawła II? Jestem zafascynowana rozmachem 
tej infrastruktury oazowo- turystyczno-rekreacyjnej? Czy 
zdaniem księdza proboszcza, spacer po dróżkach, uczestni-
czenie w mszy św. i w różnych wydarzeniach plenerowych 
o charakterze sakralnym jest pomysłem na przybliżenie 
młodym ludziom, rodzinom z dziećmi, turystom odpoczy-
wającym na Ziemi Sądeckiej, Słowa Bożego i sposobem na 
przywracanie ważności prawd zawartych w Biblii?

- Ks. Proboszcz Krzysztof Czech: Inspiracją do powsta-
nia Placu św. Jana Pawła II było Pismo Święte i górski krajo-
braz, i te dwa elementy połączył św. Jan Paweł II, największy 
z rodu Polaków, który jako kapłan i biskup wędrował wiele 
razy górskimi szlakami Beskidu Nadpopradzkiego i w świą-
tyni w Piwnicznej celebrował msze święte, o czym świadczą 
zapisy w parafialnej dokumentacji. Osoba Św. Jana Pawła II 
jest doskonałym przykładem mocy gór i ich roli we wzrastaniu 
ludzkim i chrześcijańskim, i to staraliśmy się podkreślić w tym 
wyjątkowym miejscu. Projekt został przygotowany przez Du-
cha Świętego, Ks. Proboszcza Krzysztofa Czecha, Macieja 
Kisielewskiego oraz Piotra Radzikowskiego, a zrealizowany 
przez Parafię Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Piw-
nicznej-Zdroju. Wszystkie prace trwały przez sześć lat, zaś 
uroczystego poświęcenia całego Placu św. Jana Pawła II, ze 
wszystkim, co go stanowi, dokonał ks. bp Stanisław Salater-
ski, dnia 3 czerwca 2017 r., podczas świątecznej celebry Mszy 
świętej, w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Cały teren, tak 
od strony materialnej, jak i wykonawczej jest dziełem piwni-
czańskich parafian oraz małego grona sponsorów. Ewangelicz-
ny „wdowi grosz” stoi za Bożym i krajobrazowym pięknem, 
otwierającym swoje bogactwo dla parafian, rodaków, ludzi 
gór, przewodników, goprowców i wędrowców – kochających 
szlaki Nadpopradzkiego Beskidu wiernych i niewiernych, czy 
też szukających Boga po tragicznych burzach osobistego ży-
cia… Plac św. Jana Pawła II ma charakter religijno- turystycz-
ny, gdzie motyw sakralny, ewangeliczny i modlitwa - stano-

wią nurt zasadniczy. Cały kompleks obejmuje świątynię, teren 
wokół kościoła, zagospodarowaną skarpę oraz duży plac na 
Równi. Wszystko to zostało wpisane w przestrzeń gór Nad-
popradzkiego Beskidu, którego Piwniczna – Zdrój stanowi 
serce oraz przełom rzeki Poprad… Plac religijno-turystycz-
ny św. Jana Pawła II stanowi wyzwanie ewangelizacyjne dla 
naszej parafii oraz gości i ludzi gór, wykorzystując ,,genius 
loci” Piwnicznej- Zdroju” i historię Zbawienia. Cały kompleks 
jest miejscem kultu Boga wprost, w osobach Maryi i św. Jana 
Pawła II,- w górach oraz poprzez góry, a także jest przestrze-
nią rekreacji, wypoczynku, turystyki i kultury na odpowied-
nim poziomie. Plac jest otwarty całą dobę, jak nieustannie są 
otwarte ramiona dobrego Boga dla ludzi, tych wiernych i po-
szukujących i zagubionych w hałasie XXI w. Obiekty znaj-
dujące się na Placu św. Jana Pawła II: to Ołtarz/scena, który 
stanowi miejsce kulminacyjne Placu, został zaprojektowany 
na planie ryby – znaku pierwszych chrześcijan. Został wyko-
nany głównie z drewna i kamienia, na ścianie frontowej znaj-
duje się fresk Papieża z Polski – wykonany przez Agnieszkę 
Kotarbę, obok artystycznie ukazany został  Krzyż, Ołtarz do 
celebry Eucharystii, ambonka, krzesła oraz zakrystia/szatnia. 
W zależności od potrzeb, jest on przystosowany również do 
pełnienia funkcji sceny, na której odbywają się różne kon-
certy czy inne występy artystyczne. Posiada pełne nagłośnie-
nie wraz z oświetleniem. Bryła Ołtarza wkomponowana jest 
w skarpę, drzewa, kwiaty i górujący kościół p.w. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny. Zapraszam serdecznie Czytelni-
ków Wiadomości Bocheńskich na spacer, modlitwę, zadumę 
i upajanie się pięknem w samotności, czy podczas Eucharystii, 
we wspólnocie kilku tysięcy wiernych albo poetyckim kon-
cercie w górskim klimacie. W tym świętym miejscu widać, 
słychać i czuć Stwórcę Wszechświata i człowieka, oraz tre-
ści, które znamy czytając Ewangelię – ,,Pismo Święte Starego 
i Nowego Testamentu”. Jako proboszcza cieszy mnie fakt, że 
teraz młodzież przemierza szlaki, którymi niegdyś wędrował 
Papież Jan Paweł II. W kwietniu 2018 r. na Plac Św. Jana 
Pawła II, przybyła licznie młodzież z Bochni wraz z opie-
kunami i nauczycielami z bocheńskich szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, uczestnicząc w Złazisku bocheńskie-
go Oddziału PTTK. – Podkreślmy też, że na Placu Św. Jana 
Pawła II jest siedem kapliczek, które odnoszą się do biblijnych 
gór: a jest to: Góra Synaj, Góra Nebo, Góra Błogosławieństw, 
Góra Tabor, Góra Oliwna, Golgota, Święta Góra Pańska. Dla-
czego? Bo Bóg objawia się człowiekowi głównie w górach, 

Górska Kaplica Narodu Polskiego z ołtarzem polowym Wierni podczas mszy polowej
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tak jak objawił się Mojżeszowi i jego ludowi na Górze Synaj, 
przekazując podstawowe prawdy wiary i normy postępowa-
nia czyli ,,Dekalog”. Ponadto Święty Jan Paweł II tak pięknie 
mówił o fenomenie gór: ,,Góry od zawsze fascynują ludzkie-
go ducha, tak dalece, że Biblia uważa je za uprzywilejowane 
miejsce spotkania z Bogiem”. Matka Najświętsza najczęściej 
objawia się także w górach np.objawienia w Guadalupe, La 
Salette, Lourdes, czy Fatima… Taka koncepcja przyświecała 
nam podczas projektowania tej olbrzymiej przestrzeni. Starali-
śmy się, by przy każdej kapliczce była odpowiednia roślinność 
– drzewa i krzewy, które odnoszą się do danej prawdy ewan-
gelicznej, na terenie Placu św. Jana Pawła II mają określoną 
symbolikę i znaczenie dla pielgrzymów, którzy odwiedzają to 
miejsce. Miejsce, przy którym postawiona została kapliczka 
przypomina to, co wydarzyło się na biblijnej górze Synaj – 
Bóg przekazał ludzkości dwie kamienne tablice z Dekalogiem, 
czyli Bożym prawem. Symbolizują to nasadzenia, 10 sztuk 
brzóz zostało posadzonych w zwartej brzezinie, a dodatkowo 
pośrodku brzeziny znajduje się jabłoń czerwonolistna (jako 
„płonący krzew”). 

Uzasadnienie: Góra Synaj to poszarpany, nagi masyw 
górski z szaroczerwonego granitu, Góra Przymierza koja-
rzona jest z Płonącym Krzewem - symbolem Bożej Mocy.  
Natomiast  brzoza - to piękno, harmonia, młodość, miłość, 
kobiecość, delikatność, wrażliwość, „dobre drzewo”. Wła-
dysław Reymont porównał młodą brzózkę do dziewczynki 
przystępującej do pierwszej komunii świętej. Oprócz in-
nych znaczeń od dawna miała również związek z począt-
kiem i narodzinami. Kołyski dla niemowląt wykonywano 
najchętniej właśnie z drewna brzozowego, chroniąc tym 
samym dzieci od uroków i „złego oka”. Jest także drze-
wem pionierskim wykorzystywanym jako jedno z pierw-
szych nasadzeń podczas rekultywacji terenów zdegrado-
wanych, czym nawiązuje do nagiego masywu górskiego.  
Należy ją tutaj traktować jako pioniera, który jako pierwszy 
zapewnia schronienie dla Ludu Bożego i otrzymanych Przy-
kazań Bożych. Otaczająca „płonący krzew” brzezina ma go 
chronić i wzrastać wraz z umacnianiem się wiary Ludu Bo-
żego. Białe pnie brzóz są symbolem niewinności i świeżości 
początków Mojżeszowego Przymierza z Bogiem i tworzą 
jednocześnie tło dla czerwonych liści i kwiatów „płoną-
cego krzewu”. 10 sztuk drzew symbolizować ma 10 Przy-
kazań Bożych, które Mojżesz otrzymał na Górze Synaj. 
Jabłoń pełni tu rolę „płonącego krzewu”, ponieważ nie dość, 
że posiada rubinowoczerwone, błyszczące liście to jeszcze 
w maju przed ich rozwojem obsypuje się w całości ciemno-
czerwonymi, bardzo licznymi kwiatami. Rośnie tu w otocze-
niu białych pni brzóz, które tworzą dla niej tło. Nawiązuje 
też do początków ziemskiego życia ludzi. Można też uznać 
ją za symbol rajskiego drzewa, z którego Ewa zerwała za-
kazany owoc, co stało się przyczyną wygnania ludzi z Raju.  
Kolor liści nawiązuje także do szaroczerwonego granitu, 
z którego zbudowana jest Góra Synaj. Natomiast Ołtarz/Sce-
na to jeden wielki budynek, w którym sprawowane jest nabo-
żeństwo Eucharystii, ale również odbywają się tutaj koncerty 
i inne ważne wydarzenia artystyczne. Na Placu św. Jana Pawła 
II znajduje się także piękna altana jako miejsce do spożywania 
posiłków i grill. Na Placu św. Jana Pawła II odbywa się już 
,,Nabożeństwo Drogi”, które odprawiane jest w każdą pierw-
szą sobotę miesiąca od maja do października o godz. 18.00. 

i zaczyna się na placu przy ,,Zadumanym Wędrowcu”.  Ten  
Zadumany Wędrowiec z Piwnicznej to św. Jan Paweł II, za-
stygły w kamiennej figurze na skarpie przy kościele parafial-
nym. Odpoczywa w stroju turystycznym, z różańcem w ręku, 
przesuwając kolejne paciorki i spoglądając na tych, którzy tu 
mieszkają i odpoczywają .Obok niego, w zasięgu ręki, leży 
Pismo Święte. Poniżej na placu nazwanym jego imieniem 
odbywa się msza święta, i nabożeństwo drogi, uroczyście 
inaugurujące Piwniczańskie ,,Lato dla Ducha” – cykl conie-
dzielnych wypraw w góry, gdzie przy kolejnych kapliczkach 
o godz.16 sprawowana jest Eucharystia, a po niej odbywa się 
wspólne biesiadowanie. Podczas tego nabożeństwa wierni 
wędrują od kapliczki do kapliczki przez góry: Synaj, Nebo, 
Błogosławieństw, Tabor, potem górę Oliwną i Golgotę aż po 
Świętą Górę Pańską, słuchając fragmentów ze słowem Bożym 
na tych górach objawianym. … Każda góra, którą na placu 
przedstawia kapliczka, wyraża pewną prawdę Bożą i odnosi 
się do życia człowieka… Bo życie człowieka jest jak górska 
wędrówka, są tutaj radości i momenty odkrywania Bożych ta-
jemnic jak np. na górze Tabor, ale też  smutki jak na górze 
Oliwnej czy Golgocie i cel tej życiowej wędrówki – Święta 
Góra Pańska czyli Nebo –Dom Ojca – Schronisko Niebieskie  
Dodajmy, że w każdej kapliczce jest kamień z danego szczytu 
z Ziemi Świętej.

A. Sz. Jakie prace renowacyjne i konserwatorskie zo-
stały przez księdza proboszcza zaplanowane w Parafii 
Św. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Piwnicznej- 
Zdroju?

- Ks. Proboszcz Krzysztof Czech: Jeśli chodzi  o zaplano-
wane przeze mnie - jako proboszcza tutejszej parafii prace kon-
serwatorskie, muszę powiedzieć, że chcemy powrócić do dawne-
go wyglądu Ołtarza głównego. Ludzie marzą o tym, aby Kościół 
wyglądał tak jak kiedyś, a Matka Boża, która jest Patronką pa-
rafii, była na właściwym miejscu. Mamy już projekt renowacji 
ołtarza, prace  konserwatorskie, mające przywrócić dawny blask 
i piękno Ołtarza Głównego, zostaną wkrótce rozpoczęte.

A. Sz. Jest ksiądz proboszczem parafii Św. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Piwnicznej- Zdroju. Na co 
ksiądz kładzie nacisk w swojej pracy duszpasterskiej? Co 
ksiądz proboszcz zamierza robić, by młodzi ludzie podjęli 
wyzwanie dla działań wolontaryjnych, np. w ,,Caritasie”, 
lub też duszpasterstwie młodych chodzących po górach, 
kreujących młodzieńcze idee…

- Ks. Proboszcz Krzysztof Czech: Jestem proboszczem 
i prowadzę różne grupy: Stoję na czele Rady Duszpasterskiej 
i Ekonomicznej, prowadzę Szkolne Koło ,,Caritas”, Rodzinne 
Stowarzyszenie Dużych i Małych ,,Chołpina”, prowadzę KSM.

A .Sz. Uczestniczy ksiądz czynnie w duszpasterstwie 
prowadzonym dla pracowników i rodzin skupionych w Za-
kładach wody mineralnej ,,Piwniczanka”?

- Ks. Proboszcz Krzysztof Czech: Tak, biorę udział 
w spotkaniach, znam tych Państwa, firma ta promuje się, ob-
chodzili pięćdziesiąt lat Spółdzielni Pracy. Są to okazjonalne 
spotkania.

A. Sz. Gdy pracował ksiądz jako duszpasterz w Bazy-
lice św. Mikołaja w Bochni, był ksiądz związany z bocheń-
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skim Oddziałem PTTK, który we wrześniu ubiegłego roku 
świętował 90-lecie swojego istnienia?

- Ks. Proboszcz Krzysztof Czech: Jestem przewodni-
kiem beskidzkim, należę do Koła Przewodników Beskidzkich 
PTTK im. Ks. Walentego Gadowskiego w Bochni, służę po-
mocą i przyjeżdżam do Was. Z okazji 90-lecia istnienia PTTK 
w Bochni odprawiłem mszę św. i wygłosiłem kazanie w Ko-
ściółku szkolnym w dniu 16.09.2018 r., jestem ponadto Ka-
pelanem Grupy Krynickiej GOPR i Kapelanem Hufca ZHP. 
Gdy uczyłem w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazi-
mierza Wielkiego w Bochni, założyliśmy z moim serdecznym 
kolegą Krzysztofem Paduchem - nauczycielem języka angiel-
skiego w I LO w Bochni – SKTK (Szkolne Koło Turystycz-
no- Krajoznawcze), ma ono bogatą tradycję, powstało przed II 
wojną światową, a założyli je, warto podkreślić, dwóch gim-

nazjalnych profeso-
rów- profesor Stani-
sław Fischer i profe-
sor Piotr Galas. Opie-
kunem SKTK jest 
Krzysztof Paduch. 
Kiedy pracowaliśmy 
razem z Krzysiem 
w Ogólniaku, wów-
czas razem - w szko-
le organizowaliśmy 
spotkania formacyj-
ne dla młodzieży, 
odbywały się one 
raz w miesiącu, to 
młodzież prowadziła 
te spotkania, uczest-
niczyła w nich przy 
tym z dużą radością 
i z dużym zaanga-
żowaniem. Ponadto 
warto przypomnieć, 

że młodzież, będąca już absolwentami 
I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni 
im. Króla Kazimierza Wielkiego, uczest-
niczyła w licznych rajdach, złaziskach, 
na których spotykało się około czterysta 
młodzieży ze szkół średnich Powiatu Bo-
cheńskiego. Młodzież uczestniczyła także 
w wielu wyjazdach na Łemkowszczyznę. 
Dodam jeszcze, że dzisiaj wielu z tych 
młodych ludzi zrobiło ,,Kurs Przewod-
nicki” i obsługują wycieczki, są czyn-
nymi przewodnikami i prowadzą dzieci 
i młodzież w góry. Pamiętam uroczyste, 
niezwykle piękne msze święte, odbywa-
jące się co tydzień w niedzielę, w naszej 
wspólnocie w Kościółku szkolnym. 

A. Sz. Na sam koniec, moje pytanie 
dotyczyć będzie Księdza nart!

- Ks. Proboszcz Krzysztof Czech: 
Tak, jeżdżę, na nartach! Często zresztą 
wyjeżdżam na narty. Każda dziedzina 
sportu jest mi bliska. Pozdrawiam Czy-

telników Wiadomości  Bocheńskich członków i sympatyków 
,,Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheń-
skiej”, życzę Wam, abyście spędzali czas w miłym, sympa-
tycznym towarzystwie w sposób niezwykle twórczy!

-A. Sz. Dziękuję Księdzu Proboszczowi za rozmowę. 
W imieniu Czytelników Wiadomości Bocheńskich życzę 
Księdzu proboszczowi realizacji marzeń i odważnych pla-
nów, wielu górskich dróg, z ludźmi, z którymi poszłoby się 
na koniec świata…

Ks. Proboszcz Krzysztof Czech: Ja też dziękuję. Czytel-
ników i Redakcję Wiadomości Bocheńskich zapraszam ser-
decznie do Piwnicznej.
Modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Pawła II- Zadumane-
go Wędrowca z Piwnicznej:

Boże miłosierny i sprawiedliwy,
Boże wielki i przyobleczony w małą ludzką naturę,
Boże gór i dolin,
Boże opiekujący się naszą Ojczyzną,
Boże obecny w Nadpopradzkim Beskidzie,
Boże świętego Jana Pawła II i każdego z nas –
Dziękujemy za wszelkie dary, które od Ciebie otrzymujemy.
Spraw Panie, abyśmy wpatrując się w życie i postać Papieża 
z Polski – zadumanego wędrowca z naszego Placu, byli jak on, 
dobrzy, pobożni i tacy zwyczajni, jak chleb z domowego pieca.
Święty Janie Pawle II, przesuwający kolejne paciorki Różańca, 
wstawiaj się w Niebie za naszą piwniczańską wspólnotą Ko-
ścioła – tych wiernych i zagubionych na mglistym horyzoncie 
XXI wieku, turystów, kuracjuszy oraz górskich wędrowców, po-
dążających w pielgrzymce wiary z pełnym plecakiem ludzkich 
spraw, po pięknych szlakach Nadpopradzkiego Beskidu. Boże, 
udzielaj ciągle niebiańskiej mądrości, mocy i pokrzepienia na 
drodze wiary. Pomóż nam być wiernymi Twoim zasadom i na-
tchnieniom Ducha, wiejącego w krajobrazie zbawienia. Święty 
Janie Pawle II – zadumany wędrowcze z Piwniczańskiej Ziemi 
– módl się za nami.
                                                  Rozmawiała: Anna Szewczyk

16.09.2018 przed kościółkiem szkolnym w Bochni - 90-lecie PTTK w Bochni fot. W. Salamon

Pomnik Jana Pawła II Zadumanego 
Wędrowca w Piwnicznej
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W dniu 26 listopada 2019 r. miała miejsce niecodzienna 
uroczystość – 70 urodziny Przedszkola, które zaczęło swoją 
działalność jako Przedszkole Żupy Solnej.

Gości witała przy wejściu górnicza orkiestra dęta.
Wśród zaproszonych byli przedstawiciele władz miasta z p. 

burmistrzem Stefanem Kolawińskim na czele, prezes Kopalni 
Soli pan Maciej Kuszlik, przedstawiciele władz oświatowych, 
kultury oraz portali internetowych, redakcji pism lokalnych 
i oczywiście rodzice przedszkolaków.

Jak na każdych urodzinach, były gratulacje, życzenia, podzię-
kowania, kwiaty i tort. Był też piękny program artystyczny w wy-
konaniu dzieci starszych grup „Żabek” i „Zajączków”. 

Program inspirowany był folklorem krakowskim i górniczą 
tradycją. Miłymi przerywnikami były skecze w wykonaniu czte-
rech tatusiów – panów z Rady Rodziców: Stanisława Kęska, Lesz-
ka Stabrawy, Bartłomieja Pudełko i Mateusza Rachwalskiego.

Reżyserem obchodów jubileuszowych była pani Beata 
Broszkiewicz dyrektor przedszkola, a koordynatorem uroczy-
stości pani Beata Olipra. Panie Beata Olipra i Małgorzata 
Wiśniowska były odpowiedzialne za artystyczne przygotowa-
nie pięciolatków czyli dzieci z grupy „Żabek”, a panie Kinga 
Jaszczyńska-Kozak i Andżelika Sroka podjęły się artystyczne-
go przygotowania sześciolatków czyli dzieci z grupy „Zającz-
ków”. Dyrygentem orkiestry sześciolatków była pani Monika 
Górska. Scenariusz spektaklu jubileuszowego przygotowała 
Paulina Swornowska. Obie panie, Monika Górska i Paulina 
Swornowska zaangażowały się w przygotowanie artystyczne 
panów z Rady Rodziców biorących udział w inscenizacji.

Scenografię spektaklu jak też jubileuszowe logo przygowała 
pani Andżelika Sroka. Akompaniowała pani Anetta Jasińska.

Wystawy, ukazujące historię przedszkola i jej dzień dzisiej-
szy utrwalone w fotografiach, przygotowały panie Agnieszka 
Śmiałek i Kinga Jaszczyńska – Kozak.

Janina Kęsek 

Jubileusz 70-lecia Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Bochni
Należy dodać, że w przygotowanie uroczystości jubileuszo-

wej zaangażowany był, oprócz kadry pedagogicznej, cały per-
sonel pomocniczy przedszkola.

Poniżej zamieszczamy przemówienie pani dyrektor przedszko-
la Beaty Broszkiewicz wygłoszone na rozpoczęciu uroczystości.

„Witam Państwa w Górniczym Kąciku. Wszystkich, którzy 
być może jeszcze tego nie wiedzą, chciałam poinformować, iż 
uchwałą Rady Miasta z dnia 31 października bieżącego roku, 
Miejskie Przedszkole nr 3, zmienia nazwę na Miejskie Przed-
szkole Górniczy Kącik nr 3 w Bochni. Nazwę przedszkola 
wyłoniono poprzez głosowanie, w którym wzięła udział cała 
społeczność przedszkola.

Trudno uwierzyć, że nasze przedszkole ma już 70 lat. Roz-
poczęło swoją działalność pierwszego listopada 1949 roku 
jako Przedszkole Żupy Solnej, bo właśnie dzięki staraniom 
dyrekcji Kopalni zostało utworzone. Było usytuowane w bu-
dynku mieszkalnym przy ulicy Planty 10. Inspektorat Oświaty 
mianował na stanowisko kierowniczki przedszkola pani Zo-
fię Rachwał. Początkowo do przedszkola przyjęto 30 dzieci, 
w 90% były to dzieci górników.  

1 września 1954 roku,dzieci wraz z pracownikami w barw-
nym korowodzie na czele którego szła górnicza orkiestra prze-
szły do nowo wybudowanego, bardzo nowoczesnego jak na 
ówczesne czasy budynku przy ulicy Kącik 7, w którym dzi-
siaj się znajdujemy. Nowoczesny budynek wymagał wyposa-
żenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne co wcale nie było ła-
twym zadaniem w tamtych czasach. Jednak udało się to zrobić 
i właśnie w naszym przedszkolu po raz pierwszy Inspektorat 
zorganizował konferencję powiatową i kursy przedmiotowe 
w okresie wakacji. 

Przedszkole przez wiele lat było miejscem praktyk peda-
gogicznych- najpierw dla słu-
chaczy Liceum Pedagogicz-
nego z Tarnowa, Krakowa,  
Kęt, Rabki i Myślenic potem 
dla Studium Wychowania 
Przedszkolnego. Po roku 
1972 została zatrudniona pani 
wizytator  Maria Cierniak, 
a nasze przedszkole stało się 
ośrodkiem metodycznym dla 
powiatu bocheńskiego na 
wiele lat. Tradycję zespołów 
samokształceniowych kon-
tynuowała obecna z nami 
pani metodyk, Alicja Świą-
tek. Sama będąc młodym 
nauczycielem, brałam udział 
w organizowanych w przed-
szkolu przez panią metodyk  
zajęciach pokazowych dla na-
uczycieli z miasta i powiatu.

Przedszkolaki i pracownicy na tle budynku salinarnego, pierwszego lokum Przedszkola Kopalni Soli,
1 maja 1950 r. Fot. Janina Gargulowa (archiwum przedszkola)
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W 1966 roku zmianie uległa nazwa Żupy Solnej na Kopal-
nia Soli, co za tym idzie i nazwa placówki.

Kopalnia Soli została właścicielem budynku i jego zakła-
dem opiekuńczym a dzieci górników miały pierwszeństwo 
w przyjęciu do przedszkola.

W 1976 roku stanowisko dyrektora objęła pani Krystyna 
Mleczko która pełniła tę funkcję przez 24 lata. Po niej, obo-
wiązki dyrektora na dwa lata powierzono pani Beacie Olipra.

W 2002 roku stanowisko dyrektora objęła Pani Urszu-
la Kusiak. To dzięki jej staraniom 70 letnie dziś przedszkole 
znajduje się w tak dobrej kondycji. Przez 16 lat pracy Pani 
dyrektor włożyła wiele wysiłku w generalne remonty czy też 
modernizację przedszkolnego ogrodu. 

Dziś Miejskie Przedszkole nr 3 to wspaniała placówka dla 
wychowania i nauczania małych dzieci.

Nasze atuty to dobre położenie, dogodny dojazd, duży, zie-
lony, pięknie zadrzewiony ogród a także bogata baza przed-
szkola: meble, które systematycznie wymieniamy, sprzęty, 
zabawki, kąciki zainteresowań, pomoce dydaktyczne.

Ale nasze przedszkole to nie tylko budynek i jego we-
wnętrzne sale. Przedszkole Górniczy Kącik to przede wszyst-
kim ludzie. Wertując przedszkolne kroniki zwróciłam uwagę 
jak stosunkowo rzadko na przestrzeni tych 70 lat zmieniał się 
personel placówki. Ktoś, kto rozpoczynał pracę w tym przed-
szkolu jako młody nauczyciel czy pracownik obsługi, najczę-
ściej pozostawał tu do emerytury. Powiem więcej... Zdarzało 
się tak- czego osobiście jestem przykładem, najpierw chodzi-
łam do tego przedszkola jako dziecko, potem była przerwa na 
szkołę i studia by wrócić tu po latach do pracy. I jest nas tu 
więcej takich pracowników... od przedszkola.

Nasze przedszkole jest placówka wielopokoleniową. Daw-
ne dzieci, dziś przyprowadzają nam swoje wnuki a historia 
zatacza koło.

Dziś, tak jak wtedy gdy dzieci po raz pierwszy wchodziły 
do tego przedszkola, grała  państwu górnicza orkiestra. I tak 
samo jak przed laty, my dziś także cenimy sobie nasze relacje 
z Bocheńską Kopalnią Soli, ucząc dzieci jak wielką rolę w ży-
ciu odgrywa tradycja. 

Jesteśmy wdzięczni panu prezesowi, panom dyrektorom 
za to, że wciąż możemy mówić i myśleć o sobie Przedszkole 
Górnicze. Dziękujemy za bezinteresowną pomoc i wsparcie 
okazywane naszej placówce- od corocznej wymiany piasku 
w piaskownicy po zaproszenia na bezpłatne zjazdy do kopalni 
dla naszych dzieciaków, za urodzinowy prezent dla przedszko-
la i wiele innych rzeczy.

Pragnę także serdecznie podziękować Panu Burmistrzo-
wi oraz całemu Miejskiemu Zespołowi Edukacji za życz-
liwość i zrozumienie dla potrzeb placówki na przestrzeni 
ostatnich lat. Dziękuję także w imieniu przedszkolaków za 
Urodzinowe prezenty... te od Pana Burmistrza, Wydziału 
Promocji Miasta oraz od Miejskiego Zespołu Edukacji. Bar-
dzo dziękujemy.

Nasze Przedszkole ma szczęście do ludzi- dobrych, życzli-
wych, oddanych dzieciom. I mówię o tym nie tylko z perspek-
tywy dyrektora z niewielkim stażem ale nauczyciela pracu-
jącego w tym przedszkolu od 20 lat. Dlatego pozwólcie pań-
stwo, że dziś wszystkim pracownikom przedszkola obecnym 
i emerytowanym z całego serca podziękuję. Za to jacy w tej 
pracy byliście lub jesteście. Każdy z was zostawił i zostawia 
w naszym przedszkolu cząstkę siebie, która z innymi cząstka-
mi tworzy niepowtarzalną i jedyną w swoim rodzaju atmosferę 
Miejskiego Przedszkola nr 3. 

Świętując urodziny Przedszkola zagłębiamy się w historię 
placówki ale także patrzymy w przyszłość zastanawiając się 
jakie będą kolejne lata naszego Przedszkola. Mam nadzieję, że 
równie pomyślne jak te ostatnie.

Są takie miejsca, które na zawsze pozostają nasze... i do 
nich z pewnością należy nasze Przedszkole. Niech więc będzie 
nam tu wszystkim jak najlepiej...”

Redakcja „Wiadomości Bocheńskich”składa również ser-
deczne życzenia dalszego pomyślnego rozwoju Przedszkola 
Górniczy Kącik i nadal rodzinnej atmosfery jaka zawsze tu 
panowała. Wszystkim Pracownikom życzymy zdrowia i sił 
na każdy dzień, satysfakcji, dobrej współpracy z rodzicami 
i wdzięczności wychowanków . 

Felicja Wieczorek zd. Gucwa urodziła się w Bochni w 1940 
r. kilka miesięcy po śmierci ojca.

Ojciec Felicji, Feliks Gucwa, ur. się w 1900 r. w Krakowie. 
Był absolwentem Szkoły Wojskowej w Emms, później Studium 
Pedagogicznego przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Jako na-
uczyciel Gimnazjum w Mysłowicach a także Naczelnik Okręgu 
Śląskiego Straży Przedniej działał społecznie, wychowywał 
młodzież, wskazywał jej wyższe wartości. Jego dewizą były: 
Bóg – Honor – Ojczyzna. Brał udział w obronie Lwowa i Kre-
sów Wschodnich w l. 1918-1919. W czasie II wojny walczył 
w Armii Kraków.

„Przeżywszy lat 39 wskutek odniesionych ran w obronie 
nade wszystko ukochanej Ojczyzny zmarł (…) 20.X.1939 r. „ 
(słowa z klepsydry).

Matka Felicji, Klementyna Osika, po śmierci męża wykazała 
się heroizmem, mężnie znosiła trudy utrzymania i wychowania 
10-letniego syna Zbigniewa i nowo narodzonej córki, której na 
pamiątkę nadała imię ojca.

W czasie wojny pracowała w trudnych warunkach jako 
nauczycielka. Niepokój o tych, którzy pozostali w domu w okre-
sie przedwojennym i wojennym towarzyszył najpierw ojcu, 
potem matce małej Felicji, ale oboje zdali egzamin z męstwa 
i szlachetności.

Atmosfera domu rodzinnego Felicji przeniknięta była głę-
bokim patriotyzmem, co wpłynęło na późniejsze historyczne 
zainteresowania Felicji.

Felicja Wieczorek, mgr polonistyki, była aktywnym człon-
kiem Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UJ, inicjatorką 

Barbara Rosławiecka (Kraków)

Wspomnienie o Felicji Wieczorek



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  43ZIMA 2020

WB nr 1 (123)

współpracy kulturalnej SAUJ i Stowarzyszenia Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej w Bochni, w którym również 
aktywnie działała.

Współorganizowała wystawy, wycieczki (np. Szlakiem 
Architektury Drewnianej), spotkania (np. spotkania opłatkowe).
Jako redaktor Wiadomości Bocheńskich, i autorka artykułów 
wykazywała dociekliwość, staranność i sumienność. Na naszych 
czwartkowych spotkaniach w Piwnicy SAUJ prowadziła pre-
lekcje na ciekawe tematy, prawie zawsze przewijała się w nich 
nuta patriotyzmu czy walka o niepodległość Polski.
Śmierć Felicji Wieczorek szczerze nas wzruszyła, pozostawiła 
ciepłą pamięć, wspominać będziemy dobrego i prawego czło-

wieka, mądrego, życzliwego.
Na cmentarzu Rakowickim, podczas nabożeństwa żałobne-

go, ksiądz zadał pytanie, czy Felicja była szczęśliwa?
Na to pytanie ona nam już nie odpowie, ale jeżeli wy, kon-
tynuował ksiądz, byliście szczęśliwi, przebywając z nią, to 
odpowiedź może być tylko jedna: tak.

Wszyscy kiedyś spotkamy się tam, gdzie śmieć została 
pokonana przez miłość Chrystusa i imię Felicja spełni się, bo 
„Felicja” z łac. to kobieta szczęśliwa. 
                              Żegnamy Cie Felicjo!
                                                           Barbara Rosławiecka
                                                           Kronikarz SAUJ

polonistka, absolwentka UJ, nasza droga, serdeczna Koleżanka, życzliwa i uczynna,  
członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi 

Bocheńskiej oraz redakcji „Wiadomości Bocheńskich”.
Uhonorowana tytułem Nestora Stowarzyszenia Bochniaków.

 
Rodzinie zmarłej Koleżanki składamy szczere wyrazy współczucia.

Z ogromnym żalem i w poczuciu wielkiej straty przyjęliśmy wiadomość,
że dnia 4 grudnia 2019 r. zmarła w Mysłowicach 

ś.          p.

FELICJA WIECZOREK

1940-2019

Cześć Jej Pamięci

Zarząd Główny 
Stowarzyszenia Bochniaków

i Miłośników Ziemi Bocheńskiej  
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Człowiek rodzi się w okolicznościach, które są dla niego 
jednoznacznie przeznaczeniem. Nie ma na to żadnego wpły-
wu, zostaje „wmontowany” we wszechświat tu i teraz, ale 
po niedługim czasie zaczyna starać się mieć wpływ na swoje 
życzie. Najczęściej jest to gest odsunięcia od swojej buzi nie-
poradną rączką piersi, którą karmi go mama.

Gdy poznałem Felę, od razu poczułem, że Ona wie co robi 
w życiu i chce mieć wpływ na wszystko co wokół Niej się 
dzieje. Dla Niej tak, to znaczyło tak, a nie, to nie.

Kompromis musiał być mocno uzasadniony. To była sil-
na osobowość, która nie wszystkim z otoczenia odpowiadała. 
Dopiero przy bliższym poznaniu było wiadomo, że Fela wie 
czego chce, przede wszystkim dla innych.

W jej życiu praca z młodzieżą odegrała ogromną rolę. 
Mało jest polonistek, które w „słusznym” wieku intensywnie 
pracują z uczniami. A Ona nie tylko pracowała, ale dawa-
ło Jej to dużą satysfakcję. Przyjdzie czas, że  Jej uczniowie 
bedą otwarcie się przyznawać, że odegrała w ich życziu klu-
czową rolę.

Pasją Feli w ostatnich latach było przywracanie pamięci 
o ludziach wartościowych, zapomnianych. Starała się przez 
ich „odnalezienie” i „oświetlenie” na nowo, dawać świadec-
two o nieprzemijaniu życia ludzkiego, czasem wydawałoby 
się niczym się niewyróżniającego.

Wydawałoby się, bo przecież po przeczytaniu artykułów 
wychodzących spod Jej ręki, zdawaliśmy sobie sprawę, że po-
trafiła nas zarazić sympatią do swych bohaterów, ale to mało, 
dostawaliśmy do ręki argumenty na potwierdzenie tezy, że 
przecież świat nie zaczyna się od nas. Przed nami byli inni, 
którzy być może o wiele lepiej, niż my starali się tworzyć 
rzeczywistość, w której przyszło im żyć. Bliższe zapoznanie 
się z historiami opowiedzianymi przez Felę, pozwala nam na 
stwierdzenie, że miała szczęście do odkrywania historii i talent 
do ich opisania.

Czasem szła dalej – doprowadzała nas do materialnego 
uwiecznienia swoich bohaterów.

Łatwo nie było. Zespół ludzi, szczególnie związanych ze 
Stowarzyszeniem Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheń-
skiej, to wyróżniające się osobowości, dlatego trzeba było tak 
funkcjonować w zespole, aby wszyscy byli zadowoleni, nie 
tracąc z pola widzenia zamierzonego celu.

Byłem świadkiem dyskusji Feli ze ś.p. Prezesem Stanisła-
wem Kobielą. Zaimponowali mi swoim podejściem do oma-
wianego problemu. Obydwoje byli oddani sprawie utrzymania 
na dobrym poziomie wydawnictwa „Wiadomości Bocheńskie”.

Fela nie tylko świetnie pisała, ale także świetnie prezento-
wała swoje prace na wykładach w wielu miejscach.

Jako członek Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego znajdowała czas na „spotkania czwartko-
we” w gotyckiej piwnicy przy ul. Grodzkiej w Krakowie.

Ostatni jej wykład zainspirował nas do dalszego działania 
o charakterze specjalistycznym.

Niestety Fela nam nie pomoże. Ale czy na pewno? Przecież 
Ona nie zapomni o swojej kochanej Bochni, o przyjaciołach ze 
Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, 
o przyjaciołach ze Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Oni wszyscy byli cząstką Jej życia.

Na koniec trochę osobistego wspomnienia. Kilkanaście 
miesięcy temu moja żona wraz z Felą czekały na mnie w ład-
nej kawiarni przy Rynku w Bochni. Ja byłem na rozprawie 
w sądzie. Kolejna rozprawa – Fela znała sprawę. Moja walka 
z zupełnie niezrozumianym bezprawiem, inspirowała Felę, 
chciała nawet napisać na ten temat artykuł.

Przyszedłem kompletnie wykończony. Fela natychmiast 
poprosiła kelnerkę, aby dała mi coś do picia i powiedziała: „... 
tak nie może być, ty musisz się otrząsnąć, bo się wykończysz, 
a jesteś bardzo potrzebny innym. Zwróciła się do mojej żony 
– ty musisz go pilnować, oni kiedyś zapłacą za to draństwo. 
Jacek, musisz wziąć się w garść!”

Ta dobra, niepozorna istota, stała się w tym momencie sil-
na, kategoryczna i wpływająca na nas. Te słowa „musisz się 
otrząsnąć!” były wypowiedziane tak kategorycznie, rozkazu-
jąco, nie znosiły sprzeciwu ani dyskusji.

To była cała Fela.
Jej kompetencja, przygotowanie merytoryczne, talent 

i w końcu cała osobowość, będą trudne do zastąpienia w na-
szym środowisku.

Jeszcze dwa słowa o skromności. Myślę, że dodowem nie-
planowanym, niezamierzonym, na podsumowanie Jej życia 
był pogrzeb na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

           Żegnaj Felu! Czuwaj nad nami!
                                                              Jacek Nikorowicz

Jacek Nikorowicz

Wspomnienie

W "Wiadomościach Bocheńskich" (Nr 3-4 (121-
122) jesień 2019) w tekście dotyczącym świętej pamięci 
gen. Tadeusza Cepaka, długoletniego prezesa Oddziału 
warszawskiego wkradły się pomyłki, które nieniejszym 
pragniemy sprostować:

1) wnuk św. pamięci generała, mówiący na pogrzebie 
o życiu i działalności dziadka, miał na imię Michał a nie 
jak napisano Bogusław (strona. 40);

2) w nekrologu (strona 39) podano niewłaściwą datę 
śmierci generała, który zmarł 22 sierpnia 2019 roku, a nie 
jak podano, 23 sierpnia 2019.

      Za pomyłki serdecznie przepraszamy,

                                Redakcja Wiadomości Bocheńskich

SPROSTOWANIE
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Wiktoria Gałka (uczennica I LO w Bochni)

Galicyjskie źródła niepodległości
I Liceum Ogólnokształcące w Bochni od kilku lat współ-

pracuje ze szkołami zagranicznymi. Daje to uczniom możli-
wość realizowania projektów międzynarodowych z Niemca-
mi, Grecją, Czechami, Słowacją oraz, tak jak w tym przypad-
ku, z Ukrainą. Uczniowie uczą się pracy zespołowej w gru-
pach międzynarodowych, co wpływa nie tylko na poszerzenie 
wiedzy i doskonalenie zdolności językowych, ale też zawiera-
nie przyjaźni z rówieśnikami z danego kraju.

Czerwiec uczniom kojarzy się z wystawianiem ocen oraz 
wizją nadchodzących wakacji. Jednak nasza grupa licealistów 
z klas humanistycznych I liceum w Bochni, pod opieką na-
uczycieli Elżbiety Rydz-Kumorek i Jerzego Pączka, początek 
czerwca spędziła nie na nauce do kolejnego sprawdzianu, a na 
integracji międzynarodowej. Nasza piętnastka wzięła udział 
w projekcie „Galicyjskie źródła niepodległości Polski i Ukra-
iny”. Naszymi towarzyszami w czasie poznawania wspólnej 
historii była grupa uczniów z Lwowskiego Liceum Lingwi-
stycznego. Niektórzy z nas mogli ich poznać podczas organi-
zowanej wcześniej wymiany. 

Projekt zaczął się 2 czerwca na dworcu w Bochni, gdzie 
powitaliśmy grupę ukraińską. Naszą bazą wypadową stała się 
Gospoda nad Rabą. Tutaj mieszkaliśmy, mieliśmy po-
siłki i spędzaliśmy wolne wieczory. Tak, wolne były 
tylko wieczory - od rana pracowaliśmy, by wypełnić 
każdy punkt napiętego programu. Tak też każdy musiał 
pokochać, a przynajmniej zacząć tolerować, wczesne 
wstawanie (a przecież miała być to swojego rodzaju 
przerwa od szkoły!). Oprócz wycieczek do Krakowa, 
poznawaliśmy Bochnię od strony historycznej dzięki 
grze miejskiej, oraz całą trzydziestką odwiedziliśmy 
nasze liceum. Tam przedstawiliśmy założenia projek-
tu, opowiedzieliśmy o wkładzie uczniów naszej szko-
ły w walkę o niepodległość, a uczniowie ukraińscy 
przedstawili nam planowane innowacje we Lwowie 
oraz swoich znanych rodaków. Oczywiście obowiąz-
kowym punktem było zwiedzenie Kopalni Soli oraz 
wizyta w starostwie. Jeden wieczór spędziliśmy w do-

mach - każdy z nas zaprosił jednego z zagranicznych gości na 
rodzinny obiad. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, mo-
gliśmy nawiązać bliższy kontakt z zaproszonymi Ukraińcami, 
pokazać im jak wygląda nasze codzienne życie w kręgu ro-
dzinnym. Była to też okazją do dłuższej rozmowy, znalezienia 
wspólnych tematów.

W piątek, na koniec polskiej części każdy dostał certyfikat 
uczestnictwa. Trudno było nam się pożegnać z nowymi przyja-

ciółmi, na szczęście mogliśmy utrzymać kontakt przez in-
ternet oraz mieliśmy obietnicę ponownego spotkania we 
wrześniu, kiedy miała mieć miejsce druga część projektu.

9 września, tym razem pod opieką nauczycieli Ewy 
Wiaderny i Jana Witka, wyruszyliśmy z bocheńskiego 
dworca, by następnie w Przemyślu przesiąść się w pociąg 
do Lwowa. Podróż minęła nam w miłej atmosferze, wszy-
scy byliśmy podekscytowani, niektórzy z nas nigdy wcze-
śniej nie byli na Ukrainie. Tak samo jak w Polsce, miesz-
kaliśmy razem w jednym budynku. Poranne wstawanie 
weszło nam już w nawyk, chociaż od czasu do czasu zda-
rzało się, że ktoś spóźnił się kilka minut na śniadanie.

Plan tygodnia podobny był do tego z części polskiej: 
odwiedziny w szkole, zwiedzanie miasta i jego najważniej-
szych zabytków, gra miejska. Obie strony także przedsta-
wiły prezentacje o polityce, literaturze i kulturze Galicji. 
Jednymi z ciekawszych punktów programu był obiad u ro-

dzin naszych rówieśników oraz wizyta w Operze Lwowskiej. 
Zwiedziliśmy także Cmentarz Łyczakowski gdzie dłuż-

szą chwilę poświęciliśmy na cmentarz Orląt Lwowskich, a na 
Cmentarzu Janowskim przy kwaterze Armii Halickiej.

Gdy nasze ostatnie spotkanie także dobiegło końca, po-
żegnania były o wiele smutniejsze. Wiedzieliśmy, że już nie 
spotkamy się w takim gronie, a obietnice przyjazdu do Bochni 
i Lwowa padły kilka razy. Niestety nie mogliśmy przeciągnąć 
pobytu - pociąg nie zamierzał na nas czekać.

Aktualnie nasza grupa utrzymuje kontakt przez Instagram 
oraz przez czat na Telegramie. Mamy nadzieję, że nowe znajo-
mości przetrwają i jeszcze kiedyś będziemy mieć okazję spo-
tkać się i powspominać cały projekt.

Uczestnicy projektu w ogrodzie Gospody nad Rabą w Bochni

Przed gmachem Opery we Lwowie
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Władysław Kupiszewski (Warszawa)

Wspomnienie z lat szkolnych
W moich początkowych czasach gimnazjalnych (1945-

1949), kiedy jeszcze komuniści nie zdołali całkowicie opano-
wać oświaty, ujarzmić szkół, a w nich profesorów i uczniów, 
regularnie w każdą niedzielę odbywały się dla szkoły Msze 
św. Młodzież gimnazjalna czwórkami w pochodzie, czasem ze 
sztandarem szkolnym podążała wraz z profesorami do kościo-
ła na Mszę św. Tak było w Bochni zaraz po wojnie, w pierw-
szych latach wolności.

Potem, już w latach 1947, 1948, to jest po zjednoczeniu par-
tii politycznych i organizacji młodzieżowych zaczął się swoisty 
terror, czyli jak to później literaci nazwali, wszechwładne pa-
nowanie „dyktatury ciemniaków”, rządy „nieomylnej partii – 
PZPR”. Zaczął się koszmarny okres stalinizmu, okres nakazów 
i zakazów, który trwał aż do lat osiemdziesiątych.

Ale wracam do wspomnianych wyżej nabożeństw. Odbywa-
ły się one w kościele szkolnym, w pobliżu gmachu gimnazjum. 
Msze dla młodzieży (uczniów) najczęściej odprawiał ks. Antoni 
Czapliński, rzadziej ks. Józef Białek, obaj prefekci gimnazjalni.

                                   * * *
W moim wspomnieniu chciałbym napisać coś o jednej niedzie-

li, o takiej Mszy św., która szczególnie utkwiła w mojej pamięci.
Była to niedziela okresu bożonarodzeniowego. Młodzież 

w kościele zebrana trwała w modlitewnym skupieniu lub włą-
czała się w śpiew kolęd intonowanych przez (pełniącego wów-
czas funkcję organisty) Kazia Ślizowskiego, kolegę klasowego.

Po żarliwym kazaniu, ale trochę przydługim (bo takie zwykł 
był wygłaszać ks. Czapliński), nastąpił moment najpiękniejszy 
i najbardziej wzruszający w dzisiejszej Mszy św. – podniesienie.

Wśród ogólnej ciszy towarzyszącej tej chwili słychać było 
delikatny dźwięk dzwonka (wówczas wszyscy uklękli) i cicho, 
niemal szeptem wypowiadane przez kapłana sprawującego 
ofiarę słowa:

Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy:
To jest bowiem Ciało moje,
Które za was będzie wydane (i dalej)
Bierzcie i pijcie z niego wszyscy,
To jest bowiem kielich Krwi mojej

Nowego i wiecznego Przymierza,
Która za was i za wielu będzie wylana
Na odpuszczenie grzechów.

To czyńcie na moją pamiątkę1,

a kiedy hostia, a potem kielich uniesione nieco przez ka-
płana pojawiły się nad ołtarzem, z chóru popłynęła przepięk-
na melodia, cichy, delikatny śpiew, jakby śpiew Matki nad 
usypiającym Dzieciątkiem i dały się słyszeć słowa wnikające 
w ciszę kościoła:

Podnieś rączkę, Boże Dziecię
błogosław ojczyznę miłą2,
splatały się one z melodią, napełniały radością i zachwytem 

serca zebranych na modlitewnym misterium i ulatywały jako 
prośba hen, do niebios progu, do narodzonego Dzieciątka.

Na drugi dzień Jan Chamielec, starszy już nasz profesor od 
niemieckiego (ponoć wyznania protestanckiego), przyszedłszy 
na lekcję przed jej rozpoczęciem zwrócił się do naszego kolegi 
organisty tymi słowami: - „Chłopczyku! (tak zwykle zaczynał, 
gdy chciał wyrazić uznanie, życzliwość i serdeczność) – mu-
szę ci powiedzieć, że wczoraj wzruszyłeś mnie bardzo, prze-
pięknie grałeś i śpiewałeś. To było naprawdę piękne i wzru-
szające. Przepiękne”.

Tak zacny nasz profesor docenił kunszt i zdolności mu-
zyczno-wokalne „młodego organisty” z czwartej gimnazjalnej 
i dał temu wyraz wobec całej klasy.

Przypisy:
1  Mszał rzymski dla diecezji polskich, Pallottinum, Poznań 
1986, s. 316-317.
2  F. Karpiński, Pieśń o Narodzeniu Pańskim (w oryginale jest 
forma ręka).
                                         * * *
Prof. Kazimierz Ślizowski (1929-2014) pracownik naukowy 
IGS PAN, Generalny Dyrektor Górniczy. Pochowany w Boch-
ni, w grobowcu rodzinnym przy ul. Orackiej

Ewelina Mroczek

W roku Stanisława Moniuszki. Jan Dyga u Bochniaków
Czy można było przemilczeć rocznicę, która dotyczy twórcy 

polskiej opery narodowej oraz ogromnego bogactwa muzycznych 
form inspirowanych ideą i marzeniem o Polsce wolnej, z własną 
tradycją i kulturą, silnej jednością wszystkich jej warstw i stanów.

20 listopada 2019 r., w Domu Bochniaków odbył się niezwy-
kły swoją odświętnością, programem i osobą artysty śpiewaka 
wieczór - na 200-lecie urodzin Stanisława Moniuszki.

Nasze zaproszenie przyjął Jan Maria Dyga, który chociaż na 
stałe mieszka w Gliwicach, od wielu lat jest członkiem Towarzy-

stwa Miłośników Wiśnicza. Recital śpiewaka muzycznych scen 
Śląska połączony został z komentarzem o artystycznej drodze 
wybitnego kompozytora i z wokalnym występem młodzieży 
Teatru Artystokrackiego (m. in. uczniowie Szkoły Muzycznej 
II stopnia w Bochni) oraz chóru Stowarzyszenia Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

Frekwencja dopisała. Goście zajęli miejsca w dwóch salach. 
Najpierw było słowo mówione; przedstawiono biograficzne 
wątki reasumując przy tym bogatą twórczość kompozytora. 
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Dla oceny wybitnego talentu Moniuszki, wartości jego dzieł 
oraz wrażeń z pierwszych wystawień „Halki” i „Strasznego 
Dworu” zacytowano opinie i relacje ludzi epoki: Heleny 
Modrzejewskiej, Marii Kalergis i z ówczesnej prasy.- Czytali 
Kamila Puławska i Maksymilian Truś. W solowym występie, 
przy akompaniamencie pani Agnieszki Vitek 3 pieśni Moniuszki 
o różnorodnym nastroju i tempie zaśpiewały: Justyna Styczeń 
(Złota rybka) ,Olga Płaczek (Prząśniczka, słowa J. Czeczota) 
i Emilia Filipek (Pieśń wieczorna, albo Po nocnej rosie, słowa 
W. Syrokomli). Z powagą tej prezentacji rozminął się Arman-
do Gudanek. W czapce daszkiem do tyłu, na salę wjechał na 
deskorolce i wykrzyczał bardzo współcześnie: 

Kochany Panie Stanisławie.
Ja wiem, że Pan ma pomnik w Warszawie,
że Pan jest twórcą oper „Halka”, „Hrabina” „Flis”
i może to nie wypada, że piszę do Pana list,
ale znam Pana pieśni, które są w szkolnych śpiewnikach
i mnie się najbardziej na świecie podoba Pana muzyka! 

Chyba dał odpór różnym nudziarzom, - że niby Moniuszko to 
skansen, oldskul. I nikomu już nie potrzebny.
A potem odbył się oczekiwany recital Jana Marii Dygi. Przez 
godzinę byliśmy z pieśniami Moniuszki. Mocny baryton i pełna 
temperamentu aktorska kreacja dały wspaniały efekt. Koncert 
pana Dygi w Bochni był niewątpliwie wydarzeniem muzycz-
nym, a zbiegł się z 60-leciem jego pracy artystycznej.- Uro-
czysty Benefis odbył się 21 września br. w Chorzowie w Parku 
Etnograficznym.- Bukietem pąsowych róż wyraziliśmy swoje 
uznanie i gratulacje.
Jan Maria Dyga zaśpiewał solo 6 pieśni: Dziad i baba, O matko 
moja, Kozak, Krakowiaczek, Sołtys, Piosenka żołnierska oraz 
arię Stanisława z opery Verbum nobile. Akompaniowała pani 
Krystyna Stryja, która również przyjechała z Gliwic. Tempera-
ment śpiewaka i doskonały kontakt z publicznością niebawem 
zmienił solowy charakter recitalu na wspólny śpiew będących 
w repertuarze chóru bochniaków pieśni moniuszkowskich.- Ich 
echo z pewnością poniosło się w miasto.

Pan Dyga znany nam również z umiłowania pieśni patriotycz-
nej, zważywszy na niedawno miniony Dzień Niepodległości, za-
chęcił słuchaczy do chóralnego śpiewu pieśni i piosenek legionów 
Piłsudskiego. Znajomość melodii, teksty na ekranie i silny głos 
przewodnika spotęgowały entuzjazm i dały mocny efekt wokalny.

Był to piękny wieczór, bardzo polski. Taki, jakiego na pew-
no życzyłby sobie Stanisław Moniuszko ogromny zwolennik 
„domowego śpiewu”.- Wszak skomponował ponad 300 pieśni.

Na jubileusz 60-lecia pracy artystycznej, 21 września br. w Ko-
ściele Ewangelickim w Chorzowie odbył się Jubileuszowy Koncert 
Jana Marii Dygi. Pragnąc zapoznać naszych czytelników z artystycz-
ną drogą Śpiewaka załączamy wydany z tej okazji biogram Artysty.

                       JAN MARIA DYGA
Kształcił się muzycznie w Warszawie i Łodzi. W 1971 r. 

ukończył studia w Wyższej Szkole Muzycznej na wydziale 
wokalno - aktor skim, z tytułem magistra sztuki. Od najmłod-
szych lat przejawiał predyspozycje śpiewacze. W wieku 19 lat 
zamiłowania wokalne doprowadziły młodego chorzowianina 
do chóru „Słowiczek”a na stępnie katowickiego „Ogniwa”. 
Pierwsze „szlify sceniczne” zdobywał w Pałacu Młodzieży 
w Katowicach, w pracowni muzycznej i teatralnej. Tam przeżył 
pierwszy solowy występ po ... esperancku i tam (w 1959), w wy-

niku eliminacji do Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” (spośród 300 
kandydatów wybrany został do 
ósemki) trafił do Koszęcina. 
Miał 20 lat. Stał się zawodow-
cem. Po kilku latach pobytu 
w zespole, ambicje dalszego 
wokalnego kształcenia pogna-
ły Jana do Warszawy, gdzie 
pobierał nauki w Średniej 
Szkole Muzycznej, zarazem 
dorabiając śpiewem m. in. 
w zawodowym zespole woj-
skowym i chórze Filharmonii 
Narodowej. Rozrzut wokal-
nych zainteresowań sprawił, że 
on - „Hanys ze Śląska” - repre-
zentował stolicę na ogólnopol-
skim festiwalu piosenki w Zielonej Górze, wpierw solistycznie, 
a rok później z Alicją Majewską, której talent odkrył. W1966 
r. kontynu ował wokalną edukację w Łodzi. Po ukończeniu 
konserwatorium dokształcał się na podyplo mowym Studium 
Kulturalno - Oświatowym przy Uniwersytecie Łódzkim.

Pracę solistyczną podjął w bydgoskiej Operze i Operetce. Po 
kilku latach wrócił na Śląsk, by na 17 lat zostać artystą-solistą 
Państwowej Operetki Śląskiej w Gliwicach. Tam artystycznie 
zaistniał w wielu premierach i gatunkach muzycznych, m.in. 
w klasyce operetkowej, operze buffo, komedii muzycznej, 
musicalu, bajce muzycznej, wodewilu, kabarecie.

Jakiś czas, równolegle z pracą sceniczną, kształcił młodzież, 
ucząc emisji głosu i interpre tacji piosenki w zabrzańskiej Szkole 
Muzycznej. Dla pogłębienia umiejętności aktorskich na siedem 
lat związał się z teatrem dramatycznym w Zabrzu (1991-1998).

Z potrzeby ducha i zamiłowania do śpiewu chóralnego stał 
się na ponad 20 lat fila rem ewangelickiego chóru „Cantate” 
w Chorzowie. Kilkakrotnie wystąpił z nim zagranicą: w Niem-
czech, Holandii (gdzie jako solista, zaśpiewał po holendersku 
utwór Mirosława Bliwerta „Ojcze nasz”), Danii, Czechach 
(w Zlinie - mieście partnerskim Chorzowa - gdzie pieśń Elsnera 
„O Panie mój” wykonał po czesku).

Od 2009 r. jest członkiem ewangelickiego chóru „Largo Can-
tabile”, przy katowickiej parafii Zmartwychwstania Pańskiego. 
Także od wielu lat zasila wokalnie zespół śpiewaczy „Animato” 
przy ewangelickiej parafii Zbawiciela w Gliwicach (gdzie miesz-
ka). W mieście nad Kłodnicą pełni społeczną funkcję prezesa 
stowarzyszenia Klub Inicjatyw Kulturalnych. Jest działaczem 
na niwie kultury, m. in. w Śląskim Związku Chórów i Orkiestr. 

Jan Maria Dyga jest posiadaczem tytułu m.in. „Zasłużony 
działacz kultury” oraz wielo krotnych wyróżnień za długoletnią, 
aktywną działalność na niwie śpiewaczej i w społecznym ruchu 
muzycznym. Pisze do prasy muzycznej, religijnej i lokalnej 
(m.in. do Zwiastuna, Cho rzowianina, Śpiewaka Śląskiego, 
Gońca Górnośląskiego). Aktywnie udziela się w organizacji 
turystyczno-krajoznawczej (aktualnie jako prezes Koła „Śród-
mieście” przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej).

Jest propagatorem postaci Juliusza Rogera - „śląskiego 
Kolberga, organizując imprezy dla upamiętnienia wielkiego spo-
łecznika z I poł. XIX w. (matka dr Rogera była ewangeliczką).

21 września 2019 roku w gronie przyjaciół i sympatyków 
obchodzi sakralny, artystyczny jubileusz w chorzowskim Parku 
Etnograficznym.

fot. W. Salamon
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 „Zrodziła się w górskiej kotlinie Beskidu,
Wrosła w zieleń i bujne lasy.
Minęły wieki, minęły czasy-
Tak samo pachną kwiaty i zioła,
Hymn dziękczynienia śpiewają drzewa,
Kręty strumyk szemrze, po kamykach płynie
Po tej strojnej w zieleń i kwiaty żegockiej kotlinie”
                                                                    Anna Łękawa1

Pamięć, duma, przywiązanie, ale też i troska o ten ka-
wałek polskiej ziemi skąd nasz ród – bliskie sercu rodzinne 
miejsce – stworzyły i motywują ruch społeczny nazywany 
regionalizmem. Jego przykładem jest Stowarzyszenie Boch-
niaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej – jedno z najstar-
szych w Polsce. Dzisiaj w naszym powiecie społeczności 
wszystkich jego gmin idą tym śladem. Strażnicy pamięci. 
Dbają o zachowanie pamiątek, o szacunek dla tradycji – jak-
że często ciekawie wyróżniającej – nie zapominając o im-
ponderabiliach wyznaczanych współczesnością.

W Żegocinie położonej 20 km od Bochni, od 1993 roku 
działa Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. 
Czesława Blajdy2. W początkach swego istnienia złączone 
organizacyjnie ze Stowarzyszeniem Bochniaków obecnie 
jest samodzielną strukturą. To nie przeszkadza w utrzymy-
waniu wzajemnych kontaktów. Wymianie doświadczeń słu-
żą min. obustronne spotkania. Ostatnio w Domu Bochnia-
ków na otwarciu wystawy pt. „Kariery chłopskich synów” 
byli też i goście z Żegociny: pani Maria Juszczyk i panowie: 
Tadeusz Olszewski, Czesław Pączek, Mieczysław Blajda, 
Jan Truś, Kazimierz Kozak .

19 października br. o godz. 15. przed okazałym budyn-
kiem Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie, 
gdzie siedziba Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegociń-
skiej, na naszą 4-osobową delegację z panią prezes Stowa-
rzyszenia Bochniaków Zofią Sitko czekali członkowie Za-
rządu SPZŻ: Tadeusz Olszewski (prezes), Mieczysław Blaj-
da (wiceprezes, syn Cz. Blajdy), Czesław Pączek, Zdzisław 
Janiczek, Joanna Pastuszak-Cybulska i Jan Truś (skarbnik).

Serdecznie powitani niebawem poznaliśmy okoliczno-
ści założenia Stowarzyszenia (dziś ma 30. członków) i ak-
tualną działalność. – Priorytetem jest ciągłe wzbogacanie 
etnograficznej ekspozycji Izby Regionalnej i Galerii Wiej-
skiej w działach: Sprzęty gospodarstwa domowego, Wy-
posażenie wiejskich chat, Obrazy regionalnych twórców 
ludowych. Odnajdywane, ocalone od zapomnienia dają ob-
raz minionej codzienności i świętowania podgórskiej wsi 
kotliny Beskidu.

Gromadzenie dokumentacji w ramach Archiwum Spo-
łecznego jest podstawą bogatej w efekty pracy redakcyjnej 
i edytorskiej Stowarzyszenia. Dotychczas wydano 5 zeszy-
tów Kroniki Ziemi Żegocińskiej w redakcji zbiorowej pod 
kierunkiem Joanny Pastuszak-Cybulskiej, i nowość Żegociń-
ski Słownik Biograficzny zeszyt 1 – Ludzie Oświaty i Nauki 
pod redakcją Tadeusza Olszewskiego.

Ewelina Mroczek

Przyjacielskie spotkanie w Żegocinie
Od 2016 r. organizowane są Młodzieżowe Rajdy Piesze 

im. Czesława Blajdy. Nasi gospodarze zapewnili i nam na-
miastkę wspaniałych krajobrazowych wrażeń zawożąc na 
punkt widokowy „Widoma”, skąd odsłania się w swej „wynio-
słej” urodzie panorama Beskidu Wyspowego, a w przejrzysty 
dzień odległe Tatry wydają się być tak blisko.

Historia Żegociny ułożyła się w trakcie spaceru wzdłuż po-
toku Sanka. Rzeczka wypływa z rozdzielskiej góry i jest jakby 
„osią” wsi – w Łąkcie ginie w Stradomce, i wraz z nią w Rabie 
niedaleko Dąbrowicy. Nasze poznawanie przeszłości to miej-
scowa fara pod wezwaniem Św. Mikołaja. Początki tradycji 
kościelnej w genezie osady (prawdopodobnie poł. XII wieku) 
sięgają tegoż wieku. W obecnym kościele zbudowanym pod 
koniec XIX stulecia jest zachowana gotycka XVI-wieczna ka-
mienna chrzcielnica; imponują organy Tomasza Falla i wiele 
dziewiętnastowiecznych pamiątek. Eksponowana w bocznej 
nawie rzeźba Chrystusa Frasobliwego w cierniowej koronie 
i ołtarz z figurą Matki Boskiej Niepokalanej są dziełem ce-
nionego w Polsce, uzdolnionego rzeźbiarza i malarza Jakuba 
Juszczyka z Żegociny, żyjącego w I połowie ubiegłego wieku. 
Po latach bratanica artysty, poetka i malarka Maria Juszczyk 
z Żegociny głównie na podstawie zachowanych listów na-
pisała ciepłą opowieść biograficzną o jego niełatwym życiu 
i pracy twórczej. Książka zatytułowana „Sztuka moja miłość” 
została wydana w Krakowie 1993.

Widok zapuszczonego, zdewastowanego – przez czas 
i brak troski – budynku dworu w Łąkcie Górnej przygnębia 
świadomością doznanej straty. – Straty, jak widać, trudnej 
do odrobienia. Optymistyczny akcent to Zespół Szkół im. 
Św. Jana Pawła zbudowany na terenie podworskim w cieka-
wej koncepcji architektonicznej zespołu kilku parterowych 
budynków – dla każdego rocznika oddzielnie(!) Nasz pobyt 
w Łąkcie Górnej kończymy w miejscu gdzie przy cudownej 
w jesiennych barwach, szczęśliwie zachowanej alei grabowej 
postawiono obelisk upamiętniający wojenny dramat – śmierć 
alianckiego lotnika w sierpniu 1944. Historia zostawiła na tej 
ziemi wiele śladów. Na cmentarzu w Żegocinie zachowała 
się kwatera żołnierska poległych (91 żołnierzy) w operacji 
limanowsko-łapanowskiej. Mogiła jest fragmentem Szlaku 
Cmentarzy I Wojny Światowej przebiegającego przez gmi-
ny Łapanów, Nowy Wiśnicz, Trzciana, Żegocina. Informator 
o Szlaku wydany przez Urząd Gminy w Żegocinie w 2014 r. 
powstał przy zasadniczym udziale prezesa SPZŻ pana Tade-
usza Olszewskiego (opracował fotografie, plany cmentarzy na 
podstawie wizji terenowej, tekst)3. W bibliografii do wydania 
min. jest wymienione opracowanie Ellnaina Zbigniewa Cmen-
tarz w Żegocinie. Pamięć Wielkiej Wojny (w:) „Spotkania 
z zabytkami”, nr 11, 2003. Z. Ellnain współzałożyciel SPZŻ, 
współpracował również z naszą redakcją. W Wiadomościach 
Bocheńskich można było przeczytać jego erudycyjne artykuły 
o lokalnych zabytkach; min. o krzyżach przydrożnych, o dwo-
rze w Łąkcie Górnej, w Skrzydlnej, w Świdniku.

Naszym Przyjaciołom ze Stowarzyszenia Przyjaciół Zie-
mi Żegocińskiej dziękujemy za miłe naszemu sercu spotka-
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nie i ciekawy dzień na południu bocheńszczyzny. Obdarzeni 
publikacjami (poszerzą naszą wiedzę o ziemi żegocińskiej), 
ugoszczeni w zajeździe Pod Dworem pozostajemy pełni uzna-
nia dla patriotyzmu, wiedzy, kreatywności i popularyzator-
skich zasług Państwa. I jak zawsze zapraszamy do nas – do 
Bochniaków.

Przypisy:
1  Anna Łękawa najbardziej znana i ceniona poetka i malarka 
Ziemi Żegocińskiej. Min. wyróżniona Nagrodą Władysława 
Orkana i w 1999 Złotym Krzyżem Zasługi „za dotychczasowy 
dorobek artystyczny oraz rozsławianie Gminy Żegocina”.
2  Czesław Blajda – nauczyciel, etnograf, działacz społeczny 
i historyk, organizator turystyki młodzieżowej szkolnej, inicja-
tor budowy schronisk młodzieżowych. W jego bogatej dzia-
łalności była też praca w Stowarzyszeniu Bochniaków i Mi-
łośników Ziemi Bocheńskiej, w którym przez dwie kadencje 
pełnił funkcję prezesa oddziału krakowskiego. Współpracował 
z oddziałem Stowarzyszenia w Żegocinie założonym w 1993 
r. Wraz z jego działaczami przygotował jubileusz 700-lecia 
Parafii w Żegocinie. Autor monografii „Żegocina dawna 
i współczesna”.- Informacje wybrano z biogramu w zeszycie 
1 „Żegociński Słownik Biograficzny”.
3  Tadeusz Olszewski jest również autorem obszernej publikacji 
„W kręgu żegocińskich twórców kultury”, wyd. w 2002 roku,

                   „Z prozy życia rodzi się poezja…”

Dla mnie
Uśmiechasz się do mnie Panie
poprzez ostre kolce
korony cierniowej
poprzez strużki krwi
zalewającej ci oczy
mówisz cicho-
dla ciebie…
to nie boli….
I wiem
choćbyś był sam
na świecie
dla mnie
szedłbyś drogą Golgoty
co dzień…

                                                               Teresa Mrugacz

Autorka wiersza również maluje. Mieszka w Bytomsku 
(przysiółek Żegociny w drodze do Rajbrotu). Wybrano ze 
zbiorku „Krajobrazy serca” wyd. 2002, zdjęcia do wydania 
wykonał Tadeusz Olszewski w 1996 r. (w 100-lecie konsekra-
cji kościoła w Żegocinie).

Publicystyczno-literackie artykuły Michaliny Pięchowej - 
zamieszczane w bocheńskich czasopismach, jak również Wia-
domościach Bocheńskich - wpisują się w tematykę historyczną 
i wspomnieniową, spełniając oczekiwania wynikające z jubile-
uszy i rocznic oraz założeń programowych redakcji czasopism. 
Miło nam poinformować naszych czytelników, że w br. dwa ar-
tykuły M. Pięchowej zostały opublikowane w ogólnopolskich 
periodykach: „Niepodległość i Pamięć” oraz „Rocznik Kreso-
wy”; wydawanych przez Muzeum Niepodległości w Warsza-
wie. Ciałem opiniodawczym w tym zakresie jest Rada Nauko-
wa złożona z przedstawicieli uniwersytetów i innych ośrodków 
naukowych krajowych i zagranicznych. Dyrektorem Muzeum 
od roku 2009 i redaktorem naczelnym w/w roczników jest dr 
Tadeusz Skoczek, bochnianin wyróżniony tytułem Ambasado-
ra Królewsko-Górniczego Miasta Bochni.

Opowiadanie- relację „Oczyma dziecka” wydrukowa-
ły „Nieodległość i Pamięć” (Rocznik XXVI.2019. nr.3(67), 
str.323-331), w rozdziale Źródła, Relacje, Wspomnienia- 
w tym numerze o tematyce judaistycznej. Zaś „Rocznik Kre-
sowy”(Rocznik V. 2019.nr.5,z.1, str.141-152), w rozdziale 
Materiały źródłowe zamieścił artykuł pt. „W pamięci dziecka 
i dorosłego – refleksje na marginesie lektury Stanisława 
Nicieja Kresowa Atlantyda”.

Artykuł „Oczyma dziecka” pozostaje w tematycznym 
i emocjonalnym związku z tragicznymi wydarzeniami czasu 
holocaustu, będąc ich literackim zobrazowaniem, a których 
lokalne apogeum wiąże się ze zbiorową mogiłą rozstrzela-
nych w Puszczy Niepołomickiej (Baczków). Dwie wcześniej 
przytoczone przez redakcję relacje, dotyczą ocalonego przez 
sąsiada - żyda Azyka Szlamka oraz żyda Józefa Hermana, któ-

ry niestety nie przyjął ofiarowanej mu pomocy i poszedł na 
zagładę za swoją rodziną - już wcześniej pochwyconą. Gdyż 
bez rodziny jego życie straciło sens.

W opowieści M. Pięchowej wydarzenia dzieją się w jej ro-
dzinnym miasteczku. Przywołany obraz dobrego dzieciństwa 
w cichych, bezpiecznych Kołaczycach mąci, powracające 
wspomnienie tragicznego losu żydowskich sąsiadów. Wspo-
mnienie to łączy autorka ze współczesną jej wiedzą o strasz-
liwej eksterminacji znaczonej „dołami śmierci”: Kołaczyce 
(12 sierpnia 1942) – 260 ofiar. Jodłowa k/Jasła- 160 ofiar. Wa-
rzyce k/Krosna- Podkarpackie Palmiry -5000 ofiar z gett we 
Frysztaku, Jaśle i Korczynie oraz Polaków, Rosjan, Cyganów. 
Artykuł przygnębia poczuciem bezsiły wobec bezwzględnej 
przemocy i nieodwracalności jej zbrodniczego „dzieła”.

W drugim artykule inspirowanym lekturą „Kresowa Atlan-
tyda” interesującą opowieść tworzą: osobiste wspomnienie au-
torki z ucieczki we wrześniu 1939 na tzw. Kresy, aż za Lwów 
i opis jej współczesnych tam podróży oraz relacja z rozmowy 
z panią Wandą Szklarzewicz mieszkanką Bochni. Rodzinne 
korzenie i dzieciństwo pani Wandy są nad Dniestrem i By-
strzycą. W Stanisławowie. Do dzisiaj nie wygasł sentyment 
i żal. - Wojna pozbawiła życia albo rozrzuciła po świecie wie-
lu z jej rodziny.- I jeszcze: Oczyma dziecka patrzyłam ukrad-
kiem na Żydów, którzy w niekończącej się kolumnie szli ulicą 
Halicką, szli młodzi, starzy i dzieci... Swoje wspomnienie Pani 
Wanda kończy jakże trafną sentencją „Młode pokolenie po-
winno znać przeszłość, chronić ną i przekazywać następnym 
pokoleniom takie wartości jak: prawda, historia, służba Bogu 
i Ojczyźnie”.

                                                                           Redakcja.
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KRONIKA
STOWARZYSZENIE BOCHNIAKÓW I MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BOCHEŃSKIEJ

15 października 2019 roku, w Domu Bochniaków odbył 
się wernisaż nowej, zapowiadanej od pewnego czasu, wysta-
wy plakatowej pt. „Kariery chłopskich synów”.

Jest ona poświęcona chłopskim synom z bocheńszczyzny, 
którzy odznaczyli się w życiu publicznym, naukowym i arty-
stycznym. Na przełomie XIX i XX w. Ziemia Bocheńska wy-
dała wielu zdolnych chłopskich synów, późniejszych naukow-
ców, artystów, polityków i wybitnych księży. Szczególnie 
urodzajną była pod tym względem północna część dawnego 
powiatu bocheńskiego, obszar pomiędzy Bochnią – Niepoło-
micami – Wisłą i Brzeskiem.

W gronie naukowców (rektorów, profesorów uniwersytec-
kich, członków PAU), duchownych i polityków znajdują się 
takie postacie jak:

Z Mikluszowic prof. Jan Ptaśnik (1876-1930) (matu-
ra w Bochni 1896) absolwent UJ, wybitny historyk kultury, 
zwłaszcza kultury włoskiej, profesor Uniwersytetu Jana Kazi-
mierza we Lwowie i dr Franciszek Bardel (1869-1941), (matura 
w Krakowie 1888) absolwent UJ, prawnik, adwokat i polityk. 
W latach 1919-1920 był ministrem rolnictwa i dóbr państwo-
wych;

z Dziewina (par. Mikluszowice) ks. Jan Twardowski 
(1873-1953), (matura w Bochni 1894), absolwent UJ kapłan 
i nauczyciel gimnazjalny (polonista i filolog klasyczny);

z Zaborowa Jędrzej Cierniak (1886-1942), ( matura 
w Bochni 1908), absolwent UJ, polonista i filolog klasyczny, 
twórca teatrów ludowych;

z Maszkienic Franciszek Bujak (1875-1953), (matura 
w Bochni 1894) absolwent UJ, a potem prof. UJ i Uniwersy-
tetu Jana Kazimierza we Lwowie, historyk dziejów gospodar-
czych i społecznych Polski, Prezes Polskiego Tow. Historycz-
nego w 1920 r. minister rolnictwa i dóbr państwowych;

z Ispiny Adam Pichór (1878-1941) (matura w Bochni 
1899), absolwent i pracownik naukowy UJ, nauczyciel gim-
nazjalny w Krakowie i Wieliczce, inicjator i współzałożyciel 
szkolnego obserwatorium astronomicznego w Niepołomicach;

z Baczkowa Jan Czubek (1849-1932), (matura w Krako-
wie 1869), absolwent literatury, filolog klasyczny i biblioteko-
znawca, członek PAU;

ze Smykowa k/Bochni (par. Krzyżanowice) Paweł Mucha 
(1901 -1991) (matura w Bochni 1921), absolwent UJ, prawnik 
i ekonomista, dyrektor Banku Rolnego w Warszawie, poseł na 
sejm w latach 60-tych XX w.;

z Woli Batorskiej prof. Roman Stopa (1895-1995) (matura 
w Bochni 1914 r.) absolwent UJ, językoznawca, badacz języ-
ków afrykańskich, profesor Uniwersytetu im. Jana Kazimierza 
we Lwowie, potem UJ;

z Targowiska Jan Świętek (1859-1926), (gimnazjum niższe 
w Bochni ok. 1876, matura w Krakowie ok.1880), z zawodu 
inspektor kolejowy, folklorysta amator, inicjator i pierwszy 
prezes Towarzystwa Ludoznawczego w Krakowie w 1898 r. 
członek Komisji Antropologicznej AU, autor licznych prac 
z zakresu kultury ludowej.

z południa ziemi bocheńskiej znajdziemy tu postaci rzeź-
biarza Jakuba Juszczyka, czy patrona Stowarzyszenia Miłośni-
ków Ziemi Żegocińskiej – Czesława Blajdy.

Oczywiście to nie wszystkie nazwiska, jednak nie chodzi 
tu o ich wyliczanie i przedstawianie biogramów, raczej warto 
pokazać środowisko, z którego Ci ludzie wyszli, pragnienie 
wiedzy, trudy i bariery, jakie trzeba było pokonać, by dojść do 
celu. Często cytowane są tu wspomnienia, publikowane i te, 
które w rękopisach znajdują się w zbiorach muzealnych, w ar-
chiwach i bibliotekach. Większość z nich zasługuje na wyda-
nie drukiem, bo nie tylko pokazuje dzieciństwo i młode lata 
znanej i popularnej postaci, ale ukazują wieś, jakiej dziś już 
nie ma, ten nieistniejący już wiejski świat.

Przybyłych na wernisaż powitała Prezes Stowarzyszenia 
Bochniaków – Zofia Sitko. Wśród gości byli przedstawicie-
le władz miasta i powiatu oraz nasi przyjaciele i sympatycy. 
Szczególnie cieszyła liczna reprezentacja Stowarzyszenia 
Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej: Tadeusz Olszewski, Mieczy-
sław Blajda, Jan Truś, Maria Juszczyk, Kazimierz Kozak.

Prezentację wystawy poprzedził występ artystów Teatru 
Artystokrackiego, następnie kol. Janina Kęsek, współautorka 
i kurator wystawy zapoznała zebranych z jej problematyką 
i biogramami. Po zakończeniu prezentacji o głos poprosiła 
Maria Juszczyk – krewna prezentowanego na wystawie Jaku-
ba Juszczyka, która nieco szerzej zaprezentowała zasłużoną 
Rodzinę Juszczyków.

Wystawa, której współautorami są również: Stanisław 
Mróz i Felicja Wieczorek została dofinansowana przez Powiat 
Bocheński. Jej prezentacja w Domu Bochniaków przewidzia-
na jest do 31.12.2019 r. Można ją zwiedzać nieodpłatnie we 
wtorki, w godzinach: 18.00-20.00 lub w terminach uzgodnio-
nych telefonicznie (nr tel. 722-00-80-80).

Stowarzyszenie Bochniaków chce udostępnić wystawę do 
miejscowości powiatu bocheńskiego zainteresowanym do-
mom kultury, szkołom lub instytucjom, posiadającym możli-
wości właściwego jej wyeksponowania. Kontakt w tej spra-
wie: tel. 722008080).

Po spotkaniu członkowie władz Stowarzyszenia Miłośni-
ków Ziemi Żegocińskiej, zamówili wystawę do Gminy Żego-
cina na kwiecień 2020 r.

Fot. S. Mróz
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XXVI Kwesta na ratowanie zabytków cmentarza przy ul. Orackiej
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników 

Ziemi Bocheńskiej wyraża serdeczne i gorące podziękowania 
wszystkim darczyńcom, którzy w dniach 1-2 listopada 2019 r 
wsparli swoimi datkami XXVI Kwestę na ratowanie zabytko-
wych pomników cmentarza komunalnego przy ul. Orackiej oraz 
cmentarza św. Rozalii w Bochni.

Dziękujemy wszystkim, którzy z puszkami stali u bram cmen-
tarza. Jak zawsze nie zawiedliście! Dziękujemy członkom sto-
warzyszenia, nauczycielom i uczniom I LO w Bochni, członkom 
Teatru Artystokrackiego, zaprzyjaźnionym NGO i sympatykom.

W tym roku udało się zebrać kwotę 10 120,51 zł.
Oprócz wpłat do puszki na nasze konto bankowe wpłacono 

darowizny w kwocie 30 zł.
Aktualnie na koncie Komitetu Rato-

wania Zabytkowej Części Cmentarza Ko-
munalnego w Bochni znajduje się kwota       

                          24 048,83 zł.
Komitet planuje przeprowadzenie 

renowacji kwatery rodziny Piszów w któ-
rej został pochowany Wawrzyniec Pisz 
(1801-1875) bocheński drukarz, księgarz. 
Autor takich książek jak: Jak się ma 
Gwardya Narodowa musztrować? czyli: 
krótka nauka dla tych, którzy sobie lub 
też innym tę wiadomość udzielać będą, 
Czarnoksiężnik Hokus-Pokus, czyli : na-
uka tajemnic najzabawniejszych sztuczek 
czarodziejskich, oraz innych pięknych 
wiadomości ala Bosko, Schwanenfeld, 
Twardowski, Faust, Theophrastus Pa-
racelsus, Döbler, Filadelfia, czy Abe-
cadło panieńskie o wyborze uczciwego 
kawalera

Odwiedziny gości z Saarlouis w Domu Bochniaków
W końcu października odbyło się spotkanie partner-

skie stowarzyszeń Bochnia – Saarlouis. Stowarzyszenie 
Partnerskie Bochnia-Saarlouis powstało w 2005 rok a jego 
misją jest ułatwianie mieszkańcom Powiatu Bocheńskiego 
kontaktów z mieszkańcami Landkreis Saarlouis, tworzenie 
okazji do dialogu i współpracy. Do Bochni przybyła grupa 
17 osób z Saarlouis, by wspólnie z lokalnym stowarzysze-
niem zrealizować przedsięwzięcie planowane od wiosny.

Przyjaciele z Niemiec rozpoczęli swój pobyt od udziału 
w Jubileuszu 20 – lecia Powiatu Bocheńskiego. 

W programie zrealizowano m.in. wykład historycz-
ny prof. A. Stempina, wystawę kolaży z historiami osób 
tworzących partnerstwo, ćwiczenia z Języka Empatii, 
tworzenie mapy marzeń, dyskusję metodą World Cafe, 
wspólne gotowanie wg lokalnych receptur, spacery i wspól-
ne biesiadowanie.

Projekt warsztatów dofinansowała Fundacja Współpracy 
Polsko Niemieckiej. Do akcji włączyły się także inne stowa-
rzyszenia z Bochni oraz Powiat Bocheński.

26 października delegacja gościła w Domu Bochniaków. 
Uczestnicy spotkania dzielili sie wspomnieniami z poprzednich 
pobytów w Polsce, jak się bowiem okazało, niektórzy z człon-
ków delegacji odwiedzili Dom Bochniaków już dwukrotnie.

Spotkanie zakończono wspólnym zdjęciem (s. 56).

Koszt pełnej renowacji kwatery został oszacowany na kwotę 
ponad 28 tysięcy zł (zakres prac to między innymi: wykonanie 
betonowych fundamentów w miejsce zdegradowanej podwaliny, 
izolacja pozioma, pełna renowacja kamienia: oczyszczenie, 
dezynfekcja, odsolenie, impregnacja uzupełnienie ubytków i hy-
drofobizacja, renowacja tablic, uzupełnienie części krzyża itd.)

Państwa wsparcie przybliża nas do celu. Darowizny można 
wpłacać na specjalnie utworzone konto nr: 95 8591 0007 0080 
0211 1054 0002, z którego finansowane są wszystkie przed-
sięwzięcia związane z renowacją zabytkowych pomników 
cmentarza komunalnego w Bochni.

Komitet podejmuje również starania w celu pozyskiwania 
dotacji zewnętrznych, ponieważ na cmentarzu jest wiele nisz-
czejących opuszczonych nagrobków, ale również te restauro-
wane w poprzednich latach, również wymagają zabezpieczania.

Zachęcamy również do wspierania inicjatyw związanych 
z renowacją pomników cmentarza poddawanych pod głosowa-
nie w ramach Budżetu Obywatelskiego. W tym roku z pewno-
ścią wystąpimy ze stosownym projektem.
                     
                    Jeszcze raz – Dziękujemy!

Obchody Święta Niepodległości w Bochni
Delegacja Zarządu Głównego naszego stowarzyszenia 

wzięła udział w obchodach Święta Niepodległości w Bochni

Fot. J. Witek

Delegacje uczestniczace w otwarciu ronda im gen. bryg. Jerzego Kazimierza Dobrodzickiego. 
fot. W. Salamon
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Uroczysta Msza św. odprawiona w intencji Ojczyzny, Po-
wiatu i Miasta w Bazylice św. Mikołaja zainaugurowała bo-
cheńskie obchody Święta. Po jej zakończeniu pod pomnikiem 
„Poległym za Wolność 1914-1920” przy ul. Orackiej odbył się 
Apel Pamięci, delegacje złożyły kwiaty. 

Kolejnym punktem uroczystości było nadanie imienia gen. 
bryg. Jerzego Dobrodzickiego rondu na Oś. Niepodległości. 

Postać generała, przedstawiliśmy szeroko w artykule Jani-
ny Kęsek pt. „O generale Jerzym Dobrodzickim i jego związ-
kach z Bochnią. - „Wiadomości Bocheńskie nr 3-4 (121-122) 
z 2019 r. Stowarzyszenie Bochniaków aktywnie włączyło się 
w działania zmierzające do popularyzacji postaci bocheńskie-
go bohatera, organizując spotkania naukowe oraz uczestnicząc 
w zbiórce środków na odrestaurowanie grobu generała w War-
szawie. Donacje można przesyłać na konto: 

            14 8591 0007 0080 0211 0005

Spotkanie opłatkowe u Bochniaków
W sobotę 14 grudnia 2019 r., jak co roku, w rodzinnej at-

mosferze odbyło się spotkanie opłatkowe w Domu Bochnia-
ków. Przybyłych gości, powitała Zofia Sitko – prezes naszego 
stowarzyszenia. Wśród nich powitała: Adama Kortę – starostę 
powiatowego, Stefana Kolawińskiego – burmistrza Bochni, 
ks. dziekana Ryszarda Podstołowicza, Barbarę i Jacka Niko-
rowiczów – przedstawicieli Stowarzyszenia Absolwentów UJ, 
Janusza Jagłę – prezesa Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 
Niepołomickiej, Andrzeja Rataja z Bocheńskiego Oddziału 

Finał VIII Edycji konkursu „Ziemia Bocheńska od prze-
szłości do teraźniejszości”

Dominik Zwierniak (I LO) przed Joanną Gąsior (II LO) 
i Mateuszem Robaczyńskim (ZS nr 1) – to laureaci finału 
VIII edycji Konkursu Historycznego „Ziemia Bocheńska od 
przeszłości do teraźniejszości – kariery synów Ziemi Bocheń-
skiej”, rozegranego 18 listopada br. w siedzibie Katolickiego 
Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Bochni.

W finale uczestniczyło dziesięcioro uczniów szkół ponad-
podstawowych z terenu powiatu, wyłonionych w drodze eli-
minacji międzyszkolnych. Przed rozpoczęciem rozgrywki fi-
nałowej z krótkim recitalem wystąpili młodzi artyści z Teatru 
Artystokrackiego, działającego przy Stowarzyszeniu Bochnia-
ków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

Zmagania konkursowe były zacięte. Zwycięzcę wyłoniła 
dopiero 11. tura pytań, przygotowanych przez p. Janinę Kęsek. 
W jej opinii poziom konkursu był bardzo wysoki, a przecież jego 
tematyka daleko wykracza poza zakres programu szkolnego.

W jury konkursu uczestniczył wicestarosta bocheński Ry-
szard Drożdżak. Wydarzenie odbyło sie pod patronatem Sta-
rosty Bocheńskiego jak również zostało dofinansowane ze 
środków Powiatu Bocheńskiego.

W organizacji konkursu aktywnie brali udział członkowie 
naszego stowarzyszenia: Janina Kęsek, Stanisław Mróz i Fe-
licja Wieczorek, którzy przygotowali wystawę, materiały in-
formacyjne do konkursu, warsztaty dla uczestników konkursu 
oraz pytania konkursowe do etapu międzyszkolnego i finału.

„Halo, tu Archiwum”  - to projekt realizowany przez Ar-
chiwum Narodowe w Krakowie we współpracy ze Stowarzy-
szeniem Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz 
Miejskim Domem Kultury w Bochni. Celem przedsięwzięcia, 
odbywającego się już po raz drugi, jest popularyzowanie hi-
storii i nauk jej pokrewnych.

W tegorocznej edycji 25 - 29  listopada 2019 r., odbyły się 
prelekcje i warsztaty edukacyjne z archiwistyki, genealogii, he-
raldyki i sfragistyki. Z ramienia Stowarzyszenia wystąpiła Ja-
nina Kęsek z wykładem „Archiwa rodzinne strażnicą pamięci” 
oraz Zofia Sitko przedstawiając temat „Sławni ludzie w Bochni 
– artyści, literaci, malarze”. Obie prelekcje skierowane były do 
młodzieży. Dodatkowo Zofia Sitko przeprowadziła warsztaty ge-
nealogiczne dla najmłodszych uczniów ze szkół podstawowych, 
które odbyły się zarówno w Domu Bochniaków, jak i w siedzibie 
głównej Archiwum Narodowego w Krakowie. Pozostali prele-
genci to archiwiści z Bochni, Krakowa i Nowego Sącza.  

Fot. S. Mróz

Fot. P. Salamon

Fot. S. Mróz
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Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, przedstawi-
cieli Klubu Przyjaciół Wieliczki, reprezentacji Towarzystwa 
Miłośników Wiśnicza z prezesem Stanisławam Domańskim na 
czele oraz przedstawicielki oddziału krakowskiego „Krakus” 
naszego stowarzyszenia. Wśród uczestników był również Bog-
dan Kosturkiewicz – Przewodniczący Rady Miasta Bochni.

Program artystyczny poprowadził Bogusław Dźwigaj 
z chórem „Bocheńska Lutnia”, akompaniowali: Stanisław Do-

mański i Sylwia Klejdysz. Zwyczajowo, spotkanie opłatkowe 
to przede wszystkim śpiewanie kolęd, dzielenie się opłatkiem 
i życzenia.

Po poświęceniu opłatków, życzenia złożył ks. dziekan 
Ryszard Podstołowicz. Przemawiali również: Adam Korta - 
starosta bocheński, Stefan Kolawiński - burmistrz. Życzenia 
składali: Barbara Nikorowicz - członek zarzdu Stowarzyszenia 
Absolwentów UJ oraz Janusz Jagła - prezes Stowa-
rzyszenia Miłosnków Ziemi Niepołomickiej.

Minutą ciszy uczcili wszyscy zebrani pamięć na-
szej koleżanki Felicji Wieczorek, zmarłej 4 grudnia, 
członka Zarządu Głównego naszego stowarzysze-
nia, członka Redakcji „Wiadomości Bocheńskich”. 
Odeszła od nas wspaniała koleżanka, autorka felie-
tonów i mistrzyni korekty, stojąca na straży popraw-
ności językowej naszego pisma.

Spotkanie opłatkowe, to również wspania-
ła okazja aby w podniosłej atmosferze wręczyć 
odznaki przyjętym w szeregi naszego stowarzy-
szenia nowym członkom. Gratulujemy im decy-
zji i pozostajemy z nadzieją, że swoją energią 
i umiejętnościami wzbogacą ofertę programową 
naszego stowarzyszenia.

W 80. rocznicę „Sühne für Bochnia 18.12.1939” 
(Pokuty dla Bochni) uroczystość pod pomnikiem 
na Uzborni

18 grudnia 2019 r., w 80. rocznicę masowej egzekucji na 
Uzborni, oddano hołd ofiarom tamtego tragicznego wydarze-
nia. Zbrodnia w Bochni była jednym z pierwszych w Gene-
ralnej Guberni przypadkiem zastosowania przez hitlerowców 
odpowiedzialności zbiorowej.

Na uroczystość pod pomnikiem 52 ofiar mordu hitlerow-
skiego przybyli: Starosta Bocheński Adam Korta, Burmistrz 
Miasta Bochnia Stefan Kolawiński, przedstawiciele Świato-
wego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oddział w Bochni, 

Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheń-
skiej, Klubu Gazety Polskiej oraz dyrektorzy, pedagodzy 
i uczniowie bocheńskich szkół podstawowych i średnich. 
Wszystkich zgromadzonych powitała prezes Stowarzyszenia 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej – Zofia Sitko. 
Następnie głos zabrał dr hab. Teofil Wojciechowski.

Na zakończenie zgromadzone delegacje złożyły przy po-
mniku wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze.

Fot. S. Mróz

Teatru Artystokrackiego - napad na bank
W ramach cyklu imprez sportowo-kulturalnych „Trud-

na kultura”, które odbyły się w dniach od 17 do 22 grudnia 
2019, Teatr Artystokracki, działający przy Stowarzyszeniu 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, zorganizował 
inscenizację napadu na bank, według scenariusza Maksymi-
liana Trusia. 

Napad, stylizowany na lata 30. XX wieku, odbył się 
w dawnej siedzibie banku PKO, przy ul. Trudnej, w ostatnim 
dniu akcji, z udziałem licznie zgromadzonej publiczności. Ser-
decznie dziękujemy Panu Krzysztofowi Kasprzykowi, wice-
prezesowi Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Najem-
nicy Bocheńscy, za wypożyczenie broni hukowej. 

Dochód z wszystkich wydarzeń „Trudnej kultury” został 
przeznaczony na leczenie i rehabilitacje dwóch podopiecznych 
Fundacji Auxilium: Oliwierka Basińskiego i Kuba Surmy.

Fot. S. Mróz

Fot. P. Salamon
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Brydż w Domu Bochniaków – Podsumowanie turnieju za 
2019 r.

13 stycznia 2020 r. dokonano podsumowania wyników 
Turnieju Brydża Sportowego o Puchar Prezesa Stowarzysze-
nia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej za 2019 r.

W długofalowym Turnieju (40 spotkań) uczestniczyło 
łącznie 33 zawodników z miejscowości powiatu bocheńskiego 
i wielickiego.Zwycieżcami turnieju zostali:
1. JERZY BURSZTYN z wynikiem 288 pkt.
2. (ex aequo) HONORIUSZ PIECH z wynikiem 245 pkt.
3. (ex aequo) JACEK PIECH z wynikiem 245 pkt.

Sędzią turnieju był uprawniony sędzia brydżowy Adam 
Waśko. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc zostali uhono-
rowani pucharami, które wręczyła w obecności członków Za-
rządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków – Prezes – p. 
Zofia Sitko.

Zofia Sitko ogłosiła jednocześnie otwarcie kolejnej edy-
cji Turnieju Brydżowego w 2020 r. Na zakończenie złożyła 
wszystkim obecnym życzenia noworoczne.

Spis treści nr 1/2020 „Wiadomości Bocheńskich”
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  Na okładce: Miejskie Przedszkole nr 3 Górniczy Kącik - fot.  
Agencja Filmowa „Opera”

Kronikę zredagowali: Stanislaw Mróz, Zofia Sitko, Janina Kęsek.
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Laureaci Turnieju Brydżowego. Od prawej: Honoriusz Piech, Jerzy 
Bursztyn, Jacek Piech. Fot. S. Mróz

W opłatkowym nastroju.
Okres spotkań opłatkowych, to bardzo miły dla nas czas spo-
tkań z przyjaciółmi po roku ciężkiej pracy. To czas zacieśnia-
nia zawartych przyjaźni, przyjemny czas życzeń i powstawa-
nia nowych pomysłów na następny rok działalności.

Ogromnie cieszy nas fakt, że zaprasza nas wiele zaprzy-
jaźnionych stowarzyszeń i jednocześnie bardzo nam przykro, 
że niestety nie mogliśmy ze wszystkich zaproszeń skorzystać. 
Mamy nadzieję, że będzie nam to wybaczone.

Okres spotkań opłatkowych rozpoczęło Towarzystwo Mi-
łośników Wiśnicza, gdzie gościliśmy 12 grudnia 2019. Spo-
tkanie odbyło się zwyczajowo już w restauracji „Panorama”.

3 stycznia br. delegacja naszego stowarzyszenia uczest-
niczyła w spotkaniu, w Katolickim Stowarzyszeniu Civitas 
Christiana, gdzie wspaniale przyjęła nas p. Halina Mucha - 
prezes oddziału stowarzyszenia.

11 stycznia br. 8. osobowa delegacja, na czele z p. prezes 
Zofią Sitko znalazła się w gościnnych murach Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Od lat aula Collegium Novum jest miejscem 
spotkań opłatkowych Stowarzyszenia Absolwentów UJ. Wspa-
niała atmosfera, pięknie wykonany koncert kolęd przez uniwer-
sytecki zespół „Słowianie” zapadnie nam głęboko w pamięci.

15 stycznia br., w Sali Akustycznej Zamku Królewskiego 
w Niepołomicach odbyło się Noworoczne spotkanie członków 

Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej i słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie poprzedziła msza 
św. w kościele parafialnym w Niepołomicach. Gości podejmo-
wał prezes stowarzyszenia - Janusz Jagła. Wśród uczestników 
spotkania byli przedstawiciele władz samorządowych  Niepoło-
mic, duchowni i przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji 
społecznych. Uroczystość uświetnił koncert kolęd w wykona-
niu zespołu śpiewaczego „Niepołomiczanie”,  a niepołomickie 
Jasełka przedstawili goscinnie członkowie Rodziny Czumów.
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26.10.2019 r. w Domu Bochniaków gościła delegacja z zaprzyjaźnionego Powiatu Saarlouis w ramach partnerstwa Stowarzyszenia Bochnia - 
Saarlouis. Fot. S. Mróz

15.01.2020 r. gościliśmy na spotkaniu opłatkowym u naszych przyjaciół w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Niepołomickiej.  Fot. S. Mróz


