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Kaplica „Crucifix” przy schodach „Regis”

Zdjęcia przedstawiają różny stan zachowania malowideł kaplicy 
„Passionis” przed i w trakcie jej renowacji prowadzonej w latach 
2003 - 2005. (opis w treści artykułu).
Fot. z prywatnego archiwum Jacka Kobieli i Mirosława Malacy
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Anna Szewczyk

Jest takie miejsce... Szlakiem podziemnych bocheńskich kaplic
O Kaplicy „Passionis”(Kaplicy „Męki Pańskiej”) w bo-

cheńskiej Kopalni Soli - rozmawiam z panem Jackiem 
Kobielą – artystą i konserwatorem zabytków oraz panem 
Mirosławem Malacą- malarzem i plastykiem, emerytowa-
nym górnikiem w bocheńskiej Kopalni – autorami, wyko-
nawcami renowacji Kaplicy „Passionis”.

                  Tekst dedykuję pamięci śp. Mojej Babci Marii

                                       ***
,,Homo Viator”…- już od czasów Biblii, człowiek jest 

istotą wędrującą… Tę istotę ludzkiego życia, codzienne zma-
gania, dążenia i poszukiwania, oddaje ,,metafora drogi ”– jest 
ona znakiem naszych ziemskich i transcendentalnych dążeń. 
Wędrowanie ,,Szlakiem Podziemnych Kaplic” w bocheńskiej 
kopalni jest nowoczesnym sposobem doczesnego pielgrzy-
mowania dla nas, mieszkańców ,,Solnego Grodu”, alterna-
tywnym pomysłem w tych czasach, w których przyszło nam 
żyć…–  w XXI wieku – w erze technologii i nieustannego, 
cywilizacyjnego rozwoju. Mimo to, przecież, poszukujemy 
wartości trwałych, tradycyjnych i nieprzemijających, ducho-
wych. Nieustannie poszukujemy wartości religijnych i ar-
tystycznych, które określają naszą tożsamość i uzasadniają 
nasze duchowe potrzeby w tej mierze. Nowoczesne pielgrzy-
mowanie w obrębie dawnych miejsc kultu patronów bocheń-
skich górników, mogłoby stać się, jak przypuszczam, sposo-
bem uzyskania częściowego lub całkowitego odpustu… dla 
mieszkańców ,,Solnego Grodu” i turystów odwiedzających 
bocheńską Kopalnię Soli.

Od Kapliczki do Kaplicy…
W bocheńskiej Kopalni Soli jako ,,kapliczkę” określa-

my miejsce z obrazkiem lub obrazem świętym. Istniało tutaj 
prawdopodobnie trzydzieści sześć różnych kaplic małych 
i większych. Wydrążone zostały w soli kamiennej przez bo-
cheńskich górników na przestrzeni dziejów. Z czasem nie-
które kaplice poszerzano, wzbogacano o elementy sztukate-
rii drewnianej oraz rzeźby wykonane w soli, przekształcając 
kapliczki w prawdziwe podziemne kościoły. O niektórych 
zapomniano, znalazły się na uboczu „podziemnego, religij-
nego życia” kopalni. Dzisiaj mieści się w nich obraz święty, 
niekiedy pozostał stary, wiekowy ołtarz. Niezwykłe wraże-
nie robi wydrążona w poprzecznym złożu soli, niedawno od-
kryta kaplica „Crucifix”, uznawana za jedną z najstarszych 
kaplic kopalni. Usytuowana w „Starych Górach” na scho-
dach „Regis” sprawia wrażenie podziemnej katedry. Do dziś 
zachował się w niej ołtarz wyrzeźbiony w soli oraz drew-
niane pozostałości lichtarzy i wyposażenia. Odciska się tutaj 
niewątpliwie mijający czas i ślady stóp górników, przemie-
rzających tędy codzienną drogę do pracy. Pozostaje wyobra-
żenie ich trosk i dążeń, wiary w Boga i sens - codziennej, 
pełnej trudu pracy, nieustającego zmagania z tajemniczymi 
siłami natury.

Niewątpliwą atrakcją na tym szlaku jest ,,Kaplica Passio-
nis”, usytuowana przy schodach ,,Regis” w XVI- wiecznej 

,,Komorze Rozpora” z pięknymi malowidłami ściennymi, 
odrestaurowanymi w latach 2003 - 2005. Początek jej budo-
wy datowany jest na 1709 rok, a polichromie pokrywające 
ściany i strop pochodzą prawdopodobnie sprzed 1763 r. 

Wykonawcami renowacji polichromii na drewnianej obu-
dowie kaplicy są Jacek Kobiela – artysta i konserwator dzieł 
sztuki oraz Mirosław Malaca – plastyk, rzeźbiarz i emeryto-
wany górnik  bocheńskiej Kopalni Soli. Odnowioną kaplicę 
poświęcił biskup tarnowski Wiktor Skworc w dniu 2 listo-
pada 2005 r.

Kult świętych patronów wśród bocheńskich górników
W bocheńskiej Kopalni Soli istnieje kaplica pw. św. Kingi 

często odwiedzana przez górników i ich rodziny oraz licznych 
turystów, zwiedzających kopalnię. Kult św. Kingi i św. Barba-
ry- jako patronek polskich górników, jest przecież powszechny 
w całej Polce. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w wystroju 
bocheńskiej Kaplicy pw. św. Kingi, a pamięć o szczególnych 
patronkach zachowała się też w miejscowych nazwach. Dwie 
szkoły noszą imiona: św. Kingi i św. Barbary. Bocheńscy 
górnicy obierali sobie świętych patronów jako szczególnych 
orędowników u Boga. Należeli tu w pierwszym rzędzie: Naj-
świętsza Maryja Panna, św. Antoni Padewski, św. Barbara 
i św. Kinga. Górnicy byli przekonani, że ich święci patronowie 
spełniają swoje posłannictwo, poprzez ostrzeganie górników 
przed mającym nastąpić zagrożeniem życia, ratowanie w ra-
zie zawałów chodników i miejsc bezpośredniej pracy, zale-
wu wodą, pożaru, wydobywania się szkodliwych i trujących 
gazów. Ponadto to właśnie do patronów, otoczonych kultem 
przez bocheńskich górników, modlono się w okolicznościach 
tragicznych zdarzeń w kopalni, bo byli oni patronami ludzi 
zaginionych oraz, zgodnie z religijnymi przekonaniami, patro-
nami „dobrej” śmierci.

Chodźmy ,,Szlakiem Bocheńskich Podziemnych Kaplic…”.
Naszą wędrówkę ,,Szlakami Bocheńskich Podziemnych 

Kaplic” zaczynamy od kaplicy św. Kingi, powstałej w XVIII 
w. i noszącej imię patronki bocheńskich górników. Warto za-
znaczyć, że w kaplicy św. Kingi odbywają się dzisiaj uroczy-
ste Pasterki w Wigilię Bożego Narodzenia. Lśni ona wtedy 
przepięknymi kolorami światełek, bombek i dekoracji świą-
tecznych. Warto przy tym zwrócić uwagę, że nie zawsze tak 
było, w latach powojennych zakazano w bocheńskiej kopalni 
organizowania mszy św. i odprawiania uroczystej Pasterki, 
zresztą, wystrój kaplicy został zniszczony, a sama kaplica peł-
niła funkcję magazynu. 

Podziemne pasterki wróciły dopiero w 1980 roku na fali 
zmian ustrojowych, jakie zapoczątkowały wydarzenia sierpnia 
1980 roku. Pierwszej pasterce, po tak długiej przerwie, prze-
wodniczył biskup tarnowski Jerzy Ablewicz. 

W 1980 r. wraz z remontem Kaplicy św. Kingi, zaadapto-
wano na kaplicę „Grobu Pańskiego” południową część po-
przeczni ,,Michał”, w której umieszczono obraz Antoniego 
Katry pt. ,,Chrystus złożony w grobie”, pochodzący z kaplicy 
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pw. św. Barbary, zlokalizowanej na X poziomie Wilson-Pade-
rewski, istniejącej tam do 1943 roku. 

Budowaną z inicjatywy bocheńskich górników kaplicę, po-
stanowiono nazwać „Kaplicą Solidarności”. Na mapie Polski 
wykutej w scianie nad obrazem, zaznaczono miejscowości, 
które stanowiły kolebki tworzącego się wtedy nowego związ-
ku - NSZZ ,,Solidarność”. Stan wojenny, ogłoszony przez 
obrońców systemu komunistycznego, zastał budowę kaplicy 
niedokończoną. Po 1989 r. związkowcy świadomie nie dokoń-
czyli wystroju „swojej” kaplicy, aby podkreślić ku przestro-
dze - ,,ten właściwy ,,Ciężar wolności”, o której pisał pięknie 
w jednej ze swoich książek - ,,Etyce Solidarności” ks. prof. 
Józef Tischner… i aby docenić ten istotny aspekt walki o wol-
ność ludzi pracy, skupionych w latach 80-tych w bocheńskiej 
,,Solidarności”  – zarówno górników jak i hutników, interno-
wanych na długo i oddzielonych od rodzin, więzionych i prze-
śladowanych za wolność. To ich miał na myśli ks. prof. Józef 
Tischner, który odprawił w kaplicy św. Kingi uroczystą paster-
kę w dniu 24 grudnia 1994 r. i wygłosił tutaj homilię, wspo-
minając ideał walki o niepodległość górników skupionych 
w Zakładowym Związku NSZZ ,,Solidarność” w bocheńskiej 
Kopalni Soli. Wizyta Tischnera- kapelana ,,Solidarności” zo-
stała udokumentowana w kronikach Kopalni Soli w Bochni: 
,,Z najserdeczniejszymi życzeniami - pracy ludzkiej ,,Szczęść 
Boże” i na wspomnienie górników skupionych w ,,Solidarno-
ści” - ,,Jeden drugiego ciężary noście, a tak wypełnicie prawo 
Boże”. Józef Tischner 24 grudnia 1994.”. 

Na szlaku, który chciałam polecić Czytelnikom, warto też 
zobaczyć, zlokalizowaną na miedzypoziomie Dobosz, kaplicę 
pw. „Matki Bożej Bocheńskiej”, ufundowaną w 2009 r., przez 
górników pracujących w bocheńskiej Kopalni Soli. Stanowi 
ona prawdziwe wyobrażenie o poczuciu religijności bocheń-
skich górników, i stanowi prawdziwą wartość. Ta tradycja kul-
tywowana jest nadal przez obecnych pracowników Kopalni 
Soli w Bochni. 

W 2008 roku powstała na tym szczególnym szlaku pod-
ziemnym jeszcze jedna kaplica ,,Stacja IV Drogi Krzyżowej” 
- kaplica „Spotkanie z Matką”, (Znajduje się ona na poziomie 
I August), która jest kaplicą współczesną, i posiada charakter 
ekumeniczny, ma formę płaskorzeźby w kamieniu (w rzeczywi-
stości jest odlewem z betonu pokrytym emulsją w kolorze tera-
koty, chroniącą przed niszczącym działaniem soli) i przedstawia 
najważniejsze wizerunki Objawień Maryjnych na świecie. 

Nie udało się stworzyć w kopalni bocheńskiej cyklu po-
dobnych do Stacji IV, kaplic „Drogi Krzyżowej”. W 2017 r. 
udało się jednak stworzyć „Drogę Krzyżową” na Schodach 
Regis z cyklem XIV obrazów Antoniego Stompora. Obejmuje 
ona najstarsze zachowane kaplice „Crucifix”i „Passionis”.

                                        ✳✳✳
Tym razem, o renowacji jednej z najstarszych w bocheń-

skiej kopalni kaplicy „Passionis” rozmawiam z panem Jac-
kiem Kobielą i Mirosławem Malacą – twórcami odnowionych 
polichromii, którzy chcą podzielić się ze mną na łamach ,,Wia-
domości Bocheńskich” swoją wiedzą i doświadczeniem.

A.Sz. Określmy specyfikę, a zarazem unikatowość kaplicy 
„Passionis”.
J.K. Kaplica „Passionis” znajduje się na głębokości 140 m. 
Jej długość wynosi 3,93 m, szerokość 3,55 m, i wysokość 3,95 
m. Kaplica jest usytuowana ścianą ołtarzową na południe, 
a wejściem na północ. Pierwotny, niezachowany ołtarz, wy-
pełniał prawie całą przestrzeń ściany południowej. W central-
nej części, moim zdaniem, mógł być ołtarz główny o tematyce 
pasyjnej np. ,,Zdjęcie z Krzyża”, znajdował się tam jeszcze 
obraz górny - prawdopodobnie ,,Trójca Przenajświętsza”. Ob-
raz główny musiał ulec uszkodzeniu, skoro w jego miejscu, 
zawieszono z czasem krzyż z wizerunkiem Chrystusa, a wokół 
krzyża nieudolną ręką na belkach kaplicy namalowano księ-
życ, słońce oraz cztery czarne drzewka. Ołtarz przetrwał do 
początku lat 50-tych i został rozebrany przez jakiegoś gorli-
wego aktywistę, informację tą przekazał mi śp. Ludwik Leśny. 
Obecnie na ścianie południowej znajduje się drewniana, duża 
rzeźba Chrystusa na krzyżu z innego poziomu, może już nie-
dostępnego, przyniesiona tu przez Mirosława Malacę, twórcę 
malowidła na ścianie frontowej, na której kiedyś był Ołtarz. 
Bowiem w 2003 r. to główne malowidło zatytułowane „Zdję-
cie Chrystusa z Krzyża” namalował znany bocheński plastyk 
i malarz- Mirosław Malaca. Skądinąd, warto w tym miejscu 
zaznaczyć, że malowidło pierwsze, drugie i trzecie w ,,Kapli-
cy Passionis” oparte są na typowym schemacie kompozycyj-
nym. Dolna część ścian przeznaczona na cokół kaplicy, nie 
była dekorowana, ponieważ do ścian były przystawione ławki 
dla wiernych. Środkowy pas ściany, jest ciekawy, tworzą go 
typowe podziały lustrzane, na które składają się „ramy kane-
lowane” czyli klasycznie zdobione w formie rowków, mają-
cych na celu stworzyć ,,barokową” już iluzję zdobień w ko-

Kaplica „Grobu Pańskiego” zwana też „Kaplicą Solidarno-
ści”. Fot. S. Mróz

Kaplica pw. „Matki Bożej Bocheńskiej” na Międzypoziomie 
„Dobosz”. Fot. K. Stompór
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lorze szaro - czarnym – białym. W tych ramach, jak również 
na stropie znajdują się jeszcze główne malowidła – na ścianie 
wschodniej – ,,Matka Boska Bolesna” i na ścianie zachod-
niej – ,,Chrystus w Grobie”. Natomiast na stropie znajduje 
się ,,Anioł trzymający ,,Veraikon” czyli ,,Chustę św. Weroni-
ki” z odbitą twarzą Chrystusa. Na ścianach, ponad obrazami 
głównymi, znajduje się bogato dekorowany fryz - z kartusza-
mi i medalionami z monochromatycznie malowanymi - czyli 
w odcieniach różowej barwy, z popiersiami czterech Ewan-
gelistów – św. Marka, św. Mateusza, św. Łukasza i św. Jana.

A.Sz. Szczególnie ciekawe wydaje się malowidło,  będące 
odwzorowaniem słynnego ,,Całunu Turyńskiego”.
J.K. Rzeczywiście malowidła w kaplicy „Passionis” oparte 
są na typowym schemacie kompozycyjnym. Na ścianie pół-
nocnej, ponad drzwiami znajduje się ,,Supraporta”, czyli de-
koracja przedstawiająca dwa Anioły podtrzymujące płótno. 
W trakcie badań porównawczych, okazało się, że może to być 
,,Całun Turyński”, który został publicznie pokazany w Tury-
nie w roku 1700 z okazji Roku Świętego. Dekoracja w kształ-
cie fresku, łączy się z fryzem - poprzez przechodzące ze ścian 
bocznych liście palmowe. Tematem supraporty jest właśnie 
prawdopodobnie ,,Sydonia Christi” – „płótno Chrystusa” – 
czyli „Całun”. Do takiego przypuszczenia skłania fakt, że 
„Veraikon ”przedstawiony jest już - na stropie kaplicy, a biała 
draperia podtrzymywana przez dwa Anioły, jest na tyle duża, 
że może stanowić prześcieradło, czyli „Sydonia Christi”. Py-
tanie, kto wykonał to malowidło? Rozważana była teoria, że 
malowidła były namalowane przez malarza należącego do 
„cechu malarzy”, działającego w tamtych czasach w Krako-
wie na podstawie włoskiej grafiki. Prawdopodobnie jest to 
kopia malowidła włoskiego, które też przedstawia „Anioła 
trzymającego Chustę Weroniki”. Przy czym zwróćmy tutaj 
uwagę na znaczenie słów „VERAIKON” („Vera” – praw-
dziwe, „Ikon” – obraz, „Oblicze Chrystusa”). Był tutaj na-
pis: „O Deus Prospice” – „Najwspanialszy Boże, wejrzyj na 
Oblicze Chrystusa”. Na uwagę, zasługuje fakt, że rok 1700 
był rokiem świętym, i z tej racji w Turynie we Włoszech, wy-
stawiono na widok publiczny ,,Całun Chrystusa”, co odbiło 
się szerokim echem w całym świecie chrześcijańskim i być 
może ślad tego zdarzenia jest właśnie w Bochni. Dekoracja 
malarska dochodzi do stropu pod kątem prostym, natomiast  
na ścianie północnej i południowej znajdują się „fasety” czyli 
ukośnie ścięte narożniki w formie profilowanej i zdobionej 
belki i stanowią jakby łagodniejsze przejście ściany w sufit 
(strop). Na ścianie wschodniej i zachodniej takich „faset” ni-
gdy nie było. Wejście do kaplicy miało prawdopodobnie za-
mknięcie, o czym świadczą ślady po mocowaniu zawiasów. 
Ich rozmieszczenie sugeruje, że drzwi były po obu stronach, 
i nie wypełniały całej przestrzeni otworu, a sięgały do oko-
ło 2 m. wysokości i zapewne były ażurowe i przezroczyste, 
niemal delikatne. Moim zdaniem, próg został wykonany 
z monolitu białej, czystej soli i istniał od początku budowy 
,,Kaplicy Passionis”, i stanowił prawdopodobnie podstawę 
portalu, który nie zachował się do naszych czasów. Wszystko 
wskazuje jednak na to, że portal taki istniał, gdyż pozostały 
po nim dwa „solne cokoły” po obu stronach progu. Niektórzy 
badacze wspominają o przedsionku kaplicy, ale nie ma na to 
dowodów. Oszalowanie deskami „spocznika” czyli zmiany 
kierunku schodów „Regis”, może pochodzić nawet z XX w. 

Pozostały niezniszczone stare schody, natomiast schody pro-
wadzące w dół do poziomu „August” zostały zdeformowane 
na wskutek ciągłego napierania Karpat.

A.Sz. Co przedstawia malowidło na ścianie wschodniej ka-
plicy „Passionis”?
J.K. Głównym tematem malowidła na ścianie wschodniej 
jest „Matka Boska Bolesna” - „Mater Dolorosa”. Maryja na 
obrazie przedstawiona jest w pozie klęczącej z rozpostartymi 
ramionami. Matka Boska ubrana jest w mocno udrapowaną 
czerwoną suknię, związaną w pasie. Na głowie ma narzucony 
biały welon, który delikatnie spływa na ramiona, szyję owija 
biały zawój, wokół głowy ma aureolę w formie białych pro-
mieni, klęczy jakby w ogrodzie na tle drzew i krzewów. Po 
lewej stronie kompozycji, na lekkim pagórku widzimy Anio-
ła, który trzyma w dłoniach otwartą Księgę, z obłoku wystaje 
ręka prawdopodobnie Chrystusa, który wskazuje na odpo-
wiedni werset. Dla pewności dodam, że ręka posiada ślad po 
gwoździu, a ponadto plamy krwi nie pozostawiają wątpliwo-
ści, czyja to ręka. Tekst z „Księgi” to: „Ipse e/Nimes/delest/
cirogria/phum de/ire__ -_IIQode/rat con/” czyli „Ipse enim 
Est Helens cirographum de ire quderat con”. Niestety wersety 
były nieczytelne i nie zostały przetłumaczone na język polski 
mimo wnikliwych badań.

Anioł trzymający księgę ubrany jest w długą, rozwianą 
czerwoną suknię, jego głowa ustawiona jest z profilu, wzrok 
kieruje na obłok. Pukle włosów, opadają mu na ramiona. Ma 
duże, wąskie białe skrzydła, na nogach ma rzemykowe san-
dały. Drugi Anioł ukazany jest na tle nieba niesłychanie dy-
namicznie, umieszczony jest w prawym, górnym narożniku 
kompozycji. W prawej, wyciągniętej ręce, trzyma banderolę, 
którą przyciska do piersi lewą ręką. Powyginana banderola 
posiada napis: „Jezus z Nazaretu Rex Iudeo”… w domyśle Ju-
deorum, są to słowa z napisu na Krzyżu „Jezus Chrystus, Król 
Żydowski”. Natomiast w dolnej części kompozycji, po prawej 
jej stronie klęczy mały aniołek i trzyma w objęciach symbo-
liczne bolesne serce Marii. Chcąc ulżyć Jej w cierpieniu,wy-
ciąga z serca lewą ręką, miecz boleści. Malowidło bocheńskie 
przypomina Matkę Boską Bolesną – typ przedstawienia szero-
ko rozpowszechniony był w Europie w Domu Ojców Bonifra-
tów Juan de Dios w Grenadzie.

A.Sz. Na jakie ciekawe detale zwrócił Pan szczególną uwa-
gę podczas prac konserwatorskich i renowacji polichromii 
w kaplicy „Passionis”, którym poświęcił Pan czas i szcze-
gólną troskę o przesłanie obrazu… 
J.K. W obrębie fryzu na ścianie wschodniej po środku umiesz-
czony jest monochromatyczny szary- udający kamień kartusz, 
zwieńczony trójlistną koroną. Składa się zasadniczo z dwóch 
liści akantu, zwiniętych na końcach w woluty. Na grzbiecie 
liścia występują chrząstki, oba liście tworzą jakby małżowiny, 
okalając owalne czerwone pole kartusza. U dołu kartusza pod-
wieszony jest na wstędze feston złożony z owoców. To bardzo 
ładne malowidło wykonano na podstawie wzorników. Po obu 
stronach kartusza na żółtym polu umieszczone są dwa meda-
liony w owalnych kamiennych ramach zdobne w liście. Meda-
liony posiadają monochromatyczne różowe popiersia dwóch 
ewangelistów wraz z ich symbolami – po lewej stronie św. 
Marek z lwem, a po prawej stronie św. Mateusz z Aniołem. Od 
dołu medalionów wychodzą malowane również w szarościach 
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wici roślinne jakby w formie palmy męczeństwa, układają się 
na żółtym polu, pomiędzy medalionami a „kartuszem”. Ob-
serwując takie, a nie inne akcenty i ciekawe motywy możemy 
prześledzić tok myślowy autora.

A.Sz. Jaką techniką wykonał Pan tę renowację malowideł?  
Jakie były etapy tej pracy?
J.K. Praca polegała na zabezpieczeniu bibułką japońską nad-
wyrężonych czasem malowideł, łuszczących się powoli. Ma-
lowidła w „Kaplicy Passionis” wykonałem chudą temperą na 
cienkim gruncie kredowo- klejowym położonym na drewnia-
nym oszalowaniu ścian. Łączenia i pęknięcia sosnowych belek 
zostały zaklejone pasami płótna lnianego o splocie prostym. 
Myślę, że nieznany autor malowideł opierał się zapewne na 
graficznym pierwowzorze, które powszechne były w owym 
czasie i prawdopodobnie posłużył się wzornikiem. Jako cie-
kawostkę powiem, że popiersie św. Mateusza Ewangelisty 
odwrócone jest stronami, aby nie był ustawiony plecami do 
św. Marka. W efekcie tego zabiegu św. Mateusz pisze Ewan-
gelię lewą ręką. W sposobie malowania zauważa się jakby 
dwie fazy. Autor wykonał polichromię „światłocieniowo” 
- wprawną ręką (pewną i doświadczoną), i mogłoby tak po-
zostać, gdyby światło w Kaplicy było od początku elektrycz-
ne. W świetle lamp łojowych malowidło było słabo widoczne 
i ktoś, niekoniecznie autor, poprawił rozjaśnienia białymi kre-
skami, malując je niekiedy bez sensu, nawet w cieniach, jak na 
przykład w dolnej partii sukni Matki Bożej. Autor malowideł 
miał pomocnika, któremu kazał wymalować ramę do obrazu. 
Porównując z pietyzmem wymalowany na przykład kartusz 
z koślawymi kanelami (rozjaśnieniami) w górnej części ramy, 
nie ma się co do tego faktu wątpliwości.

A.Sz. Jak ocenił Pan stan zachowania kaplicy „Passsionis” 
i określił przyczyny zniszczeń?
J.K. Kaplica „Passionis” urządzona została w dawnej komo-
rze „Rozpora”. Wybór miejsca był bardzo trafny, ponieważ 
prostopadle do nacisku górotworu, ułożenie komory zmniejsza 
ryzyko zaciśnięcia wyrobiska. Kaplica powstała w pierwszej 
ćwierci XVIII w. i w pierwotnej formie powstała około 1741 
r. Około r. 1850 (plus minus 10 lat), dokonały się długotrwałe 
zniszczenia, które były przyczyną uszkodzenia kaplicy. Na-
cisk górotworu w dolnej części spowodował rażące przesu-
nięcia belek względem siebie, w wyniku czego belka, na któ-
rej była namalowana głowa Chrystusa, pozostała w miejscu 
pierwotnym, a belki poniżej przesunęły się znacznie, psując 

tym samym kompozycję obrazu. Destrukt pogłębił się jesz-
cze poprzez wybrzuszenie się w tym miejscu belki, zniszcze-
nia na pewno robiły bardzo złe wrażenie, że zdecydowano 
się na zasłonięcie malowideł. Po wcześniejszym zlicowaniu 
wybrzuszeń, zaklejono polichromię nieaktualnym już kance-
laryjnym papierem i pomalowano farbą klejową. Nowy wy-
strój uzupełniony został o ornament patronowy według sza-
blonu czyli wycięty w pergaminie ornament. W takim stanie 
kaplica funkcjonowała jeszcze jakiś czas, dopóki znajdowała 
się na codziennym ciągu komunikacyjnym. W XX w. ruchy 
górotworu zniszczyły schody „Regis”, którymi górnicy cho-
dzili jeszcze do 1923 r., a prowadziły one do kaplicy „Passio-
nis” od poziomu „August”, a trzeba dodać, że szyb „Regis” 
przez wiele lat był już nieczynny. Dojście od poziomu „Wer-
nier” był niemożliwy. Zresztą w połowie lat osiemdziesiątych 
zostałem poproszony przez historyka piszącego pracę o ka-
plicach w 1984 r., Dariusza Śladeckiego, o pomoc w odsła-
nianiu zaklejonych malowideł. Odsłoniliśmy wtedy wybrane 
fragmenty polichromii, odmaczając papier wodą, ukazały się 
fragmenty malowideł i ich treść i tak zostało przez następne 
lata do czasu, jak wykonane zostały nowe schody na przeło-
mie lat 1998 – 2000. Wtedy dojście do Kaplicy było ułatwione 
i przypadkowi „poszukiwacze przygód” obdzierali papiery ze 
ścian na sucho. Razem z papierem usunęli w ten sposób pasy 
płótna, zaklejające łączenia belek. W wielu miejscach uszko-
dzono polichromię, ponieważ klej przyklejający papier, był 
mocniejszy od oryginalnego, wiążącego malowidło ze ścia-
nami. Zniszczenia dopełniły zacieki z wód kopalnianych oraz 
znaczne zabrudzenia w górnej partii malowidła – z kopcia od 
lamp górniczych oraz osadzenia się kurzu na nierównościach 
powierzchni malowideł. Farba w wielu miejscach była przetar-
ta aż do powierzchni drewna. W przypadku pracy na stropie - 
podjąłem decyzję podczas prac konserwatorskich o demontażu 
stropu i wyniesieniu go na zewnątrz, do pracowni konserwa-
torskiej. Chodziło o to, że ogromne zasolenie desek spowodo-
wane było kompensacją pary wodnej pod stropem. Sam strop 
jest z desek sosnowych o bardzo gęstym usłojeniu i zachował 
się w idealnym stanie. Przy ponownym montażu – zastosowa-
no śruby mosiężne zamiast gwoździ, dlatego wcześniej strop 
był ugięty. Gdyby był w lepszym stanie, nie trzeba by było 
go wynosić. W 2005 r. wykonano prace górnicze z dobrym 
skutkiem, udrożniono miejsce obejścia „Kaplicy Passionis” 
pomiędzy ścianami solnymi, a budowlą drewnianą czyli „Ka-
plicą Passionis”. Usunięto materiał skalny, który spowodował 
uszkodzenia między lewą, a prawą stroną kaplicy. Moim zda-
niem, szkody górnicze powodował już od 1743 roku nacisk 
górotworu Karpat.

A.Sz. Dziękuję Panu za miłą rozmowę. Życzę wielu arty-
stycznych pomysłów, i ciekawych przeżyć wynikających 
z kontaktu ze sztuką. 
J.K. Dziękuję Pani za rozmowę.
                                                 
A.Sz. Panie Mirosławie, Pan jest twórcą głównego malo-
widła ołtarzowego w kaplicy „Passionis” – sceny „Zdjęcia  
Chrystusa z Krzyża”. Proszę opowiedzieć, skąd czerpał Pan 
inspirację do wykonania tej polichromii? Jakie były etapy 
tej rekonstrukcji głównego Ołtarza w kaplicy „Pasionis”?
M.M. Dawniej w kaplicy „Passionis”, w bocheńskiej Kopal-
ni Soli był ołtarz, niestety do czasów obecnych nie zachował Kaplica pw. „Św. Kingi”. Fot. K. Stompór 
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się. Pamiętam, że w grudniu 2002 roku rozmawialiśmy z ów-
czesnym dyrektorem Kopalni Soli w Bochni Jerzym Freuden-
heimem na temat kaplicy „Passionis”, o jej wartości zabytko-
wej i walorach sakralnych. Wtedy powstała myśl, że warto by 
pomyśleć o pracach renowacyjnych. Wówczas dyrektor popro-
sił mnie, abym namalował obraz, który miał być umieszczony 
w miejscu dawnego ołtarza. Pracę nad ołtarzem rozpocząłem 
od tego, że przyniosłem do kaplicy „Passionis” krzyż Pana Je-
zusa, który znajdował się na jednej ze ścian kaplicy św. Kingi, 
i zawiesiłem w centrum malowidła, następnie namalowałem 
na ścianie scenę ,,Zdjęcia Chrystusa z Krzyża”- wzorując się 
przy tym, na obrazie włoskiego malarza z XIV w. Jacopo Bas-
sano Rästignirea. Malarz ten żył w latach 1410 -1490, a więc 
jest to malowidło gotyckie. Chciałem dopasować obraz do 
całości polichromii, znajdujących się w kaplicy „Passionis”, 
brakowało w niej sceny ,,Ukrzyżowania”. Szukałem obrazu, 
który podkreśliłby pasyjny charakter kaplicy „Męki Pańskiej”. 
Po ołtarzu zostały ślady i jak pamiętam było tam malowidło 
przedstawiające księżyc i gwiazdy. Więc było tam malowi-
dło bez krzyża, i w miejscu gdzie ono się znajdowało, jak już 
wspomniałem, powiesiłem tam krzyż Pana Jezusa. W stycz-
niu 2003 roku rozpocząłem pracę nad ołtarzem od zagrunto-
wania ściany, zrobiłem grunt kredowo- klejowy, malowidło 
namalowałem farbami temperowymi. Nie chciałem odbiegać 
od pierwowzoru, a potem zabezpieczyłem werniksem. Obraz 
malowałem przez trzy miesiące, na gruncie klejowym zrobi-
łem rysunek węglem, największy problem był z wykonaniem 
malowidła, zwłaszcza w górnej części, na wysokości czterech 
metrów, dlatego górnicy ustawili specjalne rusztowanie, abym 
mógł malować. Konserwacja zabytkowych malowideł kapli-
cy „Passionis” miała miejsce w styczniu 2004 roku. Potem 
wykonano prace zabezpieczające kaplicę „Passionis” przed 
naciskiem górotworu. Kaplica jest wykonana z belek sosno-
wych. Szczeliny były pozaklejane płótnem lnianym. Chodzi-
łem tam w tym roku, odnowiłem próg do kaplicy wyrzeźbiony 
przez górników w soli, oczyściłem go z kurzu. Mam wielką 
wewnętrzną potrzebę, żeby Kaplica została zachowana dla na-
stępnych pokoleń. W 2005 r. gdy pracowałem w Uzdrowisku 
Kopalni Soli w Bochni, powstał projekt wykonania ,,Drogi 
Krzyżowej” przy kaplicy „Passionis”. Zawiązał się wówczas  
Komitet budowy ,,Drogi Krzyżowej”, do którego należał m.in. 
Jerzy Freudenheim, i Jacek Kołodziej. Chcieli zbudować duże 
wyrzeźbione ołtarze. Zarząd Uzdrowiska chciał wykonać Dro-

gę Krzyżową przy schodach ,,Regis”, do której wykonałem 
projekt płaskorzeźb w soli i w drewnie. Projekt został zanie-
chany przez dziesięć lat. Druga wersja monumentalnej ,,Drogi 
Krzyżowej” miała znajdować się przy schodach z poziomu 
,,Podmoście” przy schodach ,,Tesch” na poziom ,,August”. 
Projekt ten został zmodyfikowany, z dużego projektu w 2008 
r. została wykonana tylko jedna rzeźba ,,Spotkanie z Matką”. 
Natomiast przy kaplicy „Passionis” znajduje się od 2017 r. 
,,Droga Krzyżowa” autorstwa pana Antoniego Stompora, sta-
cje ,,Drogi Krzyżowej” umieszczone są przy schodach ,,Re-
gis” , począwszy od poziomu August – i wzdłuż schodów ku 
kaplicy ,,Crucifix”. Stacje nawiązują swoją formą i kolorysty-
ką do wyrobisk kopalni, kolorów soli, ale również do pracy 
górników. Znajduje się tutaj cykl czternastu obrazków pasyj-
nych. W zamierzeniu artysty Stacje Drogi Krzyżowej zloka-
lizowane są wzdłuż schodów „Regis”, prowadzą uczestników 
pod górę, nawiązując bezpośrednio do drogi, jaką przeszedł 
Chrystus na wzgórze Golgota. Pomysłodawcą takiej formy 
Podziemnej Drogi Krzyżowej jest Prezes Zarządu bocheńskiej 
Kopalni Soli pan Zbigniew Rojek. Poszczególne stacje ,,Drogi 
Krzyżowej” wykonane przez pana Antoniego Stompora – bo-
cheńskiego malarza oraz konserwatora dzieł sztuki, są pełne 
ekspresji wyrazu i zawierają wiele symbolicznych motywów – 
ramki z numerami stacji są wykonane na trójkątnych markach, 
takie marki górnicy pobierają razem z lampami górniczymi, 
zjeżdżając do pracy pod ziemia. Dodatkowym elementem zdo-
biącym stacje są kaganki nawiązujące do lamp, których przed 
wiekami używali górnicy. W obrębie schodów ,,Regis” i kory-
tarzu znajdującym się nieopodal kaplicy „Passionis” odbywają 
się w okresie ,,Wielkiego Postu” w każdy piątek - nabożeństwa 
,,Drogi Krzyżowej” z udziałem pracowników Kopalni Soli 
w Bochni, turystów zwiedzających naszą kopalnię i mieszkań-
ców naszego solnego miasta. 

A.Sz. Wykonał pan wiele prac w soli – pięknych rzeźb gór-
ników,  figurki przedstawiają trud pracy górniczej. A na 
trasie turystycznej znajdują się nowe Pana prace…
M.M. Twórczość traktuję jako pracę -  sztuka to żywioł, 
człowiek tworzy i to przynosi mu spełnienie. Na trasie tury-
stycznej w bocheńskiej Kopalni, w Komorze Ważyn znajduje 
się pięć moich płaskorzeźb, przedstawiają one sceny z życia 
św. Kingi. Wszystkie rzeźby są przemyślane i wykonane 
przeze mnie. Nawiązują one do legend związanych ze Św. 

Św. Kinga - drzeworyt-M. 
Malaca. Fot. S. Mróz

Stacja IV Drogi Krzyżowej na Poziomie August-”Kaplica 
Maryjna” I.A. Kołaczyńscy. Fot. S.Mróz

Droga Krzyżowa-Schody „Regis”-
-A. Stompór. Fot. A. Szewczyk
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Kingą i wydarzeniem odkrycia soli kamiennej w Bochni - 
przez Księżną Kingę w 1248 r. w szybie zwanym ,,Sutoris” 
– nazwanym tak od miejsca, w którym dokonało się odnale-
zienia pierwszego „okruchu soli kamiennej” w ogródku miej-
scowego szewca, to tutaj odnaleziony został pierwszy okruch 
solny, a w nim pierścień Świętej Kingi, wrzucony przez 
księżniczkę w górach Marmarosz, na terenie ówczesnego 
królestwa Węgier, jako wiano złożone Polsce w darze przez 
jej Ojca, króla węgierskiego Belę IV na okazję zaślubin św. 
Kingi i Bolesława Wstydliwego i jest to płaskorzeźba ,,Od-
nalezienie pierścienia Św. Kingi”. Świadkami tego zdarzenia 
była św. Kinga, książę Bolesław Wstydliwy, gwarkowie, gór-
nicy i okoliczni mieszczanie, co chciałem przedstawić w tej 
płaskorzeźbie. Na moich płaskorzeźbach pojawiają się także 
historie związane z pracami dawnych górników oraz moty-
wy górnicze: ,,Kierat i beczkowanie soli”, ,,Górnicy budują 
kaszt” ( Górnicy przy maszynie wyciągają strop), św. Kingi. 
Wykonałem również cykl pięciu płaskorzeźb przedstawiają-
cych cuda św. Kingi.

A.Sz. Dokonał pan ostatnio renowacji pozostałych rzeźb 
znajdujących się w bocheńskiej kopalni ?
M.M. Tak, w zimie, zeszłego (2018) roku oczyściłem czte-
ry solne figury znajdujące się w kaplicy św. Kingi – figury 
św. Kingi, św. Jana Nepomucena, św. Stanisława Biskupa 
Krakowskiego, św. Tomasza z Akwinu. Ostatnio dokonałem 
też oczyszczenia i odnowienia solnej rzeźby przestawiającej 
dwóch górników średniowiecznych ukazanych przy pracy 
w kieracie galopowym.

A.Sz. To piękne prace, nawiązujące do miejscowych le-
gend, w ten sposób możemy uczyć dzieci i młodzież histo-
rii  naszej ,,Małej Ojczyzny”. Uczestniczył Pan również 
w zbiorowej rekonstrukcji historycznej, ustawionym ,,Ży-
wym obrazie” na dziedzińcu Muzeum im. Stanisława Fi-
schera pt. ,,Nadanie praw miejskich w Bochni” w 2008 r .?
M.M. Mój udział mój w tej rekonstrukcji historycznej był 
związany z rolą zarządcy Żupy Bocheńskiej na Zamku Żup-
nym w Bochni, byłem jedynym górnikiem w tego rodzaju wy-
darzeniu i miałem uszyty specjalny strój płócienny zgodny ze 
sposobem ubioru Żupnika z XIII w. Ta rekonstrukcja, w której 
wziąłem udział i wcieliłem się w rolę górnika, została stwo-
rzona z okazji 755 rocznicy nadania Bochni praw miejskich 
i była dla mnie wielkim przeżyciem.

A.Sz. Jest Pan też autorem wystroju do maleńkiej kaplicy 
Matki Bożej Bocheńskiej” na międzypoziomie „Dobosz”
M.M. To była niebywała praca górników, którzy wykonali 
w soli duży Różaniec, został on nawleczony na 
lniany sznurek. Krzyż Pana Jezusa do tego Ró-
żańca wykonałem w soli. Poświęcenia kaplicy 
dokonał ówczesny proboszcz Parafii św. Mikołaja 
w Bochni ks. dr Zdzisław Sadko, który umieścił 
w tym miejscu obraz Matki Boskiej Bocheńskiej, 
namalowany przez Adama Faglio.

A.Sz. Pana prace pokazywane są w Polsce i za 
granicą…, można je również zobaczyć w stałej 
ekspozycji w Bad Salzdetfurth w Dolnej Sak-

sonii, a w domach bocheńskich górników zadomowiły się 
pana solne figurki…
M.M. Tak, to prawda, szczególnie jednak pamiętam moje 
wzruszenie, kiedy w 1998 roku w ramach uroczystej delega-
cji pracowników Kopalni Soli w Bochni podczas audiencji 
u Papieża Jana Pawła II w Watykanie, miałem okazję wręczyć 
Ojcu Świętemu wykonaną przeze mnie w soli figurkę św. 
Kingi. Byłem też w Rzymie w ,,Domu Polskim” i widziałem 
w kolekcji papieskiej polskie rzeźby, w tym rzeźbę wykonaną 
w soli dla Papieża przez rzeźbiarza w soli i pracownika bo-
cheńskiej kopalni Zygmunta Bóla. 
Pomnik św. Jana Pawła II stanowiący monument Ojca Św. 
wykonałem w soli jako formę upamiętnienia  papieża – Polaka 
w 40. Rocznicę Pontyfikatu Jana Pawła II. Rzeźba ta znajdu-
je się w podziemiach bocheńskiej kopalni. Pamiętam także, 
gdy w 1999 r. w połowie sierpnia bocheńską Kopalnię Soli 
dość niespodziewanie odwiedził prymas Józef Glemp, wra-
cając do Warszawy z letniego wypoczynku w Zakopanem. 
Prymas przeszedł całą trasę turystyczną, na krótki odpoczynek 
zatrzymał się dopiero w komorze Ważyn, gdzie spotkał zasko-
czonych jego obecnością kuracjuszy. Tam też dokonał nastę-
pującego wpisu do księgi pamiątkowej: „Wchodząc w nowe 
stulecie odkrywamy w wyrobiskach Bochni przeszłość wie-
ków: wytężonej pracy, odwagi i modlitwy. Niech dobry Bóg 
za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i św. Kin-
gi błogosławi nowym inicjatywom starej Bochni. Szczęść 
Boże.”. Kard. Józef Glemp zwiedził Kaplicę św. Kingi i od-
wiedził moją pracownię, a jako pamiątkę z pobytu w Bochni 
kierownictwo Kopalni Soli w Bochni ofiarowało prymasowi 
moją rzeźbę z soli.

A.Sz. W pana pracy widać, że życie Pana jako artysty -napę-
dzane jest dwoma żywiołami – malarstwem i rzeźbą… ma-
luje pan obrazy i portrety, rzeźbi pan w soli i w drewnie…
M.M. Mam świadomość, że moje artystyczne życie podzielo-
ne jest wyraźnie na dekady – dziesięć lat maluję, dziesięć lat 
rzeźbię. To niepisane prawo nie sprawia mi żadnej trudności. 
Musi być taka odmiana, coś w rodzaju przemiany, jak się tego 
nie robi, człowiek popełnia błędy. W latach 2000-2009 miałem 
taki okres, że dużo malowałem, wykonywałem jednak mało 
rzeźb. Teraz jestem na emeryturze, ale dalej jestem zatrudnio-
ny w bocheńskiej kopalni i wykonuję pracę plastyka, czyli ro-
bię, to, co lubię.
A.Sz. Dziękuję Panu, Panie Mirosławie za rozmowę. Życzę 
zdrowia, spełnienia twórczego, i zrealizowania podjętych 
przez Pana planów i marzeń.
M.M. Bardzo Pani dziękuję.

                                          Rozmawiała: Anna Szewczyk

Jacek Kobiela Anna SzewczykMirosław Malaca
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Adam Wójcik

Moje bocheńskie lata
Może się to wydać nieco dziwne, ale jako urodzony w Kra-

kowie, a okres dzieciństwa i lata szkolne spędzający w rodzin-
nym domu w Tarnowie, przed ukończeniem studiów historii 
sztuki w Lublinie, nigdy nie byłem w Bochni. Wielokrotnie 
jadąc pociągiem z Tarnowa do Krakowa i z powrotem, zatrzy-
mywałem się na stacji „Bochnia”, ale samego miasta nie zna-
łem i bardzo niewiele o nim wiedziałem.

Zarówno podczas studiów, jak i tuż po ich ukończeniu 
bardzo chciałem podjąć pracę w moim rodzinnym mieście 
Tarnowie, oczywiście – w Muzeum Okręgowym. Piszę „oczy-
wiście”, bo od najmłodszych lat pasjonowały mnie zabytki 
i muzealnictwo i w tym kierunku konsekwentnie i świadomie 
zmierzałem. Nawet nie wyobrażałem sobie pracy w innej dla 
siebie roli czy profesji. 

Kiedy mój czas studencki zaczynał zbliżać się do końca, 
skontaktowałem się z dyrektorem tarnowskiego Muzeum 
Adamem Bartoszem w kwestii mojego ewentualnego zatrud-
nienia. Pan dyrektor zaproponował mi objęcie tworzącego 
się dopiero oddziału podległej mu instytucji, tj. dworu w Do-
łędze. Zgodziłem się na to, ale gdy tam pojechałem, okaza-
ło się, że to dopiero początek generalnego remontu dworu, 
a w tamtych czasach nawet proste remonty toczyły się dłu-
gimi latami. Raz jeszcze spotkałem się z dyr. Bartoszem, by 
dowiedzieć się, kiedy realnie będę mógł zacząć pracę w Dołę-
dze. Usłyszałem, że najwcześniej za pół roku, toteż bez waha-
nia pojechałem na kilka miesięcy do Budapesztu, gdzie jako 
świeżo upieczony historyk sztuki mogłem podjąć praktyki 
w tamtejszym Muzeum Narodowym. Mimo sympatycznych 
wspomnień wywiezionych z Węgier, zaraz po powrocie do 
Tarnowa dowiedziałem się, że remont Dołęgi trwa nadal, ale 
nie mogę liczyć tam na pracę, gdyż w międzyczasie zapew-
niono ją już komuś innemu. 

W tamtym czasie nie było w Polsce bezrobocia, więc mo-
głem bez trudu podjąć pracę w jakiejkolwiek innej instytucji 
kultury – nie miałbym z tym problemu. Tyle, że ja chciałem 
pracować tylko w muzeum. Co robić...?

W najbliższej okolicy Tarnowa tylko w Bochni mieściła 
się taka placówka, choć jej oczywiście nie znałem. Owszem, 
gdzieś tam czytałem o „jakimś” Muzeum im. Prof. St.Fische-
ra, ale nic konkretnego o nim nie wiedziałem, no i pewną za-
gadką było dla mnie wtedy nazwisko patrona tej instytucji. 
Nie mając poniekąd lepszego wyjścia w kwestii mojej ewen-
tualnej pracy, z początkiem czerwca zatelefonowałem więc do 
bocheńskiego Muzeum zapytując, czy aby nie ma możliwości 
zatrudnienia tam historyka sztuki. Ku swojemu zdumieniu do-
wiedziałem się, że i owszem, jest, ale tylko na rok. Wynikało 
to stąd, że jakiś młody historyk został w trakcie pracy powo-
łany do służby wojskowej, więc jego muzealny etat chwilowo 
jest wolny. 

Usłyszawszy to, byłem bardzo szczęśliwy, że będę mógł 
od razu pracować w muzeum. 

W tydzień później z ówczesną kierowniczką placówki, 
Marią Płanetową, zawarłem swoją pierwszą w zawodowym 
życiu umowę o pracę, oczywiście tylko na okres jednego roku. 

Tak więc oficjalnie od 10 czerwca 1981 roku związałem się 
z bocheńskim Muzeum. Wiedziałem, że tylko na rok, ale sądzi-
łem, że być może, w trakcie owych dwunastu miesięcy znaj-
dę pracę w innym muzeum, 
może nawet w Tarnowie...

Tydzień po podpisa-
niu umowy stawiłem się 
do pracy. Aby zdążyć na 
czas, musiałem z rodzinne-
go domu w Tarnowie wyjść 
o godz.6.10, gdyż o 6.33 
miałem pociąg jadący w kie-
runku Krakowa. Na dwor-
cu w Bochni wysiadałem 
ok.7.10 (jeśli pociąg nie miał 
opóźnienia), więc po space-
rze przez Bochnię byłem 
w Muzeum ok. 7.30. Pracę 
instytucja zaczynała pół godziny później, więc tym samym 
byłem wtedy pierwszym pracownikiem, jaki się tu pojawiał.

W Muzeum pracowało wtedy tylko kilka osób, a właści-
wie – same kobiety. W pierwszym dniu mojej pracy poznałem 
panią Janinę Kęsek, która niezwykle ciepło i życzliwie zacząła 
mnie wprowadzać w historię Muzeum i charakterystykę jego 
zbiorów. Od tego czasu przez długie miesiące oboje byliśmy 
właściwie jedynymi pracownikami merytorycznymi bocheń-
skiego Muzeum. Bardzo szybko się porozumieliśmy, gdyż 
Nina jest niezwykle sympatyczną i ogromnie życzliwą oso-
bą, a w dodatku od początku pracowaliśmy w jednym pokoju 
„biurko w biurko”.  

Ale tego pierwszego dnia mojej pracy tworzono wystawę 
etnograficzną dotyczącą Bułgarii. Montowaliśmy ją w muze-
alnym holu na parterze, gdyż wtedy było to jedyne miejsce, 
gdzie możliwe było urządzanie wystaw czasowych. Na wysta-
wę tę składały się jakieś tkaniny oraz drewniane i ceramiczne 
przedmioty codzienego użytku. 

Pierwszą całkowicie moją autorską wystawą była ekspo-
zycja poświęcona sportowi żużlowemu. Od najmłodszych lat 
jestem jego kibicem, potem sam próbowałem jeździć, wresz-
cie zostałem działaczem sekcji żużlowej Unii Tarnów. Wie-
dząc o tym, jakie zainteresowanie budzi żużel i jednocześnie 
wiedząc o szczególnie martwym okresie jaki w muzeach jest 
zimą, zaproponowałem taką właśnie wystawę. Pani Maria 
Płanetowa bardzo niechętnie zgodziła się na nią, nie wierząc 
w moje zapewnienia o frekwencji jaką będzie miała ta eks-
pozycja. Ale kiedy ostatecznie wyraziła zgodę, od znajomych 
zawodników, trenerów i kolekcjonerów pozyskałem kilkaset 
plakatów, programów, odznak, medali, proporczyków i róż-
nych akcesoriów, a z klubu wypożyczyłem żużlowe kombi-
nezony, kaski, plastrony i dwa kompletne motocykle. Zgodnie 
z moimi przewidywaniami, wystawa cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem, a bodaj największym jej skcesem było to, 
że do Muzeum przyszli wtedy tacy ludzie, którzy nigdy w nim 
nie byli i zawsze omijali je szerokim łukiem. 
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Zabawnym elementem tej historii jest transport motocykli 
z Tarnowa do Bochni. Ponieważ nasze Muzeum nie miało 
własnego samochodu, tarnowskie Muzeum Okręgowe uży-
czyło nam swojej „Nysy”. W umówionym dniu pojechałem 
do klubu, zabrałem motocykle i ruszyliśmy do Bochni. Był 
to jeszcze okres stanu wojennego, toteż przed mostem na Du-
najcu stał patrol żołnierzy kontrolujących jadące pojazdy. Za-
trzymano i nas i tu okazało się, że dla kontrolujących nic się 
nie zgadza. Samochód miał na drzwiach namalowane logo 
i napis „Muzeum Okręgowe w Tarnowie”, ja byłem delego-
wany przez Muzeum w Bochni, a motocykle – ponoć wiezio-
ne na wystawę (kto widział kiedy taką wystawę w muzeum 
???) - należały do klubu sportowego. Żołnierze, zapewne 
wyczuleni przez przełożonych na różne formy kontrabandy, 
mieli prawo do poważnych wątpliwości... Gdy po moim dłu-
gim i zawiłym tłumaczeniu jak jest naprawdę jeden z kon-
trolujących nadal nie wiedział, czy pozwolić nam pojechać 
dalej, jego kolega szepnął mu do ucha: „Puść ich, przecież 
motory nie strzelają...!”.

Moim głównym zajęciem w Muzeum było opracowywanie 
zbiorów zgromadzonych w Dziale Sztuki i pisanie kart kata-
logu naukowego. Było tego bardzo dużo, gdyż przede mną co 
prawda opracowano jedynie obrazy, ale stanowiły one najcen-
niejszą, najatrakcyjniejszą, choć i najmniej liczną część zbio-
rów. Przez wszystkie lata pracy w Bochni niemal codziennie 
opracowywałem więc rysunki, szkice, grafiki, medale, mone-
ty i banknoty. Nie pamiętam dokładnie, ile kart wykonałem, 
ale pewnie ok. trzech tysięcy. Oprócz tego oprowadzałem 
zwiedzających po Muzeum, od czasu do czasu przygotowy-
wałem jakąś wystawę, pomagając też przy realizacji innych 
ekspozycji. Czasem byłem angażowany w czynności związane 
z pozyskiwaniem dla Muzeum nowych muzealiów. Nie było 
zbyt wielu takich sytuacji, gdyż Muzeum miało swój ściśle 
określony profil (zbiory związane z Bochnią), a poza tym nie 
dysponowało nigdy odpowiednimi środkami, które pozwala-
łyby na jakieś spektakularne zakupy. Większość eksponatów 
trafiała do Muzeum (tak jak w przypadku innych tego rodzaju 
instytucji w Polsce) jako dary. Z takich ciekawszych przypad-
ków pamiętam pozyskanie pięknego obrazu Ludwika Stasiaka 
z kwitnącym wiosennym sadem i portretu autorstwa Aleksan-
dra Mroczkowskiego. 

Szczególnie ciekawą dla mnie, a jednocześnie nieco dra-
matyczną historię z mojego zresztą powodu, miało pozyskanie 
srebrnej cukiernicy z początku XIX wieku. Któregoś dnia pani 
Płanetowa poinformowała mnie, że w sklepie „Desy” przy 
ul. Mikołajskiej w Krakowie jest do odebrania eksponat dla 
naszego Muzeum i że ja mam go przywieźć. Była to ciężka, 
srebrna cukiernica, w kształcie zamykanej szkatułki, którą wy-
konał złotnik działający w Bochni w pierwszym ćwierćwieczu 
XIX stulecia. Do tej pory żadne z jego dzieł nigdzie się nie 
zachowało. Cukiernicę eksperci „Desy” zidentyfikowali dzięki 
puncy, jaką ów złotnik się posługiwał. Owo „logo” złotnika 
było do tej pory znane tylko z monografii poświęconej dzie-
jom złotnictwa polskiego, wydanej jeszcze przed wojną, autor-
stwa Kazimierza Lepszego. Ponieważ cukiernica sporo waży-
ła, wykonana była ze srebra, miała ponad 160 lat i była jedym 
znanym teraz dziełem bocheńskiego złotnika, została przez 
„Desę” wyceniona bardzo wysoko, na kwotę przekraczającą 
250.000 złotych. Ówczesna przeciętna pensja wynosiła ok. 2 
tys.zł, można więc dziś wyobrazić sobie wartość tego przed-

miotu. Wedle ówczesnych przepisów muzea mogły dokony-
wać zakupów do wysokości 250 tysięcy zł; jeśli ta wartość 
była wyższa, decyzję o nabyciu mógł wydać tylko minister 
kultury. Przy takiej wartości z pewnością  bocheńskie Mu-
zeum nie wzbogaciłoby się o tę cukiernicę. Ponieważ wspo-
mniana krakowska „Desa” od lat współpracowała z naszym 
Muzeum, toteż grzecznościowo, w drodze wyjątku, obniżyła 
ona cenę cukiernicy do wysokości 249 tysięcy złotych. Było 
to i tak bardzo dużo (moje ówczesne dziesięcioletnie wyna-
grodzenie !), ale Bochnia zyskała wyjątkowo cenną pamiątkę 
swojej przeszłości. 

Kierowniczka Muzeum dopełniła wcześniej wszystkich 
formalności w opisywanej sprawie, ja zaś, w ustalonym dniu, 
pojechałem pociągiem na delegację do Krakowa, by zakupio-
ny obiekt przywieźć do Bochni. W „Desie” cukiernica była 
już zapakowana, podpisałem protokół odbioru, włożyłem cu-
kiernicę do reklamówki i poszedłem na dworzec kolejowy. 
Pociąg, którym wracałem do Bochni, składał się z wagonów 
piętrowych. Mimo ich dużej „pojemności” wiózł znacznie 
więcej pasażerów niż przewidywały jego normy, co w tam-
tych czasach nie było niczym nadzwyczajnym. Ponieważ 
przyszedłem na dworzec znacznie przed czasem odjazdu po-
ciągu, mogłem wygodnie usiąść przy oknie. Gdy nastąpił od-
jazd, w każdym wagonie był większy ścisk niż w przysłowio-
wej beczce śledzi. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że 
mniej więcej w połowie drogi okazało się, że bezwarunkowo 
muszę pójść do toalety. Ba, ale jak to zrobić w takim tłoku ??? 
Nie namyślając się długo, przynaglony potrzebą, poprosiłem 
mojego nieznanego sobie sąsiada o „zaopiekowanie” się moją 
reklamówką, na co ten dobrodusznie się zgodził. Przebijanie 
się przez tłum do toalety trwało długo, równie trudny okazał 
się powrót.  Najgorsze jednak było to, że w którymś momen-
cie uświadomiłem sobie, jak głupio postąpiłem, powierzając 
nieznajomemu taki skarb !!! Przecież gdyby moja reklamów-
ka zginęła, przez wiele, wiele lat musiałbym zwracać należ-
ność za utraconą cukiernicę, a mój honor muzealnika byłby 
na zawsze doszczętnie zdruzgotany... Na moje szczęście, nie-
znajomy okazał się albo uczciwym, albo raczej niewścibskim, 
a przez to niczego nieświadomym człowiekiem. Byłem urato-
wany, a cukiernica dotarła bez szwanku do muzealnego maga-
zynu. Warto dodać, że nauczony tą „przygodą” nigdy więcej 
nie palnąłem już takiego głupstwa.

Z każdym dniem i miesiącem nabierałem zawodowego 
doświadczenia, a dzięki mojej koleżance – wnuczce prof. Sta-
nisława Fischera wiedziałem coraz więcej o Muzeum i jego 
fascynującym twórcy. Prawdę powiedziawszy „zazdrościłem” 
wtedy nieraz Fischerowi, że on miał taką możliwość stworze-
nia Muzeum, podczas gdy ja – jak sądziłem – nigdy czegoś ta-
kiego nie będę mógł dokonać... Pracując z wielkim oddaniem 
i pasją cechującą „młodego gniewnego”, z każdym dniem po-
znawałem i coraz bardziej podziwiałem bocheńskie Muzeum, 
ale też dostrzegałem jego niedostaki i wady. 

Do tych ostatnich zaliczałem brak odpowiednich pracow-
ników merytorycznych, niezagospodarowane przestrzenie 
poddasza i piwnic, brak sal do wystaw czasowych, no i fa-
talnie wyglądającą salę, która kończyła ciąg wnętrz piętra. 
Była ona urządzona, jak wszystkie pozostałe sale wystawo-
we jeszcze w 1979 roku, tuż po przeprowadzeniu generalnego 
remontu gmachu muzealnego. Z racji ówczesnych wymogów 
politycznych zrobiono tam pokaz fotografii naklejonych na 
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płytki paździerzowe i przytwierdzonych do ogromnych plansz 
– przepierzeń, które całkowicie przesłoniły wnętrze i archi-
tekturę sali, a razem tworzyły jakiś bezsensowny labirynt. 
Wszystko to pod hasłem „Bochnia w XXX-leciu PRL”. Było 
to paskudnie wykonane pod względem plastycznym, a na do-
datek nieciekawe i nikomu niepotrzebne. O ile wszyscy zwie-
dzający  nasze Muzeum z zainteresowaniem oglądali wystawy 
w poprzenich wnętrzach, o tyle tę ostatnią salę po prostu igno-
rowali kierując się od razu do wyjścia z budynku. 

Drugim problemem był brak pracowników merytorycz-
nych reprezentujących poszczególne specjalności muzealne. 
Przyczyną tego stanu rzeczy było to, że w tamtym okresie 
każdej instytucji przypisana była sztywna liczba etatów, które 
można było utracić, gdy były w tej mierze wakaty.  Jeśli ktoś 
z Bochni studiował w niedalekim Krakowie np. historię sztuki, 
archeologię czy etnografię, to z reguły po skończeniu studiów 
już tu nie wracał, usiłując się „zaczepić” gdziekolwiek, byle 
w mieście Kraka. Z kolei szef instytucji, mając wakat i w per-
spektywie utratę tego etatu, wolał przyjąć do pracy na to wol-
ne miejsce kogokolwiek, nie pytając właściwie o kwalifikacje 
przyjmowanego. I tak to się toczyło latami. Ale gdy ja – sam 
przyjęty w trybie doraźnym - zauważyłem, że w trakcie mo-
jej pracy odeszło kilka pań (w różnym czasie i z różnych po-
wodów), nie tylko zyskałem dla siebie stałe zatrudnienie, ale 
postanowiłem poszukać odpowiednich ludzi, lojalnie uprze-
dzając o tym moją szefową. Maria Płanertowa wyraziła na to 
swoją zgodę, pewnie wierząc, że mi się to nie uda, więc nie 
będzie to dla niej  jakimkolwiek problemem. Nie wiedziała 
jednak z kim ma do czynienia...

W krótkim czasie udało mi się bowiem pozyskać dwoje 
cennych fachowców, którzy współtworzą bocheńskie Muzeum 
do dzisiaj. Nie pamiętam niestety czy jako pierwszego pozy-
skałem historyka Jana Flaszę, czy etnografa Iwonę Zawidzką. 
Niewątpliwie obydwoje od samego początku okazali się ludź-
mi ogromnie sympatycznymi, i co ważniejsze - wspaniałymi 
muzealnikami, doskonale rozumiejącymi istotę uprawianej 
przez nas profesji.  

Skoro w takiej kolejności wymieniłem te nazwiska to będę 
tu konsekwentny. Janka Flaszę poznałem w bocheńskiej Bi-
bliotece, gdzie był jedynym mężczyzną w bibliotecznym sera-
ju, pełniąc tam funkcję zastępcy dyrektora. Choć był człowie-
kiem poważnym i poważanym, wyczułem, że o wiele lepiej 
czułby się w roli muzealnika. Gdy mu o tym powiedziałem, 
wręcz był zaskoczony możliwością przejścia do pracy w Mu-
zeum, ciągle jakby temu nie dowierzając. Było to widocznie 
jakimś jego ukrytym marzeniem, które teraz – nieoczekiwanie 
– mogło się spełnić. Wkrótce po naszym spotkaniu Janek zde-
cydował się na swój „transfer” i odtąd szczególnie serdecznie 
opiekował się zwłaszcza starodrukami, które znakomicie opra-
cował (wszyscy wiedzą, że ma na tym punkcie szczególnego 
„bzika”). W kilka lat po moim odejściu z Bochni został dyrek-
torem Muzeum, którą to funkcję po dziś dzień sprawuje. Chy-
ba największymi jego osiągnięciami są odnowienie gmachu 
Muzeum, rewaloryzacja i piękne urządzenie poddasza, moder-
nizacja ekspozycji stałych oraz działalność wydawnicza. Rocz-
nik Bocheński redagowany i wydawany przez Jana Flaszę jest 
jedną z najwartościowszych tego rodzaju publikacji, imponu-
jąc zarówno poziomem merytorycznym, jak i edytorskim. Nie 
są to oczywiście jedyne dokonania obecnego szefa Muzeum, 
bo jest ich bardzo wiele (choćby doskonałe, twórcze kontak-

ty z muzeami na Słowacji czy w Niemczech), ale świadczą 
o tym, że instytucja pozostaje w bardzo dobrych rękach.

Z pozyskaniem Iwony Zawidzkiej było nieco inaczej. Bar-
dzo zależało mi na tym, by nasze bocheńskie Muzeum, mając 
tak niezwykłe zbiory etnograficzne, zatrudniło odpowiedniej 
klasy specjalistę. Poprosiłem szefową o podpisanie ogłosze-
nia w tej sprawie, które potem osobiście zawiozłem do Kra-
kowa i powiesiłem na tablicy ogłoszeń w Instytucie Etnologii 
UJ w Krakowie. Pani Płanetowa nie była przekonana czy to 
cokolwiek da, a jednak! Po pewnym krótkim czasie zgłosiła 
się do pracy drobna blondynka, absolwentka etnografii, która 
studiowała wtedy w Krakowie judaistykę, w ramach studiów 
podyplomowych. Była strasznie małomówna (nigdy takiej 
kobiety nie spotkałem!), ale za to niezwykle kompetentna, 
samodzielna i ogromnie sympatyczna, ze specyficznym po-
czuciem humoru. Jej życiowa filozofia była nieraz szokująco 
odmienna od naszej, gdyż Iwonka pochodzi z Wielkopolski, 
gdzie zdrowy rozum i chłodny umysł zdecydowanie dominują 
nad naszym galicyjskim gadulstwem i rozmemłaniem. Kiedy 
na dodatek do naszego zespołu dołączył trochę później Janusz 
Wrzecion (ten który był w wojsku i dzięki temu mogłem pra-
cować w Bochni) powstała znakomita grupa młodych wte-
dy ludzi o sporej wiedzy, jeszcze większym zaangażowaniu 
i chęci działania na rzecz naszego Muzeum. W krótkim czasie 
poznaliśmy się wszyscy bardzo dobrze, gdyż przyszło nam 
pracować razem, w jednym obszernym pokoju. Pracowaliśmy 
bardzo solidnie, ale - jako że był to czas stanu wojennego – 
dużo też rozmawialiśmy na różne tematy. Wbrew jakimkol-
wiek normom, w tym zespole częściej gadali panowie, panie 
co najwyżej były swoistymi, choć miłymi „przyczynkami”. 
Chociaż może się to wydać dziwne, przy naprawdę solidnej 
pracy, rozmowy toczyły się głównie podczas dwóch przerw 
śniadaniowych (z reguły ja robiłem dla wszystkich herbatę), 
a oprócz tego Janek stał się naszym muzycznym „umilaczem” 
serwując nam doskonałą muzykę, zwłaszcza nagrania zespołu 
Dire Staits. Były to rozmowy towarzyskie, jak i merytorycz-
ne, obejmujące bardzo różne zagadnienia, ale - jak oceniam to 
dziś z perspektywy wielu lat – poszerzające nasze horyzonty 
zawodowe i życiowe. Między innymi, dzięki tym rozmowom, 
udało nam się zmienić tę ostatnią, wspomnianą już, nietrakcyj-
ną salę, co miało pozytywne konsekwencje. 

Zawsze przeciwnikiem jakichkolwiek zmian była nasza 
szefowa. Wynikało to nie tylko z jej bardzo zachowawczego 
charakteru, ale zapewne także i życiowego doświadczenia, 
lepszej orientacji co do możliwości (czy raczej niemożliwości) 
finansowych, wreszcie obaw o konsekwencje natury politycz-
nej, co w tamtym czasie należało brać pod uwagę. Na moje 
propozycje zmian szefowa mówiła więc „nie” i na tym ma-
rzenia się kończyły. Ale Janusz, mający odmienne spojrzenie 
na wiele rzeczy, umiejący niezwykle logicznie argumentować 
i prowadzić rozmowy (będący przy tym człowiekiem pogod-
nym i niezwykle dowcipnym), gdy dowiedział się o naszch 
planach (czy raczej zawodowych marzeniach), uznając je za 
sensowne i potrzebne, poszedł do naszej szefowej, by ją prze-
konać. Nasz kolega był typem wesołego wisusa, który jednak 
w ważnej sprawie nie daje się byle czym spławić.

Oboje byli – szefowa i Janusz - namiętnymi palaczami. 
Płanetowa paliła papierosy, a Janusz fajkę, toteż przez kilka 
godzin rozmowy niewielki pokój szefowej wypenił całkowi-
cie siwy, gęsty dym. Ale najważniejsze było to, że dostaliśmy 
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wreszcie pozwolenie na zmianę „ekspozycji” w tej nieszczę-
snej sali. Mimo że czasu pracy zostało niewiele, jeszcze tego 
samego dnia (na wszelki wypadek, aby zmiany były nieodwra-
calne) zdemontowaliśmy owe okropne plansze z fotografiami. 
Sala zrobiła się teraz przestronna i mimo nienajlepszego stanu 
jej ścian i podłogi (które trzeba było gruntownie odnowić), dla 
mnie nawet w tej formie była po prostu piękna! A chciałem 
w niej wyeksponować portrety z przełomu XIX i XX wieku, 
jakich mieliśmy wiele w naszych zbiorach, a które dotychczas  
wypełniały magazyn mieszczący się w dwóch salach parteru 
(stanowiących muzealny magazyn). Zamierzałem przekształ-
cić to odzyskane wnętrze piętra w Salę Portertową, która nie-
jako wieńczyłaby galerię malarstwa polskiego i bocheńskiego 
z przełomu XIX i XX wieku, jaka funkcjonowała w dwóch 
poprzednich salach wystawowych. 

Jak się okazało – nasz entuzjazm do zmian został szybko 
sprowadzony na ziemię, nie tylko z racji ograniczonych fun-
duszy Muzeum na prace remontowe. Okazało się bowiem, że 
w sklepach państwowych brak jakichkolwiek materiałów po-
trzebnych do odnowienia sali (gips, farby, pędzle, szpachlówki 
itd.), natomiast sklepy prywatne, które je sprzedawały, nie mo-
gły wystawić Muzeum wymaganych prawem faktur. Mimo że 
uzyskaliśmy zgodę na dokonanie zmian, i że mieliśmy remont 
sali wykonać sami (niejako w „czynie społecznym”), okazało 
się to i tak niemożliwe. Cóż można było zrobić ?

Nieco wcześniej odbywały się pamiętne dla Polaków 
piłkarskie mistrzostwa świata w Hiszpanii. I wtedy Janusz, 
jako namiętny kibic futbolu, zaproponował nam zakładowe-
go totalizatora. Jego pomysł polegał na tym, by każde z nas 
wytypowało wynik każdego meczu tych mistrzostw, wpła-
cając do wspólnej skarbonki po 2 złote za każdy obstawiony 
mecz.  Meczów było sporo, nas – „totkowiczów” – pięcioro, 
toteż każdego dnia nasza skarbonka stawała się coraz bar-
dziej pękata i zasobna. Była to oczywiście tylko zabawa, 
która miała skończyć się tym, że niezależnie od typowanych 
i rzeczywistych wyników, cała suma zebranych pieniędzy po 
mistrzostwach miała pokryć koszt spotkania „integracyjne-
go” (wtedy to słowo nawet nie istniało jeszcze w polszczyź-
nie) naszej muzealnej piątki. I pewnie tak by się stało, gdyby 
nie problem naszej sali. Ponieważ i tak czuliśmy się bardzo 
zintegrowani, a zależało nam na naszym Muzeum, jednogło-
śnie postanowiliśmy za nasze pieniądze kupić potrzebne do 
renowacji sali materiały, których instytucja inaczej zdobyć 
nie mogła. I tak oto piłkarskie mistrzostwa świata w Hiszpa-
nii przyczyniły się do odnowienia i urządzenia pięknej Sali 
Porteretrowej, która do dziś jest jednym z najpiękniejszych 
wnętrz muzealnych Bochni. 

Po odnowieniu sali i zawieszeniu w niej portretów pozy-
skałem od dyrektora Adama Bartosza z tarnowskiego Mu-
zeum proste, choć wygodne krzesła, o drewnianej konstrukcji 
i brezentowym pokryciu. Ustawiliśmy je w odnowionej sali 
pod ścianami. Służyły nam potem przez długie lata, bowiem 
tu właśnie od 1983 roku urządzaliśmy Czwartkowe Spotka-
nia Muzealne.

Z końcem 1982 roku, w trakcie rozmowy z Niną Kęsek 
wpadłem na pomysł, abyśmy robili comiesięczne wykłady 
na różne tematy muzealne. Każde z nas dysponowało dużą 
wiedzą, którą dotąd można było spożytkować jedynie w we-
wnętrznej pracy muzealnej. Tamte czasy nie pozwalały na pu-
blikacje (co dziś jest oczywistością i normą), natomiast bezpo-

średni przekaz był właściwie jedyną możliwością podzielenia 
się swoją wiedzą z innymi. Tak oto, od słowa do słowa, zro-
dziły się Czwartkowe Spotkania Muzealne. Moja propozycja 
okazała się pomysłem potrzebnym i trafionym, bo CSM trwają 
już blisko 40 lat, a w roku 2006 otrzymały niezwykle prestiżo-
wą dla muzealników nagrodę „Sybilla”. Szczerze jej gratuluję 
moim  Koleżankom i Kolegom, choć mogę chyba po trosze 
także czuć się laureatem tego wyróżnienia.

Dzięki „pobraniu” z magazynu portretów do odnowionej 
sali, a także przeniesieniu części zbiorów do oddanego po re-
moncie budynku pomocniczego, dwie sale na parterze mogły 
rozszerzyć powierzchnię dla wystaw czasowych, toteż od tej 
pory stały się one większe, ciekawsze i pełniejsze. Od czasu 
do czasu uzupełnialiśmy też ekspozycję stałą, gdy  udało się 
pozyskać jakiś szczególny obiekt czy poddać konserwacji coś, 
co nie nadawało się  wcześniej do eksponowania ze wględu na 
zły stan zachowania. 

Właśnie wtedy, gdy pozyskaliśmy owe dwie salki na par-
terze, pani Maria Domańska – Serafińska z wiśnickiej Ko-
ryznówki zaproponowała zorganizowanie wystawy „W kręgu 
przyjaciół”. Miała ona uczcić przypadającą wtedy 90. roczni-
cę śmierci Jana Matejki, ukazując jego związki rodzinne 
i sentymentalne z Bochnią i Wiśniczem. Kluczowym ekspo-
natem tej wystawy miały być dwa obrazy z Muzeum Narodo-
wego w Krakowie: niewielki autoportret Arysty i duży, repre-
zentacyjny portret Leonarda Serafińskiego. Pani Domańska 
załatwiła wszystkie zgody i w określonym dniu trzeba było 
przywieźć wybrane obrazy Matejki z krakowskich Sukien-
nic do bocheńskiego Muzeum. Ponieważ nie dysponowali-
śmy żadnym środkiem transportu, poprosiłem mojego teścia 
Wojciecha Kotasiaka, założyciela i dyrektora Muzeum Hi-
storyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, 
o stosowną pomoc. Ostrowieckie Muzeum posiadało służbo-
wą „Nysę”, toteż mogliśmy liczyć na ten środek transportu. 
Wjechaliśmy na krakowski rynek tuż pod drzwi Sukiennic 
sądząc, że skoro wszystkie formalności są już załatwione, po-
zostanie nam tylko zabranie obrazów i ich zapakowanie do 
samochodu. Kiedy z niego wysiadaliśmy, zauważyłem, że 
bardzo uważnie przygląda się nam milicjant dozorujący plac 
Rynku. W tamtych latach zainteresowanie milicjanta z reguły 
nie wróżyło niczego dobrego...  

Tymczasem, nieoczekiwanie w Sukiennicach zaczął się 
„cyrk”. Zanim mogliśmy odebrać obrazy miałem pójść na 
piętro, by odebrać protokół ich przekazania. Wszedłem do ja-
kiegoś bardzo dużego narożnego pokoju, w którego przeciw-
ległych kątach stały dwa biurka: przy jednym z nich siedziała 
jakaś pani, przy drugim – jakiś pan. Na wstępie któreś z nich 
było uprzejme zapytać, czy mamy zgodę na wjazd na rynek. 
W tym momencie zrozumiałem zainteresowanie milicjanta, bo 
przecież żadnego pozwolenia nie mieliśmy. Ale najgorsze było 
jeszcze przed nami, bo ludzie siedzący za biurkami zaczęli się 
głośno zastanawiać, które z nich ma podbić na protokole od-
bioru jako pierwsze swoją pieczątkę, no i które ma zanieść 
podbity dokument na drugie biurko. Ten biurokratyczny „pin-
g-pong” trwał dobrych kilkanaście minut i był popisem zwy-
kłego chamstwa i totalnej nieżyczliwości. Było mi wstyd za 
tych „muzealników”; miałem wrażenie, że sprawia im radość 
swoiste pomiatanie jakimiś prowincjuszami... Byłem też prze-
konany, że gdy zejdziemy do auta, pilnujący rynku milicjant 
też zrobi „swoje”.  Na szczęście nic takiego się nie wydarzyło, 
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gdyż być może ów stróż prawa doszedł po prostu do wniosku, 
że skoro jesteśmy tacy odważni, że stajemy obok Sukiennic, 
to pewnie mamy stosowne pozwolenia i nie ma co zawracać 
nam głowy... W każdym razie obrazy dotarły do Bochni bez 
szwanku, a wystawa była jedną z najbardziej oryginalnych 
i wartościowych za mojej bocheńskiej „kadencji”.   

Oprócz wykonywania codziennych normalnych obowiąz-
ków (których realizacji towarzyszyły czasami jakieś przy-
gody) robiłem też wiele innych rzeczy, także dzięki którym  
bocheńskie Muzeum stawało się (mam nadzieję) coraz lep-
sze. To ja np. wpadłem na pomysł, aby zaprojektować logo 
tej instytucji. A było to tak. W tamtych bocheńskich czasach  
często bywałem w Krakowie, zachodząc do firmowej księgar-
ni Ossolineum, mieszczącej się na parterze jednej z kamienic 
pomiędzy Rynkiem Głównym a Małym Rynkiem. Zaznaja-
miałem się tam z nowościami wydawniczymi Zakładu Naro-
dowego (fascynował mnie zwłaszcza wielotomowy słownik 
języka Adama Mickiewicza). Zwracałem wtedy uwagę na 
piękne historyczne logo Ossolineum i któregoś dnia pomyśla-
łem, by podobny znak firmowy stworzyć naszemu Muzeum. 
Byłem przekonany, że dla łatwej „identyfikacji” musi się na 
nim znaleźć podobizna fasady siedziby, tj. budynku dawnego 
klasztoru dominikańskiego w Bochni. Kiedy zastanawiałem 
się, jaki kształt ma przybrać ostatecznie ów logotyp, zbiegło 
się to w czasie z opracowywaniem przeze mnie rysunków 
Marcina Samlickiego. Jak wiadomo, niemal cała spuścizna po 
tym artyście znajduje się w zbiorach bocheńskiego Muzeum, 
a oprócz niej także bogaty i cenny księgozbiór artysty. I wła-
śnie w jednej z książek należących do Samlickiego natrafiłem 
na niezwykłą okrągłą pieczęć, której obrys stanowiły odwró-
cone głowice kolumn jońskich, frangemtami kanelowanych 
trzonów zwróconymi do środka. Bardzo mi się to spodobało, 
więc zostawiając obrys ze stylizowanych głowic jońskich, 
usunąłem kanelowane trzony, umieszczając pośrodku rysunek 
fasady siedzby Muzeum i wpisując pod nią cyframi rzymski-
mi oficjalny rok utworzenia placówki (tj. rok 1959). Myślę, 
że logo bocheńskiego Muzeum jest bardzo dobre i że pozo-
stanie znakiem firmowym tej instytucji na długie lata, może 
na zawsze....

Przez dwa pierwsze lata dojeżdżałem pociągiem codzien-
nie do pracy. Było to uciążliwe i czasochłonne, chociaż sama 
praca i zgrany zespół bardzo kompetentnych i miłych koleża-

nek i kolegów rekompensowały te niedogodności. Ale w roku 
1984 zamieszkałem w mieszkaniu służbowym, na piętrze bu-
dynku pomocniczego. Dzięki temu mogłem jeszcze bardziej   
zaangażować się w pracy zawodowej i społecznej zarówno 
w Bochni (Muzeum i Towarzystwo Przyjaciół Książki), jak 
i w Wiśniczu (Kierownictwo Odnowienia Zamku, Liceum Pla-
styczne, Towarzystwo Miłośników Wiśnicza). Czułem się tam 
wszędzie bardzo potrzebny i spełniony.  

Bardzo sympatycznie wspominam okres działania zwłasz-
cza w Towarzystwie Przyjaciół Książki, do którego wciągnął 
mnie Janek Flasza. Co prawda nie byliśmy chyba „rasowymi” 
bibliofilami, ale zaskakiwaliśmy to ogólnopolskie środowisko 
koneserów druków wszelakich aktywnością i pomysłowością. 
No, ale jeśli w zarządzie bocheńskiego TPK były takie tuzy, 
jak m.in. Jan Flasza, Mieczysław Rudek, Bogdan Potępa i ja, 
to można było spodziewać się dosłownie wszystkiego. Wyro-
biliśmy sobie niezłą markę w Polsce, także za sprawą organi-
zacji dwóch ogólnopolskich imprez – Pikników Bibliofilskich 
w Krzemionkach Opatowskich (które były moim pomysłem), 
kilku bardzo ekscytujących aukcji książek i starodruków, no 
i wspaniałej wystawy „Od inkunabułu do pockedbooku”. Au-
torem tej ostatniej był oczywiście Jan Flasza, znawca i sma-
kosz wszelkich druków.         

Oprócz zdobycia pierwszych zawodowych szlifów za-
wdzięczam Bochni coś jeszcze: zrozumienie istoty górnictwa. 
Zanim tu trafiłem, mój stosunek do górnictwa był zupełnie 
obojętny. Poznanie historii Bochni i bocheńskiej kopalni zmie-
niło to radykalnie. Miało to i ma nadal ogromny wpływ na 
moje poczynania. 

W trakcie pracy w Muzeum w Bochni podjąłem też inne 
obowiązki. Prowadziłem zajęcia z historii sztuki w Liceum 
Plastycznym w Wiśniczu oraz w Uniwersytecie Ludowym 
w Wierzchosławicach. Podjąłem też współpracę z prof. Al-
fredem Majewskim przy rewaloryzacji zamków w Wiśniczu 
i Ujeździe. Zapewne dzięki temu w 1986 roku prof. Majewski 
złożył mi nieoczekiwaną propozycję objęcia stanowiska Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnobrzegu. W tam-
tych czasach była to niezwkle ważna funkcja, a jej pełnienie 
stanowiło ogromny awans zawodowy dla młodego wtedy 
historyka sztuki. Podjęcie tego wyzwania nie było dla mnie 
łatwe choćby z racji zżycia się ze środowiskiem bocheńskim 
i konieczności opuszczenia moich rodzinnych stron, ale było 

też i życiową szansą, której – jak myślę – nie zmarno-
wałem. Po pięciu latach „konserwatorowania” w Tar-
nobrzegu założyłem tam bowiem Muzeum Historycz-
ne m.Tarnobrzega w pięknym, zabytkowym spichle-
rzu, który wcześniej wyremontowałem. Zaczynałem 
niemal od zera, gdyż w przeciwieństwie do Stani-
sława Fischera miałem na początku około dwustu 
eksponatów. Ale kierując się m.in. doświadczeniami 
twórcy bocheńskiego Muzeum doprowadziłem do 
tego, że dziś Muzeum założone przeze mnie (którego 
dyrektorem byłem przez dwadzieścia dwa lata) po-
siada ok. 30.000 muzealiów. W trakcie prowadzenia 
tej instytucji  pozyskałem dla niej i odrestaurowałem 
zamek Tarnowskich w Dzikowie, odtwarzając w nim 
ponad dwadzieścia historycznych wnętrz. Zamek jest 
dziś główną siedzibą Muzeum,  a w roku 2013 do-
prowadziłem do otwarcia w jego pierwszej siedzibie  
Oddziału MHMT – Muzeum Polskiego Przemysłu 
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Siarkowego, którym teraz kieruję. Obok jego siedziby urzą-
dziłem niewielki skansen górniczy z fragmentami wielkich 
maszyn jakie pracowały w odkrywkowych i otworowych 
kopalniach siarki. To Muzeum Siarkowe założyłem także in-
spirowany szacunkiem dla górniczego stanu, jaki wywiozłem 
przed wielu laty z Bochni. 

Dzisiaj Muzeum stworzone przeze mnie jest - obok Mu-
zeum-Zamku w Łańcucie – najlepszą i najciekawszą pla-
cówką muzealną województwa podkarpackiego. Wspaniałe 
wnętrza zrewaloryzowanego zamku Tarnowskich, znakomita 
kolekcja malarstwa obcego (m. in. obrazy Rembrandta, Van 
Dycka, Veronese'a, Guido Reniego, braci Carraccich, Cana-
letta) i polskiego (obrazy Matejki, Juliusza i Wojciecha Kos-
saków, Rodakowskiego, Malczewskiego, Pochwalskiego), 
miniatury, cenne meble, jedyna w Polsce rzeźba Gianlorenzo 
Berniniego, cenne starodruki i rękopisy (m.in. Statuty Wiślic-
kie Kazimierza Wielkiego, najstarszy odpis Kronik Polskich 
Wincentego Kadłubka, rękopis „Zemsty” Aleksandra Fredry) 
wreszcie unikatowe, jedyne tego rodzaju na świecie  zbiory 
związane z górnictwem  siarkowym to swoista wizytówka 
dzieła mojego życia. Nie zapominam jednak, że pierwsze do-
świadczenia zawodowe zyskałem w królewskim mieście gór-
niczym – Bochni...

Adam Wójcik – historyk sztuki, konserwator, dr nauk tech-
nicznych, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go i Politechniki Krakowskiej. W latach 1981-1986 pro-
wadził Dział Artystyczno-Historyczny Muzeum w Bochni, 
następnie był Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
w Tarnobrzegu, gdzie założył i był pierwszym dyrektorem 
Muzeum Historycznego m.Tarnobrzega. Dla jego potrzeb 
pozyskał i wyremontował zabytkowy spichlerz dworski 
z 1843 roku, a w latach 2007-2012 na bazie opracowane-
go przez siebie projektu przeprowadził rewaloryzację zam-
ku Tarnowskich w Dzikowie, który od tej pory jest główną 
siedzibą tarnobrzeskiego Muzeum. W 2013 roku utworzył 
jego oddział – Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego, 
którym obecnie kieruje.

Od 1995 roku jest prezesem Towarzystwa Przyjaciół 
Tarnobrzega i redaktorem naczelnym wydawanego przez tę 
organizację kwartalnika społeczno-kulturalnego „Dzikovia”. 

Za swoją działalność zawodową i społeczną został odzna-
czony m.in. srebrnym medalem Zasłużony Kulturze – Gloria 
Artis, Brązowym i Srebnym Krzyżem Zasługi oraz brązo-
wym medalem Zasłużony dla Górnictwa RP. Jest też Hono-
rowym Obywatelem Tarnobrzega.           

Kazimierz Przybyłko (Lublin)

Psychofizyczne i psychologiczne problemy człowieka 
w okresie senioralnym - ograniczenia i rozwój
Wprowadzenie

Problemy związane z okresem senioralnym stają się co-
raz częściej przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych 
związanych z tym okresem rozwojowym. Dotyczy to szcze-
gólnie nauk biologiczno-medycznych, psychologicznych 
i społecznych. Te zainteresowania problematyką starości są 
związane ze znacznym przyrostem osób starszych zarówno 
w Polsce, jak i całej Europie. Trendy te implikują potrzebę 
analizy tego zjawiska oraz poprawę jakości życia i rozwoju 
osób w okresie senioralnym. Tym bardziej, że obecnie wiek 
życia wyraźnie wydłuża się, pod koniec XX wieku wyniósł 
około 80 lat. Starzenie się człowieka, podobnie jak innych 
bytów, jest naturalnym biologicznym i nieodwracalnym pro-
cesem, w którym narastają zmiany metaboliczne dotyczące 
całego organizmu. Starzenie się organizmu, to proces biolo-
giczny polegający na postępujących w czasie zmian wstecz-
nych (inwolucyjnych), komórek i narządów. Zmiany w organi-
zmie u człowieka dla procesu starzenia występują już w około 
30. roku życia, a ich rozwój ulega przyspieszeniu po 50. roku 
życia. Jednak należy podkreślić, że wiek metrykalny nie za-
wsze odpowiada wiekowi biologicznemu. W starości docho-
dzi do zmian procesów biochemicznych w tkankach. Ulega 
modyfikacji struktura białek od których zależy konsystencja 
narządów; kolagenu jako głównego składnika tkanki łącznej 
oraz elastyny występującej w ściankach naczyń krwionośnych 
i skóry (Sadowski B. 2005). Głównym problemem starości 
staje się wzrastająca liczba osób chorych, niepełnosprawnych 

wymagających pomocy na różnych płaszczyznach. Sytuacja 
ta jest spowodowana osłabieniem 
i zanikiem więzi rodziny wielo-
pokoleniowej, przez co osoby 
starsze są pozbawione opieki na 
różnych płaszczyznach funkcjo-
nowania. Osoby te wymagają za-
równo pomocy podstawowej jak 
również bardzo ważnego wspar-
cia psychologicznego, który jest 
stymulatorem rozwoju. Osoby 
te są często pozbawione tego co 
nazywamy izolacją społeczną, 
czyli brakiem wpływu na socjali-
zacje rodziny (Adamski F. 1987; 
Dyczewski L. 1986) Starość jest integralną częścią życia, ale 
także może dotyczyć negatywnych przeżyć i traumatycznych 
doświadczeń. Człowieka starego pozostawiono nieco na ubo-
czu, niejako samemu sobie. (Dyczewski L. 1994). Ludzie 
starsi potrzebują łączności ze społeczeństwem zwłaszcza ro-
dziną i znanym środowiskiem. Ludzie ci nie chcą być wyeli-
minowani z rodziny i ich bliskich ludzi. Chcą też być aktywni 
w pracach; wyuczonym zawodzie, doradzać innym, dzielić się 
wiedzą i doświadczeniem. Mogą też w tym czasie realizować 
własne pasje życiowe, których wcześniej nie mogli realizo-
wać. Taka aktywność daje poczucie przydatności społecznej, 
a w konsekwencji dalszy rozwój człowieka. Odnajdowanie 

Kazimierz Przybyłko
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w starości dodatnich komponentów ma na celu przeciwdzia-
łaniu marginalizacji, dyskryminacji i uprzedmiotowieniu se-
niorów. Ich aktywność w różnych aspektach i wymiarach daje 
poczucie przydatności i zadowolenia, a w konsekwencji rozwój. 

Starość jest naturalnym etapem ludzkiego życia, lecz rzad-
ko przebiega spokojnie w sposób niepowikłany różnymi dole-
gliwościami i chorobami. Dla większości ludzi okres ten staje 
się czasem trudnym, głównie ze względu na pojawiającą się 
wielochorobowość i związaną z nią polipragmazją1. Istotną 
jest także występująca w tym czasie utrata pełnienia ról spo-
łecznych. Mogą też występować w tym okresie różnorodne 
straty jak śmierć kogoś bliskiego czy też kryzys utraty wy-
znawanych wartości. W tym czasie obserwuje się też rosnącą 
wraz z wiekiem zależność od drugiego człowieka co powoduje 
obniżenie jego wartości i samopoczucia. 

1. Rozwój człowieka i jego ograniczenia w starości
Zadaniem niniejszej pracy jest próba przedstawienia moż-

liwości rozwoju człowieka w okresie senioralnym. Problema-
mi rozwoju psychicznego człowieka od okresu prenatalnego 
do starości zajmuje się psychologia rozwoju. Te zainteresowa-
nia dotyczą zarówno teorii opracowań naukowych, ich rezul-
tatów jak również zastosowań w praktyce. 

Człowiek jako osoba ludzka, mimo zmian organicznych 
i różnych dolegliwości somatycznych rozwija się i wzbogaca 
swoją osobowość przez całe swoje życie. Rozwój ten następuje 
również w okresie senioralnym. Całe życie człowieka od dzie-
ciństwa do późnej starości, to ciągły proces przemian – w któ-
rym następuje kodowanie i utrwalanie wielorakich doświad-
czeń, wiedzy o świecie i codziennym życiu. Te doświadczenia 
i wiedza stymulują rozwój człowieka  na każdym etapie życia. 

Rozwój poznawczy (cognitive development) to przyrost 
zdolności i umiejętności poznawczych od narodzin aż do wie-
ku podeszłego, w którym człowiek gromadzi wiedzę, rozwija 
pamięć, a zdobywane doświadczenia wpływają na logiczne 
myślenie, analizę i syntezę. Na skutek wychowania człowiek 
rozwija się moralnie (cognitive moral). Kształtuje się dojrze-
wanie poczucia dobra i zła, które następuje w prawidłowym 
przebiegu rozwoju. Człowiek w okresie senioralnym ma wiele 
problemów związanych z wiekiem. Są one związane z róż-
nymi dolegliwościami natury fizycznej, jak również astenią2 

w zakresie poszczególnych funkcji psychicznych, które osła-
biają aktywność i dynamizm człowieka. Wiemy też, że w tym 
okresie następuje regres komórek, a szczególnie istoty szarej 
w korze mózgowej. 

W tym okresie następuje wiele destrukcyjnych zmian w za-
kresie psychofizjologii człowieka. Różne dolegliwości natury 
zdrowotnej obniżają proces rozwojowy, a w tym i społeczny. 
Mimo tych ograniczeń, próbujemy na podstawie różnych do-
świadczeń i obserwacji klinicznej uzasadnić tezę, że rozwój 
człowieka w okresie senioralnym jest możliwy. Warunkiem 
tego rozwoju jest zdrowie somatyczne oraz aktywne uczestni-
czenie podmiotu w tym procesie. W przeciwieństwie do apatii, 
która jest złym stymulatorem rozwoju.

Rozwój to długotrwały proces ukierunkowanych zmian, 
w którym można wyróżnić etapy przemian i stanów od pro-
stych do bardziej złożonych. Rozwój ten jest oparty na do-
świadczeniu życiowym, mądrości pragmatycznej oraz wiedzy 
z różnych dziedzin życia, nauki, literatury, historii, wymiany 
poglądów oraz nabywanie nowych doświadczeń i krytycznej 

weryfikacji danych zdobytych we wcześniejszych okresach 
życia. Rozwój w okresie senioralnym, mimo że jest zdeter-
minowany wieloma czynnikami psychofizycznymi, to jednak 
ma szanse rozwoju przy aktywności własnej. Aktywność ta 
stymuluje rozwój człowieka i jego poszczególnych funkcji. 
Rozwój człowieka zachodzi stale i dokonuje się on w takim 
stopniu, w jakim człowiek podejmuje działania wpływające 
na występowanie zmian rozwojowych. Jest to uwarunkowane 
czynnikami endogennymi – wewnętrznymi m.in. genetyczny-
mi oraz egzogennymi – zewnętrznymi: wychowaniem i kultu-
rą jednostki. Są to zmiany polegające na dodawaniu kolejno 
następujących po sobie ukierunkowanych zmian, na zastępo-
waniu czynności wcześniejszych przez występujące później 
problemy metodą czynnego eksperymentowania, kombinacją 
myślową oraz modyfikowaniu, różnicowaniu i uogólnianiu 
czynności wcześniejszych3. Dokonując takich operacji myślo-
wych wzbogacamy też pamięć, która jest procesem odpowie-
dzialnym za rejestrowanie, przechowywanie i odtwarzanie do-
świadczeń. Pamięć więc określamy jako zdolność układu ner-
wowego do przechowywania i odtwarzania wzorców uprzed-
niego doświadczenia i wykorzystania ich przy następnych 
działaniach. Wyróżniamy tu dwa rodzaje pamięci. a) Pamięć 
świeża – której impulsy, zapisane informacje krążą po za-
mkniętych obwodach neuronów. b) Pamięć długotrwała, która 
polega na zakodowaniu informacji w biochemicznej strukturze 
neuronów. (RNA) Inteligencja zaś jest określana jako zdolność 
poznawcza. „Journal of Educational Psychology” podaje, że 
w 1921 r. wielu autorów klasy światowej zaproponowała defi-
nicje inteligencji, do której zalicza się „Zdolność abstrakcyjne-
go myślenia” (William Stern 1871-1938). Natomiast Charles 
Spearman (1863-1945) wyróżnił w inteligencji dwa czynni-
ki – czynniki inteligencji: ogólnej (teoretycznej i praktycznej 
oraz abstrakcyjnej) – general, oznaczonej literą „g” i czynnik 
„s” specjal, do którego należą: uwaga, pamięć oraz zbiór wie-
lu czynności w tym rozumowanie i wiedza człowieka. Jednak 
najbardziej przekonywującą okazała się definicja sformuło-
wana w 1944 roku przez amerykańskiego psychologa – ru-
muńskiego pochodzenia Davida Wechslera, która określa in-
teligencję jako: „Sumaryczną lub globalną zdolność jednostki 
do celowego działania, racjonalnego myślenia i radzenia sobie 
w swoim środowisku”. Można tu jeszcze wymienić inteligen-
cję płynną (fluid inteligence), która się zmniejsza z wiekiem 
(od 12 r.ż.) i inteligencję skrystalizowaną (cristallized inteli-
gence), która u człowieka zdrowego, ogólnie funkcjonującego, 
rozwija się do końca życia4. Natomiast intelekt to zdolność ro-
zumowania i pojmowania, odrębna od sfery uczuć i pragnień. 
Termin jest zbliżony do inteligencji choć nieco się różni. Te 
czynniki i sprawności fizjologiczne mają wpływ na rozwój 
człowieka i jego funkcjonowanie.

2. Definicja rozwoju psychicznego
Psychologia jako nauka o człowieku nie od razu przyjęła 

tak szeroko rozumianą definicję rozwoju. W myśleniu psycho-
logów ciążyły biologiczne uwarunkowania i schematy, które 
utożsamiają rozwój ze wzrostem. Sądzono, że jest on wyłącz-
ną właściwością pierwszych etapów życia człowieka. Uwa-
żano również, że wzbogacające zmiany w rozwoju następują 
tylko w dzieciństwie, we wczesnej młodości i okresie dora-
stania. Człowieka dorosłego traktowano jako ukształtowanego 
i niezmiennego. Takie poglądy można i dziś spotkać w po-
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tocznym myśleniu u wielu współczesnych ludzi. Uważają, że 
u dorosłego człowieka można obserwować wyłącznie nega-
tywne zmiany i stopniową utratę sprawności poszczególnych 
funkcji, obniżanie się tempa reakcji, spowolnienie myślenia 
analizy i syntezy – pamięci, amnezje, atrofie poszczególnych 
organów itp. Jednak obserwacja kliniczna i badania naukowe 
oraz obserwacja otoczenia pozwalają nam twierdzić, że nie ma 
bariery wieku dla nabywania nowych umiejętności, sprawno-
ści zachowań i właściwości rozwojowych – w całym okresie 
życia. Obniżenie zaś pewnych funkcji związanych fizjologicz-
nie z wiekiem jest w dużym stopniu kompensowane doświad-
czeniem i wiedzą zdobytą wcześniej, gdyż pamięć wsteczna 
u seniorów jest na ogół zachowana. Pamięć zaś następcza 
(świeża) ulega obniżeniu wraz z wiekiem. 

Podobne stanowisko zajmują współczesne koncepcje psy-
chologów i filozofów, którzy twierdzą, że u człowieka w ca-
łym okresie życia następuje stałe doskonalenie i wzbogacanie 
osobowości, oraz dzięki nim następuje urzeczywistnienie się 
człowieka. Dlatego można powiedzieć, że dopóki trwa życie 
człowieka, dopóty następuje i jest możliwy rozwój. Cało-
kształt pozytywnie ukierunkowanych zmian, którym podle-
ga człowiek w ciągu swego życia, możemy traktować jako 
wskaźnik jego szeroko pojętego rozwoju. Rozwój ten ma wie-
le aspektów. Możemy więc mówić o uzyskiwanej u człowieka 
w różnym okresie wiekowym dojrzałości: biologicznej, inte-
lektualnej, emocjonalnej uczuciowej i społecznej.  

3. Charakterystyka rozwoju senioralnego
Współcześnie psychologię rozwojową dzielimy na: psy-

chologię prenatalną, psychologię dziecka, psychologię mło-
dzieży, psychologię człowieka dorosłego oraz psychologię 
okresu senioralnego. Ten ostatni dział rozwojowy chcemy 
przedstawić w niniejszej pracy. Charakterystyka poszczegól-
nych faz i etapów rozwojowych nie stanowi sztywnego klasy-
fikowania ludzi i ich problemów. 

Podział ten stosujemy, by lepiej poznać i rozumieć spe-
cyficzne właściwości, przeżycia, problemy i radości, które są 
udziałem ludzi w różnych okresach życia. Przechodzenie od 
jednego etapu rozwojowego do następnego przebiega w spo-
sób płynny i jest trudny do uchwycenia i ustalenia ścisłych 
granic. Również granica między fazami, etapami jest w tych 
wypadkach umowna. Należy też pamiętać, że każdy okres roz-
wojowy człowieka jest nacechowany przeżyciami i rozterkami 
duchowymi i emocjonalnymi dotyczy to szczególnie okresu 
dorastania, dorosłości, jak również adaptacji do przejścia na 
emeryturę, czy też okres związany z tzw. etapem „pustego 
gniazda” – po usamodzielnieniu się dzieci. Za początek staro-
ści w gerontologii przyjęto wiek 65 lat. Należy jednak pamię-
tać, że okres ten nie jest stanem statycznym, lecz procesem dy-
namicznym. Okres ten wymaga adaptacji, przystosowania, ale 
u wielu ludzi aktywnych daje możliwość działania i realizacji 
własnych zainteresowań, działań społecznych, artystycznych 
i innych – twórczych intelektualnie5. 

4. Podstawowe problemy okresu senioralnego
Rozważając okres rozwoju senioralnego, zbyt często podkre-
śla się w tym okresie zmiany biologiczne. Są one niewątpliwie 
związane z fizjologią i należy je traktować jako fazy przejścio-
we. Okres ten jednak może być twórczy, jeśli jednostka zacho-
wa aktywność psychofizyczną, a także poczucie przydatności 

społecznej. Okres senioralny w naszej kulturze europejskiej 
trwa stosunkowo długo, a mając na uwadze „trend sekularny”6 
– stwierdzamy, że sprawność ta jeszcze się przedłuża. Czło-
wiek w okresie senioralnym, czy późnej dorosłości może być 
twórczy, a więc rozwojowy przy zachowanym zdrowiu soma-
tycznym i psychicznym oraz aktywności podmiotu. Aktywność 
ruchowa człowieka ma duże znaczenie w okresie senioralnym. 
Dotyczy to nie tylko sfery fizyczno-ruchowej, która spełnia 
wiele funkcji w organizmie, usprawnia mięśnie, stawy, ale też 
reguluje trawienie, przyspiesza perystaltykę jelit itp. Aktyw-
ność ta ma również podstawowe znaczenie w sferze psychicz-
nej, pobudza umysł do działania, dostarcza wielu bodźców 
psychicznych, kontaktów z ludźmi, przyrodą i innymi czynni-
kami, które pobudzają do działania i refleksji jako stymulatory 
rozwoju w tym również intelektualnego i społecznego. Aktyw-
ność człowieka ma podstawowe znaczenie w rozwoju wielu 
funkcji fizycznych i psychicznych, które pobudzają aktywnie 
człowieka do działania, a więc do rozwoju szeroko pojętego. 
Okres ten jednak skłania człowieka do refleksji nad przeszło-
ścią swego życia. W tym okresie dokonuje bilansu swych 
dokonań, jak wykorzystał swoje potencjalne umiejętności, 
sprawności i talenty. Refleksją obejmuje również przyszłość, 
a więc zbliżający się okres końca życia. Starość następująca po 
wcześniejszym okresie życia przynosi ze sobą zarówno bogac-
two życiowego doświadczenia oraz wynikającą z niego wiedzę 
przekształcającą się w mądrość, jak również szeroką gamę pro-
blemów, które w różnym stopniu i różnym natężeniu mogą stać 
się udziałem człowieka. Jednym z ważnych problemów staro-
ści jest doświadczenie wielorakiej straty, które ze szczególną 
wyrazistością ujawnia się w takich obszarach funkcjonowania 
osoby, jak: zdrowie, atrakcyjność fizyczna-cielesna, relacje in-
terpersonalne, status społeczny, potrzeby psychiczne, potrzeba 
przydatności, świadomość przemijania oraz śmierci.

Psycholog szwajcarski Carl Gustaw Jung (1967)7 w swo-
ich wypowiedziach o starości stwierdza, że człowiek w mło-
dym wieku mało myśli o własnej śmierci, mimo że styka się 
z wieloma problemami ludzi, chorób i śmierci z bliskiego oto-
czenia. Sam jednak oddala myśl, że śmierć jest nieuniknio-
na. Refleksja o śmierci następuje około 40 roku życia. W tym 
czasie następuje przekonanie, że nie tylko inni umierają, ale 
i on umrze. Tę refleksję nazywamy antycypowaniem własnej 
śmierci. To przekonanie o własnej śmierci powoduje transcen-
dowanie, przekraczanie granic tego wydarzenia. 

Starość dla osób w podeszłym wieku jest zjawiskiem 
w miarę normalnym i realnym, które dotyka każdego człowie-
ka. Jednak jej akceptacja nie jest ani prosta, ani łatwa. Ocena 
zmian zachodzących w wyglądzie zewnętrznym, aktywności, 
dynamice życiowej, orientacji w zmieniającym go świecie, 
czy relacjach społecznych, ma charakter zindywidualizowany. 
W okresie starzenia się, które jest zjawiskiem wielowymiaro-
wym, odzwierciedla się zdolność do refleksji i autorefleksji, 
oraz przeżywania swojego życia w wymiarze – sensu, warto-
ści i poczucia własnej godności. Człowiek w tym okresie do-
konuje analizy i bilansu dokonań i strat – podsumowań tego, 
co dokonał w swoim życiu. Ale również winien dokonać re-
fleksji w czym dokonał zaniedbań.

 
5. Specyfika zmian rozwojowych w okresie senioralnym

W przystosowaniu się do okresu senioralnego, czyli do 
starości, dużą rolę odgrywają także czynniki, jak: stopień in-
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tegracji osobowości, czynniki równoważenia, w tym równo-
ważenia emocjonalnego, akceptacja swojej sytuacji życiowej 
i inne. Cechy zaś charakteru, jak: wytrwałość i zaradność uła-
twiają regulację współdziałania z otoczeniem. W obiegowych 
sądach o starości można usłyszeć często zdanie, że na ogół ich 
cechy są zabarwione negatywnie, a dotyczą podejrzliwości, 
skłonności do pesymizmu, hipochondrii i egocentryzmu itp. 
Badania psychologiczne przeczą tej opinii. Wskazują one, że 
zasadniczo struktura osobowości nie zmienia się pod wpły-
wem wieku, a radykalne jej zmiany mogą wystąpić tylko pod 
wpływem chorób – czy zmian organicznych8 lub zaburzeń 
psychicznych. Podobne jednak zmiany mogą wystąpić rów-
nież u ludzi młodych dotkniętych chorobą. Ludzie w okresie 
senioralnym różnią się między sobą, gdyż przez swe  długie 
lata życia i w różnych warunkach wypracowali sobie i utrwa-
lili rozmaite mechanizmy i stereotypy regulujące ich stosunek 
do świata, innych ludzi i samych siebie. 

Narastające z biegiem lat biologiczne zmiany w organi-
zmie powodują spowolnienie jego reakcji na bodźce oraz ich 
przetwarzanie, a napływające informacje są mniej zapamię-
tane. Mimo to należy stwierdzić, że człowiek w tym okresie 
(oraz jego zachowanie) zależy w minimalnym stopniu od licz-
by lat, którą wskazuje PESEL. Jego zaś zachowania są zdeter-
minowane tym, czym był poprzednio. Badania psychologiczne 
w tym zakresie wskazują, że obraz własnej osoby jest ukształ-
towany pod koniec dwudziestych lat życia i ma tendencje do 
utrzymania się aż do końca życia. Obraz ten jest bardzo waż-
ny dla utrzymania równowagi osobowościowej, emocjonalnej 
i psychicznej jednostki.  

Rozbicie samooceny i własnego obrazu siebie może pro-
wadzić do dezintegracji na poziomie nerwicowym lub nawet 
psychotycznym. Dlatego ważne jest, by człowiek w okresie 
senioralnym zachował obraz własnej osoby, wygląd, efektyw-
ność i aktualny sposób zachowania i dokonania działań jak 
w przeszłości.

Te wspomnienia i dokonania w młodości są stymulato-
rem „eliksirem” utrzymania dobrego samopoczucia, a więc 
i zdrowia psychicznego. Większość ludzi w okresie senioral-
nym nie zmienia się zasadniczo. Ktoś powiedział swym dzie-
ciom – „nie patrzcie na mnie z wierzchu, Ja w środku jestem 
młoda, taka jak dawniej”. Z tego punktu widzenia wydaje się 
być niekorzystne  gromadzenie większej grupy ludzi starych 
w jednym ośrodku (np. w domu seniora), ponieważ grupa 
rówieśników o różnym sposobie bycia i kulturze – może być 
krzywym zwierciadłem dla poszczególnych jednostek - dzia-
łając destrukcyjnie na ich psychikę. Pozytywną rolę terapeu-
tyczną może spełniać rodzina i otoczenie, znane środowisko, 
które wpływa optymalnie, stymulująco na obraz siebie i jego 
dokonania osoby w wieku senioralnym (Adamski, F. 1987; 
Dyczewski, L. 1994). 

6. Uwarunkowania intelektualne zmian rozwojowych 
w okresie senioralnym

Wspomniane problemy emocjonalne i osobowościowe lu-
dzi w wieku senioralnym są jednym z aspektów omawianego 
rozwoju. Innym aspektem, który ma wpływ na ten rozwój jest 
inteligencja. Oznaczają ją ogólne zdolności człowieka do roz-
wiązywania nowych zadań, jak również łatwość uczenia się, 
umiejętność przyjmowania i przetwarzania informacji płyną-
cych ze strony środowiska społecznego i podejmowania traf-

nych decyzji, a także sprawność operowania abstrakcyjnymi 
regułami i znakami. Obiegowy pogląd na ten temat inteligencji 
ludzi starych wyraża przekonanie ich deficytu intelektualnego. 
Nowsze badania w tym zakresie nie potwierdziły tej koncep-
cji. Jednak zdążyła się ona mocno zakorzenić w świadomości 
społecznej. Koncepcja ta była oparta na poglądzie dotyczącym 
inteligencji ogólnej uwzględniającej ilościową analizę wyni-
ków, bez uwzględnienia wyników specyfiki jakościowej. Ob-
niżenie się wyników związane jest ze zwolnieniem się szyb-
kości reakcji, co powoduje, że czas potrzebny do wykonania 
zadania przedłuża się. Natomiast jeśli czas na wykonanie nie 
jest ograniczony czasowo, to wówczas człowiek stary wyko-
nuje zadanie tak samo dobrze, a nawet z większą dokładnością 
i perfekcją - ze względu na doświadczenie i wcześniej zdobytą 
wiedzę. Obniżenie się tempa wykonywania zadań (retardacja)9 
jest tłumaczone zmianami zachodzącymi w systemie nerwo-
wym, polegającym na osłabieniu procesów pobudzania i ha-
mowania w korze mózgowej. Inny pogląd tej kwestii uważa, 
że zmiany te dotyczą mniejszej sprawności mięśni i narządów 
zmysłowych (wzroku i słuchu) co opóźnia reakcje. Badania 
inteligencji odbywają się przy pomocy zestawu zadań, zwa-
nych testami. Każde z tych zadań bada u pacjenta inny aspekt 
procesów poznawczych rozumowania (umiejętność porówny-
wania pojęć, zasób wiadomości ogólnych, zdolność porząd-
kowania zestawu charakterystycznych faktów w sensowną 
całość, zdolność wykrywania błędów, oraz wiele innych). 
Z psychologicznego punktu widzenia najbardziej optymalny 
okres w rozwiązywaniu tych zadań uzyskuje się w przedziale 
wiekowym 15-25 lat. Później następuje stopniowe obniżanie 
się zdolności umysłowych człowieka. Jest to normalny proces 
fizjologiczny10. Zdolności i umiejętności człowieka mogą się 
zmniejszać w różnym tempie w zależności od różnych czyn-
ników w tym narządów zmysłowych – wzroku, słuchu, co ma 
wpływ na szybkość reakcji. Zadania werbalne i zasób słowni-
ka nie ulegają zmianie pod wpływem wieku. Natomiast mogą 
ulec osłabieniu umiejętności wykonywania innych zadań, któ-
re wymagają szybkiej analizy i syntezy.

Oceniając poziom umysłowy człowieka okresu senioral-
nego, winniśmy dokonać porównań jego wyników z wyni-
kami jego rówieśników. Człowiek w młodości o przeciętnej 
inteligencji będzie również średni w starszym wieku. Porów-
nując wyniki badań osób starszych z rezultatami osób mło-
dych, stwierdzamy, że wynik jest dla nich niekorzystny, co jest 
związane z działaniem  wspomnianych czynników. U osób 
o niskim poziomie intelektualnym szybciej będzie postępować 
obniżenie sprawności – sprawnego działania. Osoby o wyso-
kim poziomie, mimo że mniej sprawne niż w swojej młodości 
– nadal będą przewyższać wiedzą i umiejętnościami młodych 
osobników. Należy pamiętać, że o sprawności umysłowej 
nie decydują wyłącznie czynniki biologiczne, lecz cała gama 
czynników psychicznych, które mogą determinować rozwój 
i sprawności intelektualne w okresie senioralnym. Człowiek 
w swej naturze jest tak skomplikowanym organizmem, że 
mimo dużych osiągnięć naukowych w medycynie i psycho-
logii oraz innych dyscyplinach, które są znaczące w jego 
naukowym poznaniu zarówno somatycznym i psychicznym 
– to mimo to człowiek stanowi ciągle pewne tabu. Istnieje 
wiele czynników nieznanych, które wpływają na jego rozwój 
i sprawność w tych zakresach – fizyczną i umysłową również 
w okresie senioralnym (geny czy inne czynniki). Człowiek 
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jako osoba ludzka jest zdeterminowana wieloma czynnikami: 
genetycznymi, intelektualnymi, wychowawczymi, środowi-
skowymi, społecznymi i innymi, które nie są jeszcze dosta-
tecznie poznane. To powoduje, że każdy człowiek inaczej my-
śli, postępuje i przeżywa. I nie jesteśmy w stanie stwierdzić, 
dociec, co myśli mój brat, siostra, czy inny człowiek. Jakie są 
jego motywacje zachowań, myśli i postępowania. To wszystko 
jest zakryte dla drugiego człowieka. Nie wiemy, jakie jest głę-
bokie indywidualne przeżycie i odczucie reakcji na dany bo-
dziec. Mimo wielu badań w tym zakresie nie jesteśmy w sta-
nie dokładnie stwierdzić kim jest człowiek w „środku”. Nasze 
opisy zachowań w kierunku poznania drugiego człowieka są 
jedynie „mackami” tego poznania – „zewnątrz”. Mimo znacz-
nego postępu wiedzy w różnych obszarach i dyscyplinach na-
ukowych, w tym medycyny i psychologii, to jednak współcze-
śnie nie mamy obiektywnych metod poznania drugiego czło-
wieka – „wewnątrz”. Nie jesteśmy w stanie wiedzieć, co myśli 
i odczuwa nasz brat, czy siostra, nawet w przypadku bliźniąt 
jednojajowych. Mimo że jesteśmy z tej samej rodziny, mamy 
tych samych rodziców, czyli jesteśmy bliscy genetycznie, wy-
chowanych w tych samych warunkach bytowych, żywienio-
wych, środowiskowych, religijnych, wychowania i kultury, 
a jednak nasze myślenie, zachowania, postawy mogą być róż-
ne, a czasem nawet diametralnie przeciwstawne. Tak napraw-
dę nikomu się nie udało w pełni poznać oblicza człowieka, 
które stanowi pół zamkniętą księgę swej osobowości (Kozie-
lecki, J. 2005)11. Można tu również przytoczyć wypowiedź 
francuskiego uczonego Alexis Carrela12 – „Człowiek istota 
nieznana”. Zatem jest jeszcze wiele czynników nieznanych, 
które wpływają i determinują rozwój i zachowanie człowieka 
w każdym okresie życia. 

7. Stymulatory rozwoju w okresie senioralnym
Mówiąc o okresie senioralnym i jego rozwoju należy się 

odnieść krytycznie do tych wypowiedzi w literaturze przed-
miotu, które mówią, że ludzie w tym okresie charakteryzują 
się wyraźnymi zmianami destrukcyjnymi w zakresie intelektu, 
myślenia, pamięci i innych funkcji psychicznych. Takie twier-
dzenia są często wątpliwe, mylące, i nieuprawnione nauko-
wo. Oczywiście, że zmiany występują już od 30. roku życia 
na podłożu fizjologicznym. Proces ten przebiega w sposób 
łagodny i prawie niezauważalny, szczególnie u tych, którzy 
są aktywni w różnych formach działalności oraz tych, którzy 
pracują intelektualnie i ćwiczą umysł. Oceniając zmiany de-
strukcyjne i deficyty w zakresie myślenia, pamięci, analizy 
i syntezy u osób w okresie senioralnym, należy przede wszyst-
kim dokładnie zdiagnozować i ocenić ich stan somatyczny 
i neurologiczny, w tym zmiany psychotyczne pacjenta. Wpływ 
tych czynników może w dużym stopniu warunkować ich za-
chowanie, a nie wiek biologiczny (jako determinantę) zmian 
w zachowaniu. 

Znamy wiele przykładów ludzi w późnej starości, nawet 
stuletnich, którzy dobrze funkcjonują umysłowo – z dobrym 
wzrokiem i słuchem, choć z gorszą sprawnością ruchową. 
Wiele osób w okresie senioralnym prowadzi aktywne i twór-
cze życie do późnej starości – malując, wyszywając oraz pro-
wadząc różną twórczość artystyczną – realizując różne formy 
działalności. Również twórczość naukowa w wielu dyscy-
plinach jest kontynuowana przez wielu ludzi. Dla przykładu 
można wymienić m.in. profesorów: W. Degę, J. Groszkow-

skiego, St. Lorentza, T. Kotarbińskiego, W. Tatarkiewicza, 
a z artystów: H. Bielicką, M. Ćwiklińską, W. Hańczę, I. 
Kwiatkowską, D. Szaflarską czy L. Solskiego, prawie stulet-
niego artystę [którego widziałem na scenie Teatru im. J. Sło-
wackiego w Krakowie] i wielu innych. Te przykłady świadczą, 
że wiek biologiczny nie musi być jedyną determinantą czy do-
minantą regresu intelektualnego w okresie starości. Ważnym 
jednak stymulatorem rozwoju w tym okresie są ćwiczenia 
umysłu, co trzeba z naciskiem podkreślić. Przyczyną zaś 
zmian umysłowych w różnych okresach biologiczno-wieko-
wych są choroby demielizacyjne w mózgu, które powodują 
destrukcje, demencje – otępienie, obniżenie i zanik pamię-
ci oraz funkcji umysłowych. Do nich należą: miażdżyca 
naczyń mózgowych (cerebral arteriosclerosis) jako orga-
niczne schorzenie obejmujące zaburzenia krążenia mózgo-
wego13: skleroza (sclerosis) stwardnienie tkanki wynikającej 
z zapalenia, gromadzenia się ciał tłuszczowych lub przerostu 
tkanki łącznej lub innych przyczyn. Może też powodować 
stwardnienie zanikowe (demencja glejoza), stwardnienie 
rozsiane (sclerosis multiplex; SM), Alzheimer, choroba Par-
kinsona i inne.

Te zmiany chorobowe neurologiczne i inne występują naj-
częściej w podeszłym wieku. Mogą one wystąpić również we 
wcześniejszym okresie życia. Obserwując zmiany i zachowa-
nia pacjentów w ponadpięćdziesięcioletniej praktyce klinicz-
nej mogę w miarę odpowiedzialnie stwierdzić, że starość nie 
jest jedyną przyczyną zmian i dysfunkcji psychicznych. Uwa-
runkowania tych zmian mają szersze i głębsze podłoże w tym 
również osobowościowe oraz innych zaburzeń somatycznych, 
społecznych, które determinują, warunkują i rzutują na zacho-
wanie człowieka. 

8. Samotność i osamotnienie
Samotność to brak bliskiej osoby, rodziny lub wspólnoty, 

a zwłaszcza brak możliwości uzyskania wsparcia w potrzebie. 
Cechą samotności doświadczanej przez osoby starsze jest dąże-
nie do szczególnej koncentracji na realnych treściach swojego 
świata wewnętrznego. Samotność należy odróżnić od osamot-
nienia, które jest utratą kontaktu i porozumienia z ludźmi, ale 
przede wszystkim jest stratą stosunku do swojego świata we-
wnętrznego. Ze słów Ojca Świętego Jana Pawła II (1999) w li-
ście „do osób w podeszłym wieku” dowiadujemy się, że „Czło-
wiek jest Kimś, a nie czymś” oraz (…) Człowiek różni się od 
otaczającej go rzeczywistości, ponieważ jest podmiotem i osobą 
świadomą (niezależnie od swego wieku). Okresowy wybór sa-
motności dla wielu ludzi jest okolicznością sprzyjającą refleksji, 
generującą ich siłę do rozwoju, do życia twórczego, odkrywania 
istoty człowieczeństwa i pogłębiania istniejących relacji….

Samotność niesie w sobie pewien klimat, w którym czło-
wiek odsłania się przed sobą samym, a ponieważ prawda o so-
bie, którą odkrywa w samotności, czasami bywa bolesna, dla-
tego zdarza się, że od niej ucieka. Właśnie wtedy samotność 
przemienia się w osamotnienie. W tym przypadku nie jest ono 
spowodowane izolacją społeczną, uprzedzeniami ze strony 
innych, ale własnym nie do końca świadomym izolowaniem 
siebie od otoczenia. Samotność może być ważnym aspektem 
dla człowieka, gdy przyczynia się do życia twórczego, do od-
krywania istoty człowieczeństwa, do pogłębiania istniejących 
relacji, do pewnych przemyśleń i analiz. Do oceny pewnych 
kwestii w samotności, analitycznie, bez udziału tłumu. Samot-
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ność z wyboru jest nie tylko przydatna, ale również konieczna 
do życia bardziej uporządkowanego i twórczego (św. Augu-
styn), oraz do pobudzenia wrażliwości w sferze duchowej. Ten 
aspekt samotności uczy paradoksalnie – głębokiego obcowa-
nia z innymi ludźmi.

Samotność i osamotnienie przez osoby w starszym wieku 
można wyrazić tym, że czasem ich dramat polega na tym, że 
może chcą pozostać sami. 

Samotność to stan lub sytuacja, gdy człowiek nie może 
korzystać z więzi międzyosobowych łączących go z innymi 
ludźmi, chociaż tego pragnie i potrzebuje. Niezaspokojenie 
tego pragnienia lub potrzeby może zagrażać jego zdrowiu 
psychicznemu, a także staje się poważną przeszkodą na dro-
dze osobistego rozwoju i samorealizacji. Do przezwycięże-
nia samotności o negatywnym obliczu potrzebna jest miłość 
pełna szacunku dla godności człowieka – osoby, czyli miłość 
rozumnie wymagająca, ale zawsze wybaczająca; szczera i ser-
deczna, wnosząca nadzieję, gotowa do świadczenia pomocy 
w miarę potrzeby. Uzdatniająca do dzielenia się nie tylko tym, 
co posiada, ale też samym sobą. (Kępiński 2001)14 Problemy 
związane zarówno z samotnością jak i osamotnieniem ludzi 
w starszym wieku są często spowodowane zanikiem modelu 
rodziny wielopokoleniowej, w której starsi członkowie zajmo-
wali swe naturalne miejsce oraz należny szacunek ich wiekowi 
i doświadczeniu. Poczucie samotności i osamotnienia pogłębia 
się kiedy człowiek żyje sam w pojedynkę. Odczuwa wtedy: a) 
samotność kulturową, b) samotny styl życia, c) utratę najbliż-
szych oraz d) świadomość nieuchronnej śmierci.

9. Zakończenie: podsumowanie i wnioski
Problemy związane ze starością są wielorakie. Dotyczą 

wielu aspektów, w tym zdrowotnych, psychologicznych, ro-
dzinnych czy społecznych w których człowiek funkcjonuje. 
Te czynniki niewątpliwie wpływają na jego zachowanie, zdro-
wie psychiczne, a więc i jego rozwój szeroko rozumiany. Wa-
runki zewnętrzne mają wpływ na rozwój wielu funkcji psy-
chofizycznych jednostki. Również te czynniki mają wpływ 
na rozwój lub regres jego aktywności zarówno psychicznej 
i społecznej oraz wpływają na jakość życia i funkcjonowa-
nia społecznego. Rozwiązania dotyczące starości są oparte 
o literaturę przedmiotu jak również o własne długoletnie ob-
serwacje kliniczne i analizę w tym zakresie. Celem naszych 
rozważań zawartych w tym artykule jest próba przybliżenia 
złożonej problematyki starzenia się i starości w aspekcie 
psychologicznym, medycznym i społecznym, a więc zmian 
w zakresie fizjologicznym organizmu, które następują w tym 
okresie. Mimo to mamy świadomość również do podjęcia re-
fleksji nad możliwością aktywnych działań jednostki w celu 
możliwości jej rozwoju osobniczego w różnych aspektach 
tego rozwoju.

Inspiracją powstania niniejszej pracy stały się długoletnie 
obserwacje i doświadczenia z praktyki psychologicznej za-
równo w otwartej służbie zdrowia – Poradni Leczenia Bólu 
jak również na Oddziałach Szpitalnych.

Problemy, które sygnalizowali pacjenci w starszym wie-
ku, dotyczyły różnych problemów życiowych nie tylko zdro-
wotnych, które wpływają na jakość życia. Omawiając proces 
starzenia się i problemy z nim związane, trzeba jednoznacznie 
stwierdzić, że problem ten dotyczy wszystkich żyjących ludzi. 
Zarówno w Polsce jak i w innych krajach Europy występu-

je proces starzenia się społeczeństwa. Wynika to zarówno we 
zmniejszania się liczby urodzeń, jak i z wydłużenia średniego 
okresu trwania życia ludzkiego. Problemy osób starszych stają 
się zatem coraz poważniejszą kwestią dla każdej dziedziny – 
dyscypliny medycznej, jak również pomocy psychologicznej 
i społecznej ludzi w wieku senioralnym, by mimo określonych 
lat życia zorganizować im warunki i możliwość rozwoju fi-
zycznego i psychicznego. 

W okresie senioralnym, poprodukcyjnym wiele dolegliwo-
ści bólowych występuje częściej niż we wcześniejszym okre-
sie życia. Choroby kręgosłupa, a także choroby reumatoidalne, 
krążeniowe, ortopedyczne, neurologiczne oraz wiele innych 
dolegliwości związanych z wiekiem15. Ból towarzyszy wielu 
patologiom i zawsze jest czynnikiem uciążliwym powodując 
niepokój i lęk, co wpływa destrukcyjnie na stabilność psycho-
fizyczną. Ból jako objaw cierpienia wpływa na każdy aspekt 
życia seniora – somatyczny, psychiczny, duchowy i egzy-
stencjalny, a także społeczny obniżając znacznie jego jakość. 
Konieczne jest zatem podejście holistyczne do cierpiącego 
pacjenta. Udział lekarzy, psychologów i innych fachowych 
pracowników medycznych w ocenie dolegliwości chorego, 
obserwowaniu, wspieraniu i współpracy w procesie terapii jest 
nadzwyczaj ważna. 

Definicja procesu starzenia się organizmu mówi, że „jest to 
stopniowy spadek homeostazy (stanu równowagi w procesie 
fizjologicznym, psychologicznym i społecznym, utrzymywa-
nia zdolności organizmu do zachowania  względnie stałego 
stanu równowagi, np. stanu krwi, temperatury (wody, soli, 
wapnia itp., oraz koordynacje i regulacje procesów życio-
wych). Termin amerykańskiego psychologa Waltera Bradforda 
(1871-1945)16. Te zmiany organizmu prowadzący do wzrostu 
zachorowalności i śmiertelności.” (Sikora 2007) Jest on rów-
nież definiowany jako postępujący spadek rezerw czynnościo-
wych organizmu utrudniający adaptację do zmian środowiska 
i prowadzący do pogarszania się sprawności organizmu. Kon-
sekwencją tych zmian jest wystąpienie objawów starości oraz 
spadek intensywności wielu procesów życiowych. 

Starzenie się jest zatem normalnym długotrwałym nieod-
wracalnym procesem fizjologicznym zachodzącym w życiu 
człowieka. Charakteryzuje się zmiennością osobniczą i prze-
biega w trzech płaszczyznach – biologicznej, psychologicz-
nej i społeczno-socjalnej. Spośród kilku teorii starzenia się 
należy przytoczyć koncepcję wieloczynnikowego etiopato-
mechanizmu starzenia się, która wyróżnia dwie zasadnicze 
grupy przyczyn starzenia. Są to czynniki determinujące (ge-
nom i metabolizm) oraz czynniki modyfikujące starzenie: 1) 
czynniki osobnicze: choroby, kalectwo, otyłość. 2) czynniki 
środowiskowe: powietrze, radiacja, żywienie używki, leki. 3) 
obciążenia psychiczne. 4) warunki socjalne i aktywność spo-
łeczna. Od wpływu tych czynników zależy przebieg starzenia 
się i przyjęcie jednego z modeli opisywanych jako starzenie 
pomyślne lub niepomyślne. (Reimann F. 1981)17. 

Przystosowanie się do starości jest „sztuką radzenia so-
bie z codziennymi problemami dzięki sprawowaniu kontroli 
nad perspektywą starzenia się oraz jakością życia w warun-
kach skumulowanego doświadczenia, utraty najważniejszych 
wartości (utraty zdrowia fizycznego, kondycji i atrakcyjno-
ści fizycznej, utraty bliskich osób, utraty statusu społeczne-
go i ekonomicznego w wyniku przejścia na emeryturę, oraz 
przydatności i prestiżu) na co nakłada się wizja zbliżającej 
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się śmierci. W tym okresie senioralnym obserwujemy często 
stany egzystencji osoby ludzkiej w postaci: samotności i osa-
motnienia. Ten stan relatywnie stanowi naruszenie równowagi 
w osobie, między indywiduum a jej specyfiką społeczną, które 
może mieć znaczenie twórcze lub destrukcyjne.

Streszczenie
Rozważanie nasze dotyczą problemów związanych z okre-

sem poprodukcyjnym człowieka w okresie senioralnym. Do-
konujemy tu próby oceny w zakresie zmian, które towarzyszą 
człowiekowi w tym okresie życia. Próbujemy przybliżyć i opi-
sać proces funkcjonowania i zachowania człowieka w zakresie 
jego możliwości i wydolności intelektualnej – umysłowej. Mó-
wiąc o tych aspektach rozwoju, mamy świadomość zmian psy-
chofizycznych, które następują w organizmie ludzkim, związa-
nych z wiekiem. Mimo tych ograniczeń zmian fizjologicznych, 
które są związane z wiekiem, człowiek do końca życia ma 
szanse rozwoju. Jednym z ważnych czynników tego rozwoju 
jest stan zdrowia człowieka oraz jego aktywność wspomaga-
jąca rozwój. Ta aktywność usprawnia nasz intelekt, pobudza 
nasze komórki mózgowe, ćwiczy pamięć i wpływa na aktyw-
ność intelektu. Zmiany biologiczne związane z fizjologią towa-
rzyszą nam już od 25 roku życia i ten proces należy traktować 
jako fazy naturalne. Okres senioralny mimo ograniczeń może 
być twórczy, jeśli jednostka zachowa aktywność psychofizycz-
ną oraz poczucie i potrzebę przydatności społecznej. 

Kazimierz Przybyłko - psycholog i logopatolog jest pracowni-
kiem Poradni Leczenia Bólu przy II Klinice Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod 
kierownictwem prof. dr hab. med. Krzysztofa Przesmyckiego

Przypisy:
1  Polipragmazja (farm.), jest to równoczesne stosowanie 
wielu (kilku a nawet kilkunastu) leków często jest niekon-
trolowane – pacjent przyjmuje leki bez wiedzy lekarza, bez 
znajomości ich działania i występujących interakcji. To pro-
wadzi do wielu niebezpiecznych interakcji między lekami 
oraz zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. 
Dotyczy to ludzi starych cierpiących na wiele schorzeń, któ-
rzy często zmieniają lekarzy, nie informując ich o lekach już 
uprzednio zapisanych. Polipragmazja obejmuje też nieprawi-
dłową praktykę – jednoczesnego stosowania u tego samego 
chorego podobnie działających leków, ale występujących pod 
różnymi nazwami. 
2  Astenia (med.) – brak odporności fizycznej i nerwowej, 
osłabienie sił i energii życiowej.
3  W tym procesie biorą udział również endorfiny – jako sty-
mulatory występujące zarówno w ośrodkowym układzie nerwo-
wym (oun), jak również w tkankach i narządach obwodowych, 
w mózgu i rdzeniu kręgowym i pełnią funkcje —> neuroprze-
kaźników lub —>  neuromediatorów, wpływając na czynności 
innych neuronów. Działają też na emocje, nastrój i procesy ucze-
nia się, jak również mają działanie opioidowe – przeciwbólowe.
4  Autorem tej definicji jest amerykański psycholog urodzo-
ny w Anglii Raymond Bernard Cattell (1905-1998), który 
w „Psychological Bulletin” (1941) zaproponował definicję 
inteligencji opartą na analizie czynnikowej, w której wyróż-
nił: inteligencję płynną, odpowiadającą rozumowaniu nie-
werbalnemu, wymagającą szybkiego rozumowania nowych 

związków operacyjnych oraz inteligencję skrystalizowaną, od-
powiadającą w dużej mierze za czynnik werbalny składający 
się i oparty o wiedzę nabytą w ciągu doświadczeń życiowych 
mierzony za pomocą skal słownikowych i skal na rozumieniu 
wchodzących w skład testów inteligencji.
5  W tej kwestii wypowiadają się zarówno neurofizjolodzy jak 
i neuropatolodzy (Konorski, J. 1969), którzy stwierdzają, że 
plastyczność wyższej czynności układu nerwowego jest moż-
liwa. W przypadkach uszkodzonych komórek mózgowych 
(afazja) mogą przejąć funkcję zastępczą inne komórki, znaj-
dujące się obok. Następuje to w wyniku specjalistycznych 
ćwiczeń rehabilitacyjnych procesów nerwowych w kierunku 
kompensacji, co prowadzi do dalszego funkcjonowania.
6  Trend sekularny – ogólna tendencja, kierunek zmian i zja-
wisk rozwojowych w czasie wykazujących przyrost danej ce-
chy w każdym następnym pokoleniu.
7  C.G. Jung (1967), Gesammelte Werke, Zürich, Rascher Verlag.
8  Demielinizacyjnych, miażdżycowych, skleroza. Skleroza 
(sclerosis) stwardnienie tkanki wynikającej z zapalenia, gro-
madzenia się ciał tłuszczowych lub płytek amyloidowych, 
przerost tkanki łącznej lub innych przyczyn np. arterioskle-
roza, miażdżyca naczyń mózgowych powoduje otępienie 
miażdżycowe. Miażdżyca (naczyń mózgowych) – organicz-
ne schorzenie obejmujące zaburzenie krążenia mózgowego: 
objawy mogą mieć naturę neurologiczną (otępienie, parkin-
sonizm) lub poznawczą i afektywną np. amnezja, urojenia, 
spłycenia afektu itp. 
Demielinizacja – choroba układu nerwowego – rozpad osło-
nek mielinowych, włókien nerwowych w mózgu.
9 Retardacja (biol.), zwolnione tempo rozwoju osobniczego, 
czynić coś w zwolnionym tempie, proces charakterystyczny 
dla starzenia się. 
10 Fizjologia – nauka o funkcjonowaniu organizmów lub jed-
nego z jego narządów.
11 Jako bliźniacy mają wiele cech podobnych fizycznie, nato-
miast osobowościowo mogą się różnić w emocjach, myśleniu, 
zachowaniu itp.
12 Alexis Carrel – francuski chirurg, filozof i moralista, laureat 
nagrody Nobla w zakresie fizjologii z medycyny w roku 1912.
13 Objawy mogą mieć naturę neurologiczną (afazja, atetoza, 
otępienie) – amnezja, urojenia, spłycenie afektu lub jedno 
i drugie. 
14 A. Kępiński (2001), Melancholia, Warszawa: Wydawnictwo 
Literackie.
15 Choroba polega na zaburzeniu czynnościowym i struktural-
nym. Rozmaitość jej form jest tak wielka jak naszych czynno-
ści organicznych. Istnieją choroby – żołądka, serca, systemu 
nerwowego itp. Ale ciało chore zachowuje tę samą jedność co 
normalne: ciało jest chore. Żadna choroba nie pozostaje ściśle 
ograniczona do jednego narządu. Wątpliwa to koncepcja ana-
tomiczna, która doprowadziła lekarzy do stworzenia z każdej 
choroby specjalność. Takie podejście diagnostyczno-lecznicze 
ma dobre i złe strony. Należy jednak pamiętać, że choroba na-
wet najmniejszej części ciała, narządu, implikuje cały system 
organizmu. Jedynie ci lekarze, którzy znają człowieka w czę-
ściach i w całości w jego aspekcie potrójnym: anatomicznym, 
fizjologicznym i umysłowym – psychicznym, mogą rozumieć 
człowieka, gdy jest chory.
16 Walter Bradford Cannon w 1932 r. w swojej publikacji The 
Wisdom of the Body, wprowadził pojęcie homeostazy na pod-



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  21WIOSNA 2019

WB nr 1 (119)

stawie założeń Claude Bernarda (1857) na temat stabilności 
środowiska wewnętrznego organizmu. Był pionierem nowo-
czesnej fizjologii oraz roli autonomicznego układu nerwowe-
go i układu hormonalnego w przystosowaniu się organizmu 
do warunków stresu. Autor tzw. mobilizacyjnej teorii uczuć, 
emocji, prekursor medycyny psychosomatycznej. Amerykań-
ski fizjolog, neurolog i psycholog. W latach 1906-1942 profe-
sor Harvard University w Cambridge USA.
17 F. Reimann (1981), Die Kunst des Alters, Stuttgart: Kreutz 
Verlag.
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Ewa Owsiany

Jan Wojnarski - obrońca krajobrazu polskiego
Zmarł dwadzieścia pięć lat temu, 21 kwietnia 1994 roku 

w Krakowie. Mija ćwierć wieku 
od tego dnia, lecz sprawy, którym 
poświęcił życie wciąż są aktualne. 
Z tej przyczyny redakcja Wiado-
mości Bocheńskich postanowiła 
przypomnieć postać tego nie-
zwykłego człowieka przedrukiem 
mojego reportażu z książki „Nic 
straconego”.
Znałam go dobrze. Przegadali-
śmy wiele godzin w jego nowo-
huckim mieszkaniu, w asyście 
ukochanego kota Dziawełka, 
a także w trakcie szalonych wy-
jazdów w tzw. Teren. Piszę to 
słowo z dużej litery, bo w tym 
wypadku oznaczało nie byle jakie 
obszary troski pana Wojnarskie-

go: polski krajobraz, ginący na naszych oczach.
I postanowił działać. Agere usque ad absurdum - mawiał. Ta 
gorączka działania zaprowadziła go pewnego dnia aż do Lon-
dynu, z wystawą fotografii, dokumentujących Polskę, której 
nikt nigdy nam nie pokazał – jak mówili zwiedzający tę eks-
pozycję emigranci, potomkowie szlacheckich rodów. Byłam 
tam z Nim razem. Ale to już temat na inny reportaż, który 
może łaskawa sprawie polskiego krajobrazu redakcja też ze-
chce przypomnieć Czytelnikom w jubileuszowym roku śmier-
ci Jana Wojnarskiego juniora, syna słynnego krakowskiego 
malarza o tym samym imieniu?
Na razie prezentuję Czytelnikom „Kustosza bez Muzeum”. 
Niech w naszej pamięci nie ginie jego barwna postać.  

                                                                      Ewa Owsiany

           Kustosz bez muzeum
Potykając się o oślizłe konary szliśmy na szczyt wzgórza. Po-
godę czuć było deszczem wzbierającym nisko nad matową 
czerwienią buków. Melancholia jesieni sprawiła, że zaczęli-
śmy mówić o rzeczach niewymiernych: jakiś Mazurek Cho-
pina w niegdysiejszym dworku powodem rozterek pruskiego 
oficera, jakiś napis położony martwą już dziś ręką na fasadzie 
zdziczalej posesji w Pęcicach „Jam dwór polski co walczy 
mężnie i strzeże wiernie”, „jakaś stronniczka z „Popiołów”...
- Nie żyłbym nawet na górze Athos – rzekł Jan Wojnarski, 
świeżo przybyły z greckich wojaży.
I wtedy otworzyła się nam polana. Bezludna otoczona cha-
rakterystyczną grabową alejką i ruinami spichlerza, oficyn, 
stróżówki. Patrzyły na nas spróchniałe oczodoły okiennic, za-
padnięte dachy, wyrwane drzwi. Nad jedną z ruin napisano, 
aby napisać: „Pobieranie kamieni, żwiru, piasku, marglu i gli-
ny pod odpowiedzialnością wzbronione”. Polana ziała pustką, 
sztuczną pustką.
- Tu był dwór – odezwał się Jan Wojnarski z niejakim wysił-
kiem. Ciekawy dwór. Długi bardzo z werandą typową dla bu-
downictwa góralskiego, z małymi okienkami. No cóż. - I do-
dał po chwili:
- Z naszego krajobrazu polskość wycieka jak woda z rozbitego 
dzbana.

                                           *
Pamięć wizyty w Toporzysku kładzie się cieniem na przytulne 
mieszkanie w Nowej Hucie, które Jan Wojnarski dzieli z żoną, 
biblioteką i kotem Dziawełkiem.
Sadowiąc się do rozmowy, jeszcze nie wiemy, że potrwa ona 
wiele godzin i że wyrzuci nas na brzeg codzienności zmęczo-
nych, lecz pełnych satysfakcji. Bo jakże trudno w naszym 
przyspieszonym czasie o radość spokojnej wymiany zdań nie-
banalnych. Będziemy więc mówić o tym, kto jest szczęśliwy 

Jan Wojnarski pierwszy po-
wojenny burmistrz Oliwy 
(fot. z internetu)
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i co cechuje prawdziwych twórców; o zachwycie i o pokorze; 
o kocie, a nade wszystko o sprawie, której pustka w Toporzy-
sku jest symbolem.

                                            *
-Witam serdecznie. Dziawełku, chodź no tu i przedstaw się. 
No i niech mi kto powie, że zwierzęta nie mają duszy. Opinia 
kota o rzeczywistości jest dla mnie bardzo ważna. Kiedy kot 
fuczy na żonę, to jej mówię: wyciągnij wnioski! Kot jest bez-
stronny i nieprzekupny. Swoim mruczeniem uspokaja i wpra-
wia w dobry nastrój. To przyjaciel ludzi pracujących cicho. 
Prawda, Dziawełku?
Imię niezwykłe, pewnie dopasowane do zadziwiająco obszer-
nego ziewania. Uśmiecham się na znak zgody.
- Panią naprawdę nęka cień Toporzyska? O, cieni nazbie-
rałoby się więcej. Choćby mój nieżyjący już przyjaciel Jan 
Dudek, rzeźbiarz i moralista z Niedźwiedzy, o którym pani 
pisała. To był typowy przykład uczciwego twórcy, który zro-
bił to, co zrobił, z wewnętrznej potrzeby, a nie dla reklamy, 
chwalby, pieniędzy, ambicji. Tacy jak on żyją dopiero przez 
śmierć, stają się wyrazistsi, ich moc triumfuje na końcu. To 
taka stara mądrość...
Człowiek, który to mówi, przeżył dwa zawały i sporo niepo-
wodzeń. Powiada z rozbrajającą szczerością, że typ z niego 
niewydarzony, nieżyciowy, zupełnie jak ojciec, grafik senior 
Wojnarski. Ale dlatego właśnie – bardzo szczęśliwy.
- Któż co zrobi, jeżeli nie będzie kochać? - pyta trochę bez-
radnie. Takiemu potrzebny ukaz, przymus, urząd, prokurator, 
milicja. Albo dłubie taki za pieniądzem, beznadziejnie dłubie 
w wąskiej specjalności. A potem już za późno, żeby żyć, żeby 
mieć prawdziwą pasję, choćby taką małą jak moja...
Ta „mała” pasja zrobiła z pana Wojnarskiego człowieka, 
który działa, choć nie ma po temu żadnych uprawnień. Nie 
jest przecież konserwatorem z urzędu, nikt mu tego, co robi, 
robić nie kazał, nikt nie zwraca kosztów, nikt nie nagradza, 
ani dziękuje.
Jest emerytowanym prawnikiem. A jednak zainwestował serce 
w ratowanie dworów polskich, starych parków i drzew, ka-
pliczek, cmentarzy. Od lat przemierza pieszo lub na rowerze 
z plecakiem i namiotem mało uczęszczane okolice. Portretuje 
piękno kraju, aby je tym lepiej bronić przed zniekształceniem. 
Co nieco udało mu się uratować. Na przykład Kościelniki. 
Twierdzi, że to go trzyma przy życiu. 

Ale fakt, że nadal kilka tysięcy pięknych dworów czeka na 
swój los...

                                      *
Za oknem żółte topole Osiedla Sportowego, na nich bud-
ki dla ptaków. Drzewa wesoło przesiewają słońce. Ale mnie 
stoi w oczach olbrzymia lipa ze Skawy i dwór, co w jej cieniu 
„dochodzi”. Byliśmy tam niedawno. Jeszcze czuję na twarzy 
mokry wiatr i zapach próchna. Na podmurówce z rzecznych 
kamieni chwieje się wiotka weranda, „zakopiańskie” facjatki, 
ściany porośnięte dzikim winem. Starodawne podbicie dachu, 
chyba pamięta jeszcze czasy Powstania Listopadowego?
Z sufitów tynk odpada płatami. W kątku salonu resztki dzie-
cinnego łóżeczka z wikliny. I żadnych oznak życia. Tylko 
w sadzie pęcznieją zdziczałe jabłka.
Urwaliśmy kilka na stypę po tym dworze.

                                      *
- Pewnie pani sobie myśli: z jakich to on pozycji tak tych dwo-
rów broni? - starszy pan uśmiecha się szelmowsko. - Więc, 
żeby nie było niejasności, mój dziadek pasał krowy... (Posyp-
cie głowy ziemią, z której wyszliście i przyznajcie, że krowa 
to miłe stworzenie! - radził kiedyś Wojnarski oponentom pa-
stwiska na Błoniach.)
Przyznaję, że krowa to miłe stworzenie. Możemy jechać dalej.
… więc tymi krowami zdobył mi dziadek punkt za pochodzenie 
oraz prawo do walki o cząstkę naszej narodowej tożsamości. 
A wracając do mojego rodowodu: zna pani anegdotę o miesz-
kańcach Kołaczyc? Za zbojkotowanie pospolitego ruszenia 
wrogo ich król ukarał obcięciem wąsów. Naturalnie okolica 
w śmiech, który tak rozjątrzył wszystkich potomnych, że jesz-
cze dziś wspominając o wąsach, można tam dostać po gębie...
Dziaweł rozdziawił pyszczek w uśmiechu, gospodarz mruży oko:
- Hm – zastanawia się. - Ale moja matka pochodziła od Zału-
skich. Co zrobić z tym fantem? Będę miał co pisać, gdy na-
reszcie wezmę się za sagę rodzinną. Tu, Liber chamorum, tam 
herbarz księdza Niesieckiego !
Nie na próżno mówią o Wojnarskim, że – jak mało kto- po-
siadł dar pokory. Przeciwnik wszelkiej pompy, spiżu i waż-
niactwa umie żartować nawet z siebie samego. - Kogoście 
przyszli słuchać? - pyta audytorium na odczytach. - Maniaka? 
Oszołoma? Drodzy państwo ... jeśli ktoś ma ochotę na specja-
listyczny referacik, przepraszam, ale źle trafił... Tak przypra-
wiona „sałatka” wykładu staje się lekkostrawna, ludziom w to 

Nieistniejący już kościół pw. św. Wawrzyńca w Cerekwi fot. J. Wojnarski 
wł. Muzeum w Bochni

Z wędrówki po ziemi bocheńskiej fot. J. Wojnarski wł Muzeum w Bochni
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graj, a żona … wychodzi z sali. Ciekawe co by zrobił profesor 
Akademii Sztuk Pięknych senior Wojnarski?
Oto jego prace – mówi syn, prezentując kościół w Olszówce, 
park w Rabce, polski dwór w śniegu. - Jaka tam cisza, jaka za-
duma. Żaden kraj nie ma tak cudownej, niepowtarzalnej archi-
tektury. Te proporcje, ten klimat, to jest coś oszałamiającego! 
- zapala się do własnych wizji. - Mój ojciec – wspomina w za-
dumie- zawsze zabierał mnie na spacer pod swój płócienny pa-
rasol i uczył dostrzegania. Wszystko zawdzięczam rodzicom. 
W porę nasycili mnie swymi olśnieniami.

                                        *
Portrety przytakują ze ścian. Pręży się kok nad smukłą szyją 
rzeźby. Przed laty wyszła spod dłuta artysty spokrewnionego 
z Witkiewiczem. Nie żyje. Zginął w czasie wojny z kolegami 
Jana Wojnarskiego pod Wysoką.
Pamiętam, droga była jak akt strzelisty. Jechaliśmy we mgle, 
ku gęstniejącym chmurom. Z każdym zakrętem las stawał się 
jakby płytszy, dalsze drzewa wypadały z tła, bliższe – sprawia-
ły wrażenie stojących nad urwiskiem.
- Dokąd! Tam już leje – zaproponowałam ostrożnie, ale mój 
przewodnik zlekceważył obawę, nie chcąc się domyślić, że 
to nie deszcz straszy, lecz przejmująca dziwność Wysokiej. 
Odwiedziliśmy barokowy dwór i żołnierski cmentarz. Tutaj, 
drugiego i trzeciego września 1939 …
Jest jak być powinno. Groby, tablica informacyjna z kierun-
kami niemieckiego natarcia, żywopłot, łańcuch, jodły. Jedna 
z nich powalona, przecina las na ukos.
- Beli chłopcy beli, ale się  minęli.

                                           *
Daleko odjechaliśmy koleinami pamięci. Trzeba wracać. Jest 
wrześniowe popołudnie. Ludzie wyszli z kombinatu. Słońce 
lśni oślepiająco w szybach górnych pięter, w dolnych ciemnie-
je już zapowiedź wieczora.
I my się miniemy po malućkiej chwili.
Póki co, pan domu dobywa z szuflad fotograficzną dokumen-
tację wypraw w Polskę, szlakiem zapomnianych pamiątek. 
Uważa bowiem, że nie zna kraju, kto nie zna jego prowin-
cji. W myśl tej maksymy urządził, oczywiście na własny ra-
chunek, pierwszą wystawę krajobrazu polskiego, zawierają-
cą dwieście fotograficznych dokumentów. Były tam latarnie 
umarłych strzegące pobojowisk, Nepomuceny święte z głową 
zawsze pochyloną ku rzekom, nostalgiczne parki i uroczyska, 
architektura przeszłości jeszcze do uratowania, a wszystko ra-
zem – polskość sama.
Wystawę obejrzał Kraków (przyjaciele nie szczędzili entuzja-
zmu), po czym – w odpowiednim wyborze, pod patronatem 
Towarzystwa France-Pologne, pojechała zachwycać Paryż 
i Szwajcarię. Londyn nie chciał być gorszy, też zapragnąl 
przymierzyć się do polskiej wierzby. „To Polska, której nikt 
nie pokazał, a myśmy myśleli, że tam tylko fabryki i bloki 
mieszkalne” - napisano w księdze pamiątkowej.
Przeglądam stosy zdjęć. Niektóre znajome. Wspólnie prze-
cież robiliśmy wypady w przeszłość. Pan Wojnarski z Ko-
dakiem, w przedwojennych pumpach, ja z notesem. Raz, 
pamiętam, pojechaliśmy w Olkuskie, do Krzykawki, gdzie 
Francesco Nullo stoczył ostatnią bitwę. „Któż mógł go po-
wstrzymać- mówił o nim Garibaldi – rwał się do Polski, aby 
krwią naszą zapłacić za tę krew, jaką Polacy przelewali na 
wszystkich polach Europy niewdzięcznej, okrutnej i samo-
lubnej, która ich opuściła”.

Panu Wojnarskiemu żal było Francesca, a jeszcze bardziej 
dworu, niszczejącego w dywanie zawilców. Z podróży przy-
wózł szalone plany urządzenia tam izby pamiątek bohaterowi 
z Bergamo, a ja starą śpiewkę o nim: 
                     Pod jego wodzą, pod hasłem wolności
                     W obliczu Rosyji staje garstka mała
                      I to jest wszystko, co wdzięczność ludzkości
                      Polsce posłała

                                            *
Innym razem wybraliśmy się „w teren” syrenką (tylko bez 
kpin!) absolwenta Akademii Rolniczej, też z grona zapaleń-
ców. Pod kilogramami filmów, książek i map zdobionych exli-
brisem „Skradziono ze zbiorów Jana Wojnarskiego” telepały 
się klucze do mieszkania.
- Niech sobie leżą, tygo-
dniami nie będą potrzebne 
– skwitował właściciel auta 
moje zdziwienie. Nad kie-
rownicą tkwił list do znajo-
mej. Jak zorientowałam się 
potem, miał tak leżeć długi 
czas, bo kto by miał głowę 
myśleć o czymś tak prozaicz-
nym, jak skrzynka pocztowa, 
w ferworze robienia zdjęć cu-
downym, łamanym dachom 
polskim i wiatrakom. Jeszcze 
panią powiozę w takie kąt-
ki, o których nie ma pojęcia 
żaden turysta – obiecuje mój 
rozmówca. - Pokażę cmen-
tarz arian z XVIII-wieczną kapliczką. I dworek Dunikow-
skich, oddany Cyganom. I szlachetne w rysunku kolumienki 
dworu w Zbydniowie, dźwigający trójkątny ryzalit. A jak Bóg 
da, to pogadamy sobie jeszcze z takim, co budował na wsi 
drewniany tramwaj. Oryginał z działu ludzkich ugorów...
Oto „lutry” w Łuczanowicach, dawny cmentarz luterański, na 
którym pochowano oficerów Kościuszki. Oto nagrobek adiutanta 
Księcia Józefa Poniatowskiego w Izdebnikach pod Brzozowem, 
rozwalony sarkofag Ludwika Dębickiego z 1846 r. Zniszczenia 
dokonał tutaj nie tylko czas. Niestety nic nie dało poszukiwa-
nie sprawców. Rzecz się „rozmyła” a władze nie wiedziały 
nawet, gdzie to jest! Oto latarnie umarłych. Na Zakrzówku, 
na krakowskich Plantach, przy Pychowickiej, na peryferiach 
gdzie szanujący się ludzie nie zaglądali, przyświecały grobom 
wisielców, zdrajców, skazańców i zmarłych na cholerę. A oto 
– cmentarze wojskowe. Razem – około trzysta w ewidencji, 
wszystkie sfotografowane, łącznie z latarnią dla poległych 
w czasie szwedzkiego potopu. A tu park w Rdzawie. Wygląda 
jak szczęka z wyrwanym zębem. Ten ząb – przepiękny dwór 
(...) otoczony legendami – zabrano do skansenu.
Powoli przesuwają się przed moimi oczami Kazimierz Wielki 
w Lipnicy Dolnej, piękny, jak z wawelskiego sarkofagu, pała-
cyk, w którym toczyła się akcja „Dworzanina” Łukasza Gór-
nickiego, relikty tak zwanych kocich zamków, ślady po husy-
tach, co bronili się wewnątrz ruchomych taborów. A wszystko 
cenne jak historyczny dokument.
Jest i „teka” polskich tradycji muzułmańskich: przeznaczony 
do rozbiórki domek w Pcimiu zdobiony półksiężycami ( na 
pamiątkę osiedlonych tutaj jeńców z czasów Chocimia), Ko-

Jan Wojnarski - fot. ze zbiorów 
Anieli Wojnarskiej
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byla Góra z minaretem, skąd diabeł miał porwać zdrajcę i „la-
tający Turcy”. Według podania owe groby kryją tureckich nie-
wolników przeznaczonych do budowania wiśnickiej twierdzy. 
Jak Dedal skonstruowali skrzydła, by uciec z zamku. Niestety, 
zawiodły (co ty na to Ikarze?) i spadli: jeden koło Wiśnicza, 
drugi pod Lipnicą Murowaną, trzeci w Bochni. Ich desperac-
ki wyczyn upamiętniają smukłe kolumny, wkomponowane 
w spokojny, sielski pejzaż.
Mój rozmówca czule wodzi  palcami po fotografiach, jakby to 
nie był papier, lecz żywy kształt marmuru, kory. Oto Onufry-
dze, dąb  z kapliczką patrona leśnych ludzi, a obok uwiecznio-
no historyczny moment : przybysz kusi leśnika, aby zechciał 
przybić na drzewie tabliczkę ochronną! Mówiąc nawiasem, za 
sprawą Jana Wojnarskiego kilkadziesiąt starodawnych drzew 
udało się taką właśnie tabliczką ułaskawić od wyroku śmierci.
Jeszcze uroczysko płanetników u szczytu góry w Rozdzielu, 
gdzie zbierali się - jakbyśmy to dziś powiedzieli – fachowcy 
od rozpędzania gradu i gromów. Gdzieś tutaj zginął obieży-
światowi parasol, ale Anioł Stróż bardzo wyrozumiały, prze-
cież nie próżnuje. Pozwolił znaleźć aż dwa!
Krzysztoforzyce. Wyczółki na warszawskim Mokotowie, Sie-
niawa z pałacem Czartoryskich, Zbydniów, Ujazd, Ubrzeż, 
Kopytówka, Zawada, Sokołów, Rychwałd – to tylko niektóre 
stacje ratunkowej pasji kustosza bez muzeum – jak sam siebie 
pan Jan nazywa.
W czym się ta pasja wyraża? Nie tylko w gromadzeniu niepo-
wtarzalnej dokumentacji, lecz także w żarliwości tłumaczenia, 
przekonywania, pisania listów do władz. Swym entuzjazmem 
Jan Wojnarski sprawił, że wielu wpisało się w nieformal-
ny Krąg Przyjaciół Krajobrazu, powiązanych nie datami ze-
brań ani komisją matką, lecz wspólną wszystkim pewnością, 
że krajobraz polski jest jeden w historii, przyrodzie i sztuce 
i zdrada wobec niego jest zdradą serca.
                                                *
Poloneza czas kończyć.
Blaise Pascal, dostawca natchnień pana domu, wychyla się 
z półki. Chwieje się nad nim komboloi, muzułmański różaniec 

służący wyznawcom Proroka do koncentracji i uziemiania na-
pięć. Obok leżą ikony i muszle, maszkarony z Notre Dame 
i nóż japoński – pamiątki rozlicznych podróży. Wszędzie sto-
sy książek, brulionów. Jan Wojnarski przyznaje ze skruchą, że 
cierpi na rozdęcie biblioteki i już pozbawił żonę jednej z szaf: 
ale cóż ma robić, skoro wierność hasłu „ agere quamquam ab-
surdum” wymaga aż takiej zaborczości?
- Pisz sobie pisz – mruczy żona – i tak nie będziesz Pascalem.
- No to nie ! Godzi się potulnie.  - Ale przynajmniej coś sobie 
po mnie poczytasz, jak już odejdę z Dziawełkiem. Chciałbym 
– dodaje z mocą – abyś ocaliła moje zapiski, akta, książki. 
A tymczasem, kochanie, nadal trzymaj mnie krótko, bo dobrze 
na tym wychodzę.
Chociaż jesień, następna wyprawa u drzwi. Plecak gotowy, 
czeka waliza map.
- Mój Boże, żebym nie umarł z tego szalonego nastroju, który 
we mnie jest... Dziawełek mrucząc wtóruje prośbie, a ja mi-
mochodem dostrzegam karteczkę umieszczoną nad telefonem. 
Jest to numer nowohuckiej reanimacji.

Ewa Owsiany - krakowska dziennikarka, reporterka i autorka 
licznych książek m. im. Krótki południowy cień, Linia pod na-
pięciem, Uleczyć życie, Bezdomność Boga, Zachwyt i nostal-
gia, Nic straconego, Rekolekcje rabczańskie ks. Karola Wojty-
ły, Zioła na tęsknotę.
Jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UJ.

Jan Wojnarski (1913-1994) syn artysty malarza i grafika, 
profesora krakowskiej ASP Jana Wojnarskiego i Kazimiery 
z Musiałowiczów. Z zawodu prawnik, dokumentalista - foto-
grafik ginącego krajobrazu polskiego. W latach 1945 -1946 
był pierwszym powojennym burmistrzem Oliwy, gdzie stwo-
rzył zręby polskiej administracji samorządowej w tym mie-
ście. W 1946 r. zainicjował powstanie Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego. Był też członkiem Komisji 
badania Zbrodni Hitlerowskich

Janina Kęsek

O Sprawiedliwych z Bochni i powiatu 
bocheńskiego raz jeszcze

Trudno obojętnie przyjmować krzywdzące, antypolskie 
opinie pojawiające się ostatnio w niektórych publikacjach 
i mediach. Zarzuca się Polakom nie tylko antysemityzm „wy-
ssany z mlekiem matki”, ale wręcz współudział w Holokau-
ście. Ostatnio, w książce prof. Jana Grabowskiego i Barbary 
Engelking Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powia-
tach okupowanej Polski pojawiły się oskarżenia pod adre-
sem polskich policjantów z Bochni rzekomo uczestniczących 
w poszukiwaniu, otwieraniu bunkrów i wydawaniu Żydów na 
śmierć. Zarzuty te obalił i wykazał ich bezpodstawność pra-
cownik IPN Piotr Gontarczyk1. Czy fakt, że spośród narodów 
Europy najwięcej Polaków zostało odznaczonych medalem 

Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, nie przeczy tym krzyw-
dzącym opiniom?

Od 15 października 1941 r. na terenie Generalnej Guber-
ni obowiązywało rozporządzenie gen. gubernatora Hansa 
Franka o karze śmierci dla każdego Żyda opuszczającego 
getto oraz dla Polaków, którzy udzielali pomocy i ukrywali 
Żydów. Kara śmierci dotyczyła nie tylko właściciela domu, 
w którym ukrywałby się Żyd, ale też wszystkich mieszkań-
ców tego domostwa. Na mocy tego rozporządzenia zginęło 
ok. 1000 Polaków. Trzeba podkreślić, że w Europie tylko na 
okupowanych ziemiach polskich groziła kara śmierci za po-
moc okazaną Żydom.
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Mimo tak surowej kary, najwięcej w Europie odważnych 
ludzi ryzujących życie nie tylko swoje, ale też swojej rodzi-
ny dla ratowania Żydów, było z Polski. Ponad 6 tysięcy po 
wojnie zostało odznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata. Jest wśród nich liczna grupa osób z Bochni 
i powiatu bocheńskiego.
Nazwiska te wymienione są w publikacji Michała Grynberga 
Księga sprawiedliwych, Warszawa 1993 oraz w książce Gut-
mana Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Ratują-
cy Żydów podczas Holokaustu. Polska, Kraków 2009. 

Pracownik Muzeum w Bochni im. St. Fischera dr Iwona 
Zawidzka, specjalizująca się w badaniu historii bocheńskich 
Żydów, wybrała z książki Grynberga nazwiska bocheńskich 
„sprawiedliwych” i przedstawiła w artykule, O pomocy Ży-
dom podczas ostatniej wojny. Na marginesie pracy Michała 
Grynberga „Księga Sprawiedliwych” w: Rocznik Bocheński, 
T. IV, Bochnia 1996 s. 323 – 332. (* 2) Dr Zawidzka jest też 
autorką innych opracowań na temat pomocy Żydom w latach 
okupacji niemieckiej, publikowanych m.in. na łamach Kroniki 
Bocheńskiej.

Na podstawie tych publikacji można stwierdzić, że z Boch-
ni medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” zostało 
odznaczonych 9 osób, a z 22 miejscowości powiatu bocheń-
skiego 52 osoby, łącznie 61 sprawiedliwych. 

W pomoc ukrywającym się Żydom zaangażowane były 
pojedyncze osoby, często małżeństwa, a czasem całe rodzi-
ny jak np. z Rajbrotu Anna Kowalik i jej dorosłe dzieci syn 
Władysław Kowalik, córka Władysława zamężna Paprota oraz 
mieszkająca w Borównej druga córka Waleria zamężna Przy-

byłko, jej mąż Michał Przybyłko oraz kuzyn i sąsiad Michała, 
Bronisław Przybyłko.

Podobnie z Grobli, rodzina Wilkoszów, matka Barbara z sy-
nami Adamem, Janem i córką Stefanią oraz szwagrem Toma-
szem od sierpnia 1943 r. do stycznia 1945 r. ukrywali na terenie 
swojego gospodarstwa sześcioosobową rodzinę żydowską, któ-
ra dzięki ich pomocy szczęśliwie doczekała końca wojny.

Czasem za pomoc ukrywającym, zapłacili własnym ży-
ciem jak na przykład Stanisław Kluba z Kamyka, rozstrzelany 
w Podłężu 2 lutego 1944 r., czy Wojciech Gicala z Nowego 
Wiśnicza, który za ukrywanie trzyletniego chłopczyka żydow-
skiego został zastrzelony pod ratuszem w Wiśniczu.

Nie było przyzwolenia społecznego na donosicielstwo, 
znęcanie się, wyłudzanie 
opłat czy okradanie bezbron-
nych, ukrywających się ludzi, 
były natomiast surowe kary 
egzekwowane przez władze 
Polskiego Państwa Podziem-
nego, jako za czyny krymi-
nalne. Na tle pozytywnych 
postaw Polaków wobec eks-
terminowanych Żydów, trze-
ba traktować te negatywne 
zjawiska jako marginalne.

Mimo że pisano już o tym 
na łamach Kroniki Bocheń-
skiej i Wiadomości Bocheń-
skich, warto tu jeszcze raz 
przypomnieć osoby z Bochni 
i powiatu odznaczone medalem „Sprawiedliwy wśród Naro-
dów Świata”.
Zofia Bednarska- Łuczak w latach okupacji mieszkała 
w Gródku Jagiellońskim i tam udzielała pomocy i schronienia 
rodzinie żydowskiej. Po wojnie była mieszkanką Bochni3.
Stanisław Fischer (1879-1967), przed wojną nauczyciel 
gimnazjalny. W 2003 r. odznaczony medalem „Sprawiedliwy 
wśród Narodów Świata” za pomoc udzielaną w latach okupa-
cji uczniowi Uszerowi Weinfeldowi4.
Felicja Płachcińska z synem Ludwikiem mieszkańcy ul. 
Trudnej w Bochni, mieli duże gospodarstwo, po drugiej stro-
nie ulicy, które po utworzeniu getta znalazło się w jego ob-
rębie. Zatrudnili jako parobka, żydowskiego chłopca Józefa 
Wienera. Wystarali się dla niego o przepustkę, która pozwa-

Medal „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” ustanowiony dekretem 
Knesetu w 1963 r. Na awersie cytat z Talmudu „Kto ratuje jedno życie-ratuje 
cały swiat”. Na rewersie ryte jest nazwisko Sprawiedliwego. Fot: Internet 

Szewah Weiss wręcza pośmiertnie nadany Stanisławowi Fischerowi 
Medal „Sprawiedkiwy wśród Narodów Świata” na ręce córki - Wandy 
Kobielowej - 23.09.2003 r. - fot. wł rodziny

Leon Gawąd (trzeci z prawej)- uhonorowany odznaczeniem „Chroniąc 
pamięć” w 2014 r. Zgłoszony do odznaczenia przez uczestników 
projektu „Through Polin” źródło: www.pro-europa.edu.pl

Stanisław Fischer- fot. wł rodziny
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lała mu na wchodzenie i wychodzenie z getta o każdej porze. 
Podczas akcji likwidacyjnych w getcie, Płachcińcy ukrywali 
Wienera w swoim domu. Traktowali go jak syna i brata. Dzię-
ki ich pomocy Wiener przeżył5.
Jakub Romański, zamieszkały w Bochni przy ul. Karosek 25, 
wraz z matką Marią i bratem Józefem, organizował ucieczkę 
Żydów z bocheńskiego getta i przy pomocy zaufanych prze-
wodników i kierowców przerzucał ich na Węgry. W ten spo-
sób Romańscy uratowali ok. 20 Żydów6.
Genowefa i Franciszek Świątkowie z Bochni opiekowali się 
małym chłopcem żydowskim, którego wychowywali i trakto-
wali jak swoje własne dziecko. Na ich grobie na cmentarzu 
przy ul. Orackiej jest znamienny napis Kto ratuje jedno życie 
ratuje cały świat7.

Jak już wspomniano, z powiatu bocheńskiego w pomoc 
ukrywającym się Żydom były zaangażowane 52 osoby.

Borówna
Anna Bereta ukrywała i żywiła 6 osobową rodzinę Akerma-
nów vel Rolecki.
Michał Przybyłko – ukrywał w bunkrze na terenie swojego 
gospodarstwa Uszera Weinfelda jego ciotkę Sabinę Hollen-
der, Jentę Wulf z synem oraz rannego Hilela Wodzisławskie-
go (członka Żydowskiej Organizacji Bojowej), który po kilku 
dniach zmarł w paździeniku 1943 r.
Bronisław Przybyłko, kuzyn i sąsiad Michała, współpracują-
cy z nim w akcji ratowania Żydów.

Buczków
Ambroży Borowiec uratował Żyda N.N., który po wojnie wy-
jechał do Izraela.

Chronów
Stanisław Nabielec, ukrywał dziewczynkę żydowską N.N. , 
która dzięki jego pomocy przeżyła.

Grobla
Maria i Józef Czekaj od 1942 r. ukrywali żydowskie małżeń-
stwo Józefa i Rozalię Knobloch.
Barbara Wilkosz z synami Adamem, Janem i córką Stefa-
nią oraz szwagrem Tomaszem od sierpnia 1943 do stycznia 
1945 ukrywali na terenie swojego gospodarstwa sześciooso-
bową rodzinę żydowską, która tu szczęśliwie doczekała wy-
zwolenia.

Kamyk
Bronisława i Stanisław Klubowie z córką Heleną przez 
dwa lata ukrywali u siebie trzy osoby: Mojżesza Landnera – 
rolnika, Reginę Rajs – córkę właściciela sklepu masarskiego 
w Łapanowie i Franciszkę – córkę właściciela młyna w Nie-
znanowicach. Skutkiem donosu aresztowano ukrywających się 
Żydów oraz Stanisława Klubę. W drodze do Bochni, w oko-
licach Wiśnicza rozstrzelano Żydów. Stanisław Kluba został 
rozstrzelany w Podłężu 2 lutego 1944 r.

Leksandrowa
Bronisława Dyląg ukrywała dwóch Żydów N.N.  Skutkiem 
donosu była rewizja w jej domu. Żydów rozstrzelano, Broni-
sława zdołała uciec z trójką dzieci. Od tej pory do końca woj-
ny wraz z dziećmi ukrywała się.
Maria Fortuna uktywała czteroosobową rodzinę żydowską 
z Poznania, rodziców i dwójkę dzieci. W 1944 r. wszyscy zo-
stali aresztowani.

Lipnica Dolna 
Michał Plewa wspierał i żywił Żydów ukrywających się 
w Tymowej.

Lipnica Górna
Szymon Fasuga od 1942 r. ukrywał lwowskiego Żyda o przy-
branym nazwisku Hesiel. Dzięki pomocy Fasugi, Hesiel prze-
żył i po wojnie wyjechał do Izraela.

Lipnica Murowana
Jan Klimek, Jan Polek i Józef Polek wspierali i żywili ukry-
wających się w leśnym bunkrze Żydów Markusa Neuguta, 
Dawida Kollendera i ich rodziny. W 1943 r. niemiecka policja 
odkryła ten schron i aresztowała wszystkich ukrywających 
się.

Lubomierz
Bronisława Sowa i Józef Truty od 1942 do 1945 r. ukrywa-
li siostry z Łapanowa Perlę i Idę Traubman. Siostry przeżyły 
i po wojnie wyjechały do Ameryki.

Łąkta Górna
Józef Krawczyk ukrywał żydowskie małżeństwo Jadwigę 
i Jakuba Kemplerów, którzy dzięki jego pomocy przeżyli i po 
wojnie wyjechali do USA.
Marcin Mróz ukrywał rodzinę żydowską Zygmunta Ebnera, 
jego żonę i córkę. Dzięki pomocy Mroza przeżyli i po wojnie 
wyjechali do USA.

Niepołomice
Pani Kowalewska przechowywała przez lata okupacji małego 
chłopca żydowskiego. Opiekowała się nim też przez jakiś czas 
po wojnie.

Nowy Wiśnicz
Sołtys Krasiński pomagał Irenie Faba, córce wiśnickiego 
adwokata. Wpisał ją, na fałszywych papierach, na listę osób 
przeznaczonych na wywóz na roboty do Niemiec. Irena praco-
wała na przedmieściach Berlina. W Niemczech spotkała brata 
Artura jeńca wojennego. Oboje uciekli do Belgii, ale po wojnie 
wrócili do Polski. Wkrótce jednak Irena wyjechała do USA.

Uratowany przez Felicję Płachcińską Józef Wiener z żoną i wnukami...
źródło: Kronika Bocheńska, maj 2012, nr 5(238)
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Pani Kubicka ukrywała żonę i syna znanego krakowskiego leka-
rza prof. Juliana Aleksandrowicza. Dzięki jej pomocy, przeżyli.
Wojciech Gicala ukrywał trzyletniego chłopca Mońka Pi-
skasfelda, za co został zastrzelony pod ratuszem w Wiśniczu. 
Dziecko zastrzelił w przydrożnym rowie funkcjonariusz kry-
minalnej policji niemieckiej, żandarm Robert Bogusch.
Andrzej Ludwikowski pomagał żydowskiemu lekarzowi 
Henrykowi Czapickiemu i jego rodzinie, żonie i córce za-
mkniętym w bocheńskim getcie. Załatwił dla nich fałszywe 
dokumenty i zorganizował ucieczkę z getta i wyjazd do War-
szawy. Dzięki jego pomocy przeżyli. Wspierał również i żywił 
ukrywającą się rodzinę Moryca Wodzisławskiego.
Genowefa i Władysław Golonkowie przyjęli i wychowywa-
li jak własne dziecko małą dziewczynkę żydowską o nazwi-
sku Kruger.
Janina i Piotr Świątkowie od jesieni 1942 r ukrywali w swoim 
domu na Miejskich Polach żydowskiego chłopca Abuscha Hir-
scha, który uciekł z getta w Bochni i wrócił  w rodzinne strony.
Zofia Trojan ukrywała czteroletnią dziewczynkę żydowską. 
W czasie rewizji dziewczynka została zastrzelona, a Zofia 
Trojan aresztowana, przewieziona do Bochni i tu jej rodzina 
wykupiła Zofię z aresztu.

Podgrabie k/Niepołomic
Rodzina Kępów przechowywała czteroosobową rodzinę ży-
dowską, która dzięki ich pomocy przeżyła, a po wojnie wyje-
chała za granicę.

Połom 
Władysław Łacny z Połomia Dużego ukrywał w domu, 
w specjalnie urządzonym schowku kilkunastoletnia żydowską 
dziewczynę N.N., która zbiegła z getta w Bochni. Dzięki jego 
pomocy dziewczyna przeżyła i po wojnie wyjechała do USA.

Rajbrot 
Anna Kowalik z Rajbrotu i jej dorosłe dzieci, Władysław 
Kowalik, Waleria Kowalik-Przybyłko, Władysława Kowa-
lik-Paprota ukrywali: Uszera Weinfelda, Sabinę Hollender, 
Jentę Wulf z synem Dawidem oraz kilku innych Żydów. Po-
czątkowo Żydzi ukrywali się w schronie, w Borównej, który 
przygotowali Bronisław i Waleria Przybyłkowie. Kiedy miej-
sce to mogło już nie być bezpieczne, siostra Walerii Włady-
sława Kowalik-Paprota przeprowadziła ukrywających się do 
rodzinnego domu w Rajbrocie, gdzie ukrywali się w przygo-
towanym dla nich schronie, a opiekę nad nimi przejęła matka 
Anna Kowalik.

Rozdziele  
Marcin Gołąb ukrywał Lolka i Annę Szklenderów, którzy 
przeżyli i po wojnie wyjechali do USA.

Sobolów
Janina i Władysław Kortowie okrywali dziewięcioosobo-
wą rodzinę: cztery osoby dorosłe i pięcioro dzieci. Dzięki 
pomocy Kortów wszyscy przeżyli i po wojnie wyjechali do 
Izraela.

Trzciana
Agata i Andrzej Adamczykowie udzielali schronienia Józe-
fowi Hehelowi, który dzięki ich pomocy przeżył. 

Wola Wieruszycka
Franciszek Wawszczyk wspierał ukrywającą się pięcioosobo-
wą rodzinę żydowską N. N. 

Zabierzów
Jan Szczęśniak pomagał ukrywającemu się Żydowi z Zabie-
rzowa Adofowi Meklerowi, który zbiegł z getta w Bielsku 
i wrócił w rodzinne strony. Tu się ukrywał i dzięki pomocy 
Szczęśniaka przeżył. Po wojnie wyjechał do Izraela.

Zbydniów
Julia Bugajska, Stanisław Stelmach i Kazimierz Chmiel 
wspierali i żywili ukrywające się dzieci żydowskie, Hermana, 
Reginę i Majera Leiblomów. W 1943 r. Majer Leiblom wy-
szedł z ukrycia i zginął, pozostali uratowali się i po wojnie 
wyjechali do USA.

Ponadto wielu „sprawiedliwych” nadal pozostaje nieod-
znaczonych, a wielu nawet anonimowych. Wiemy, że poma-
gał ukrywającym się Żydom przedwojenny prof. gimnazjalny 
Jan Kot. Krawcowa Maria Budzyń, mieszkająca samotnie na 
Uzborni ukrywała rodzinę Seiden, matkę z dwoma małymi sy-
nami, którzy szczęśliwie przeżyli i po wojnie mieszkali w Ka-
nadzie, ale utrzymywali kontakt ze swoją oswobodzicielką do 
jej śmierci8. 

Maria i Onufry Sikorowie z Bochni ukrywali lekarza 
z Warszawy, jego żonę i córkę, którzy szczęśliwie doczekali 
końca wojny9.

Pomocy udzielali też księża bocheńscy. Ks. Stanisław Wój-
towicz, późniejszy proboszcz bocheński, w latach okupacji wi-
kary prowadzący w Bochni „Caritas” i ks. Walenty Gadowski 
który m.in. uratował życie żydowskiej dziewczynce, przecho-
wując ją u siebie, a potem przez zaufanych kurierów tatrzań-
skich przekazał ją na Węgry, a stamtąd do USA10. Niestety 
o niektórych Sprawiedliwych pewnie nigdy nie dowiemy się.

Dziękuję pani Iwonie Zawidzkiej za podzielenie się cenny-
mi informacjami i wskazanie właściwych materiałów.

Przypisy:
1 P. Gontarczyk Naukowa mistyfikacja, w: Sieci nr 10/ 2019, s.22 -26
2 Opracowano na podstawie artykułu I. Zawidzkiej O pomocy Żydom 
podczas ostatniej wojny.  Na marginesie pracy Michała Grynberga 
„Księga Sprawiedliwych” w: Rocznik Bocheński, T. IV, Bochnia 
1996, s. 323 – 332
3 A. Bednarski, Odwaga i wrażliwość, w: Wiadomości Bocheńskie nr 
1/1996, s. 25
4 I. Zawidzka, Sprawiedliwy, w: Kronika Bocheńska, nr 5/ 2003, s. 
37, W. Kobielowa, Wdzięczność ucznia, w: Wiadomości Bocheńskie 
nr 2-3/2003
5 I. Zawidzka, W 50 rocznicę zagłady getta bocheńskiego, w : Rocznik 
Bocheński T. I, Bochnia 1993, s.185-196, I. Zawidzka O pomocy Ży-
dom... op.cit., s.326-327 
6 I. Zawidzka, Sprawiedliwy z Bochni, w: Kronika Bocheńska nr 
9/2014, s. 45, I. Zawidzka O pomocy Żydom... op.cit., s.324
7 I. Zawidzka, Cisi sprawiedliwi, w: Kronika Bocheńska nr 5/2012, 
s. 29-30 
8 Informacje od Jerzego Seidena z Kanady, I. Zawidzka, Cisi sprawie-
dliwi... op. cit. 
9 I. Zawidzka, Cisi sprawiedliwi... op. cit., s. 30
10 Informacje od uratowanej N.N.,  mieszkającej obecnie w USA.
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Józef Podsiadło

Adam Jakliński - Legionista „Czwartaków” z Bochni
W „Wiadomościach Bocheńskich” Nr 3 – jesień 2018 r. 

ukazał się artykuł p. Janiny Kęsek pt. „Bocheński Dzień Niepod-
ległości”. Na stronie 20. autorka wymienia nazwiska legionistów 
i członków POW współpracujących z antyaustriacką wojskową 
organizacją „Wolność” w Bochni.

Wśród wymienionych jest nazwisko podchorążego Adama 
Jaklińskiego oraz m.in. podporuczników: Feliksa i Stefana 
Jędrychowskich i por. Leopolda Okulickiego.

Czytając ten artykuł, skojarzyłem sobie fakt, że w Bochni 
przy ul. Legionów Polskich 20, w mojej klatce mieszka córka 
Adama Jaklińskiego, p. Barbara Pęksa oraz syn, p. Witold 
Jakliński1. Jest to wyjątkowe zdarzenie losu, że przy ul. Legio-
nów Polskich mieszkają dzieci Legionisty.

Wymienieni: córka i syn posiadają zbiór zdjęć w ilości 83 
szt., przedstawiających żołnierzy z 4 p.p. Legionów Polskich 
4 kompanii tzw. „Czwartaków, a wsród nich ojca – Adama 
Jaklińskiego.

Zdjęcia pochodzą z 1916 r a kilka z 1917 r., niektóre w ilo-
ści 28 szt. zawierają stosowne informacje na odwrocie, kogo 
i czego dotyczą.

Zdjęcia, przekazał Adamowi Jaklińskiemu w latach pięć-
dziesiątych Ludwik Kochański, kolega, legionista, który otrzy-
mał je od kolegi mieszkającego w Londynie. Nazwisko autora 
zdjęć nie jest rodzinie znane. Na podstawie lektury książki 
Stanisława Kobieli pt. „Na legionowym szlaku” przypuszczam, 
że autorem tych zdjęć jest Stanisław Mucha z Bochni, fotograf 
legionowy, który przekazał albumy zdjęć do Muzeum Historii 
UJ w Krakowie.

Stanisław Mucha wraz z bratem Zygmuntem mieszkał przy 
ul. Campi 1. Będąc uczniem bocheńskiego gimnazjum wraz 
ze Stefanem i Feliksem Jędrychowskimi wstąpili do Związku 

Strzeleckiego, a następnie trafili do Legionów Polskich.
Barbara i Witold Jaklińscy przekazali mi również ustną in-

formację o ojcu i rodzinie, którą wykorzystałem w niniejszym 
opracowaniu.

Adam Jakliński urodził się 11 XII 1897 r. w Podgórzu, jako 
syn Jana i Justyny. Podgórze było wówczas samodzielnym 
miastem i nie wchodziło w skład Krakowa (przyp.-J.P.).
Zmarł nagle 28 III 1970 r. w Krakowie i został pochowany 
w Bochni, zgodnie z jego wolą, na cmentarzu przy ul. Orackiej. 
Jego grób znajduje się z tyłu starej kaplicy, tuż przy bocznej alej-
ce w kwaterze nr 6. Obok znajdują się duże grobowce Fortunów 
i grób Gejzy Bukowskiego. Pochowany został w jednym grobie 
wraz z rodzicami i siostrą Jadwigą Kawecką (zm. w 1980 r.).
Ojciec Adama był maszynistą PKP, a mama gospodynią do-
mową. Przed I wojną światową rodzice Adama kupili dom 
w Bochni w rejonie ul. Proszowskiej, gdzie przeprowadzili się 
z Krakowa. Adam Jakliński początkowo uczył się w Podgórzu, 
a następnie w gimnazjum w Bochni w latach 1908-1917. Maturę 
zdał 24.10.1918 r. w bocheńskim gimnazjum (wynik „dojrzały, 
większością głosów). Do egzaminu został dopuszczony, jak 
wielu innych żołnierzy legionistów, na podstawie reskryptu J. E. 
Ministra Wyznań i Oświaty z 17 IX 1915 r., jako należący do c.k. 
armii. W tej sprawie A. Jakliński z Legionów pisał do Dyrekcji 
gimnazjum bocheńskiego w sprawie możliwości zdawania eg-
zaminu do kl. VIII. Było w zwyczaju, że Dowództwo Legionów 
udzielało żołnierzowi urlopu na egzaminy gimnazjalne.

Po wybuchu I wojny światowej A. Jakliński, jeszcze jako 
uczeń gimnazjum, uciekł wraz z kolegami do Legionów, gdzie 
ukończył podchorążówkę i został żołnierzem. Takie przypadki 
były liczne wśród bocheńskich gimnazjalistów, którzy opuszcza-
li szkołę bez zgody, a często i bez wiedzy rodziców i nauczycieli.

Chor. Stefan Jędrychowski - IV.1916 r. pozycja 
pod Optową - zdj. S. Mucha

Adam JaklińskiPpor. Feliks Jędrychowski - IV.1916 pozycja 
pod Optową - zdj. S. Mucha
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Wynikało to z faktu, że gimnazjum bocheńskie było silnym 
ośrodkiem patriotycznym i niepodległościowym. Patriotycz-
ne wychowanie dawały im organizacje: „Sokół”, „Związek 
Strzelecki”, „Drużyny Bartoszowe” i inne, do których młodzież  
liczmie i chętnie garnęła się.

Wspomniane zdjęcia pochodzą z okresu zajmowania przez 
16 p.p. 4 kompanią pozycji pod Optową i przedstawiają jego 
kompanię w różnych sytuacjach. (Optowa – kolonia, gm. Biel-
ska Wola, pow. Sarny, woj. Poleskie – przyp. autora).

Żołnierze tego pułku wybudowali w Optowej tzw „Rojo-
we Osiedle” od nazwiska dowódcy pułku płk Bolesława Roi. 
Powstały ziemianki, drewniane wille, ołtarz, kaplice polowe, 
stoły i ławki wykończone z drewna brzozowego. Pracami 
budowlanymi kierował por. inż. Jan Słuszkiewicz z Bochni.
Wg. m.in. wspomnień Stawarza i Patli, w tym pułku było wielu 
bochniaków, min. bracia Feliks i Stefan Jędrychowscy, Zygmunt 
i Stanisław Mucha, Stefan i Kazimierz Hojarscy, Julian Więcek 
„Topola”, Kazimierz Ignacy Siemieński, Władysław Czwiertnia, 
Adam Jakliński. Pułk ten był szkolony w Piotrkowie, a chrzest 
bojowy przeszedł pod Jastkowem k/Lublina.
Pozycje „Czwartaków” pod Optową wizytował Józef Piłsudski.

Wśród zdjęć będących w posiadaniu rodziny Adama jest 
zdjęcie z obecności wśród legionów ks. Biskupa Bandurskiego 
na uroczystościach religijnych i Święcie „Czwartaków”.

Ks. dr Władysław Bandurski ur. 25.05.1865 r. w Sokalu, 
zm. 6.09.1932 r. w Wilnie. Był biskupem pomocniczym 
archidiecezji lwowskiej. W latach Wielkiej Wojny był kape-
lanem Legionów Polskich. Kawaler Orderu Virtuti Militari 
(przyp. - J.P.).

Adam Jakliński w przytoczonej książce „Na legionowym 
szlaku...” wymieniony jest jako współtwórca „Kantaty Boch-
niaków” obok prof. Edmunda Biedera i Jana Krudowskiego, 
również legionistów. (str. )153.
A oto jedna ze zwrotek „Kantaty ...”:

Gdy Polska rwała swe kajdany,
W legiony z Bochni ruszył huf,
Na bój za wolność, śmierć i rany, 
By naród wolnym czuł się znów.

W czasie walk frontowych Adam Jakliński był dwukrotnie 
ranny, doznając przestrzelenia łokci obu rąk oraz urazu głowy.

Po zakończeniu wojny A. Jakliński został przeniesiony do 

rezerwy w stopniu kapitana. Był uczestnikiem powstań śląskich, 
gdzie wówczas mieszkał, oraz wojny polsko-bolszewickiej 
w 1920 r.
Po wojnie podjął studia prawnicze na UJ, uzyskując absoluto-
rium (świadectwo w posiadaniu rodziny).

W 1935 r. ożenił się z nauczycielką Marią Traczewską. 
Mieszkali wówczas w Grodnie, gdzie przez kilka lat był 
wice- starostą.

Po wybuchu II wojny światowej i zbliżania się frontu nie-
mieckiego uciekł w rejon Kowna, a następnie przybył w okolice 
Bochni i zamieszkał z rodziną w Grodkowicach. Tu utrzymywał 
kontakt z AK.

Po zakończeniu wojny zamieszkał w Gliwicach a potem 
w Krakowie, pracując jako zaopatrzeniowiec w różnych 
przedsiębiorstwach.

Rodzice żony Marii – Traczewscy mieszkali w Bochni 
przy ul. Brzeźnickiej, gdzie też przebywali Jaklińscy. Brat 
żony Marii, Bolesław Traczewski, był po wojnie długoletnim 
kierownikiem Szkoły Podstawowej w Rzezawie, Maria uczyła 
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bochni i Kłaju.

Przedstawiona tu historia legionisty Adama Jaklińskiego to 
jedena z wielu podobnych historii z tamtych czasów.
Należy wyrazić podziw i uznanie dla ówczesnej młodzieży, 
że wiedziona głębokim patriotyzmem oraz zafascynowana 
osobowością J. Piłsudskiego i powstawaniem jeszcze w armii 
austriackiej Legionów Polskich, poszła walczyć o wolność 
i niepodległośc Ojczyzny.

Wielu z nich zginęło w walkach frontowych, wielu zostało 
rannych, wziętych do niewoli rosyjskiej i zesłanych na Sybir, tak 
jak mój ojciec Tomasz Podsiadło z Grabki – żołnierz 32 pułku 
Obrony Kraju, który przebywał na zesłaniu w Omsku i dopiero 
po kilku latach udało mu się wrócić do kraju.

Przypisy:
1  Witold Jakliński zmarł 30.12.2018 r.

Materiały źródłowe:
1. Zbiór zdjęć legionowych w posiadaniu rodziny.
2. Informacja ustna córki i syna Adama Jaklińskiego.
3. Tadeusz Skoczek, Stanisław Kobiela -Na legionowym szlaku 
– Bochnia-Warszawa 2015
4. Archiwum Narodowe O/Bochnia Sygn. Akt 30/39/159 str. 
622-623, 636-637.

A. Jakliński pierwszy z lewej w dolnym rzędzie - Optowa 1916 r. zdj. S. MuchaAdam Jakliński pierwszy z lewej - Optowa 1916 r. - zdj. S. Mucha
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Urodzony 5 kwietnia 1894 roku, zmarł 24 stycznia 1983 roku. 
Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, żołnierz Służby Zwy-
cięstwu Polski oraz ZWZ-AK. Za wybitne zasługi poniesione 
z niezwykłym poświęceniem w walce o suwerenność i niepod-
ległość Państwa Polskiego odznaczony pośmiertnie Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

                                      ***
Józef Rośkowicz, syn Jana i Franciszki z Szafrańców, za-

mieszkały w Rajbrocie 39, powiat Bochnia urodził się dnia 5 
kwietnia 1894 roku w Rajbrocie powiat Bochnia. 

Dnia 12 września 1914 roku został wcielony przymuso-
wo do wojska austriackiego na I Wielką Wojnę Światową, 
przydzielony do 31 pułku 4-tej Baterii Polowej w Hájmaskér 
na Węgrzech, w którym to pułku był bez przerwy do dnia 
15 czerwca 1915 roku, następnie został przeniesiony do III 
Marszowej  Baterii tegoż pułku w Hájmaskér, skąd dnia 12 
września 1915 roku został wysłany na front włoski pod Gierc. 
Pełnił tam służbę do dnia 18 sierpnia 1917 roku, zaś 19 sierp-
nia 1917 roku przeniesiony do 28 Pułku Artylerii Ciężkiej do 
Gierc, wysłany na front pod Piawę, a następnie pod Asiago. 
Dostał się do niewoli włoskiej jako szeregowiec, gdzie prze-
bywał do dnia 31 października 1918 roku.

We Francji w 1918 roku, jako ochotnik, wstąpił do armii 
gen. Józefa Hallera. Walczył w wojnie bolszewickiej 1918-
1921, w której został ranny pod Kijowem. Ranę w głowę zadał 
mu szrapnel, uratowała go czapka Hallerówka z metalowym 
Orłem Polski i metalową sprzączką, która wyhamowała odła-
mek granatu, dzięki czemu rana nie była śmiertelna. Za mę-
stwo i odwagę został uhonorowany medalem pamiątkowym za 
wojnę polsko – bolszewicką 1918-1921.

W latach 1921-1936 pracował w Policji Państwowej 
w Krakowie. Ukończył Szkołę Policyjną. Za walkę o suweren-
ność i niepodległość Państwa Polskiego oraz za wzorową służ-
bę otrzymał Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.

W czasie niemieckiej okupacji 1939-1945 walczył jako 
żołnierz Służby Zwycięstwa Polski oraz ZWZ-AK. Jako do-
świadczony żołnierz, wytrawny członek grupy bojowej strze-

leckiej, którą dowodził z obwodu Bocheńskiego AK, sprawdził 
się w wielu akcjach zbrojnych, dywersyjnych i odwetowych.

Mój ojciec Józef Rośkowicz aktywnie przeciwstawiał 
się niemieckiemu okupantowi. W czasie II Wojny Świa-
towej uczestniczył w akcji na przejęte przez Niemców na 
czas wojny więzienie w Nowym Wiśniczu, które to Niem-
cy zamienili w obóz koncentracyjny. Brał udział w  akcji 
uwolnienia więźniów oraz Żydów wywożonych do Oświę-
cimia. Uczestniczył też w akcjach zdobywania potrzebne-
go zaopatrzenia dla oddziałów partyzanckich AK oraz środ-
ków lekarskich, żywności, amunicji z magazynów władz 
okupacyjnych i z transportów niemieckich. Brał też dział  
w akcjach na posterunki w obwodzie Bocheńskim, Lipnicy 
Murowanej, Łąkcie Górnej, Kamionce i Iwkowej.

Latem 1944 r. wraz z innymi żołnierzami AK brał udział 
w akcji zabezpieczenia terenu w Bocheńskim Obwodzie AK, 
w czasie katastrofy samolotu USA „Liberator”, dokonujące-
go zrzutu dla Powstania Warszawskiego, który w drodze po-
wrotnej został zestrzelony nad Nieszkowicami Wielkimi przez 
niemieckich faszystów, oraz samolotu „Halifax” zestrzelonego 
nad Łąktą Górną.

Po wojnie władza komunistyczna zabrała mu policyjną 
emeryturę, był inwigilowany i represjonowany, dlatego  cier-
pieliśmy biedę. Ojciec musiał podjąć pracę w cementowni 
w Jaworznie, bo gospodarstwo 2,36 ha nie zapewniało utrzy-
mania siedmioosobowej rodzinie, którą stanowili rodzice Jó-
zef i Maria Rośkowicz oraz dzieci: Henryk, Teresa, Czesława, 
Michalina i Edward.

W powojennej Polsce, rządzonej przez komunistów, dra-
matem ówczesnego pokolenia był fakt, ojciec musiał ukrywać 
w tajemnicy udział w wojnie bolszewickiej i swoją okupacyj-
ną, chlubną przecież, przeszłość. Za walkę o Wolność Ojczy-
zny i Niepodległość szło się wtedy często do PRL-owskich 
więzień. Wiele było przypadków, że Ci, którzy ocaleli w la-
tach okupacji, ginęli potem z rąk władzy ludowej, osądzeni  
jako wrogowie ludu, bandyci. Byli także  inwigilowani przez 
Urząd Bezpieczeństwa. Ukrywanie swojej przeszłości okupa-
cyjnej, sympatii politycznych było żelazną zasadą konspiracji 
i ograniczonego zaufania nawet do osób najbliższych, była to 
haniebna rzeczywistość powojenna.

Jestem dumny ze swojego ojca, walczącego o Wolność 
i Niepodległość Polski. Uważam go za wielkiego patriotę i bo-
hatera tamtych czasów. Jest świadectwem i wzorem wiary, 
męstwa oraz bohaterstwa w walce za Ojczyznę. Pomagał po-
trzebującym Polakom i Żydom . Brzydził sie ludźmi przepo-
jonymi nienawiścią do Polski i wszystkiego co polskie. Ojciec 
był przekonany, że wrócą Ojczyzna i Wolność - ale niestety 
nie doczekał tych czasów.Dnia 26 września 2018 roku został 
uhonorowany pośmiertnie przez prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski jako 
uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, żołnierz Służby Zwy-
cięstwu Polski oraz ZWZ-AK. Za wybitne zasługi poniesione 
z niezwykłym poświęceniem w walce o suwerenność i niepod-
ległość Państwa Polskiego .

Edward Rośkowicz (Rajbrot)

Józef Rośkowicz
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się zacierają. Pod datą 22 września 2015 roku pojawił się na 
portalu z okazji ich 50. rocznicy matury wpis autorstwa ab-
solwentki Alicji Kural – 
Bryk o następującej treści: 
,,Czas Bocheński rozumieć 
można jako dawne czasy 
miasta, teraźniejsze wyda-
rzenia i plany na przyszłość. 
W tak trafny tytuł lokalnego 
czasopisma udało się nam, 
absolwentom Liceum Pe-
dagogicznego, „wstrzelić” 
w teraźniejszość niecodzien-
nym wydarzeniem”. I tak 
przeszłość mieszała się z te-
raźniejszością, wzruszenie 
ze łzami. 33. Absolwentów 
i 5. Pedagogów po przywita-
niu długo prowadzili „nocne 
rozmowy”. Jednym słowem wspomnieniom nie było końca.

Liceum powstało po II wojnie światowej, istniało do roku 
1970. Z okolicznych wsi i nie tylko podążała młodzież, by tu 
w Bochni uzyskać wiedzę i przygotować się do pracy. Był 
okres, kiedy istniały cztery równoległe oddziały, a zespół 
uczących liczył ponad 30. osób. Czas upływał, w świat wyru-
szały nowe grupy adeptów trudnego zawodu, uczący odcho-
dzili na zawsze. Wśród tych, których żegnaliśmy, znalazła się 
śp. WANDA  HEŁPA.

Przypomnijmy sobie, jak zapisała się w naszej pamięci. 
Przybyła do Bochni z pewnym bagażem doświadczenia za-
wodowego. Pierwszą Jej placówką była Niegowić. Prawdopo-
dobnie, ucząc w tamtejszej szkole, zetknęła się z ks. Karolem 
Wojtyłą, co poczytywała sobie za wielki zaszczyt. Stamtąd zo-

stała przeniesiona do Czechowic – Dziedzic 
koło Bielska – Białej. Trzecią zatem placów-
ką p. Wandy była Bochnia, gdzie otrzymała 
wychowawstwo w internacie Liceum Peda-
gogicznego oraz wychowawstwo w jednej 
z klas wraz z prowadzeniem lekcji biologii. 
Praca w Bochni była dla Niej spełnieniem 
marzeń, chciała być bowiem blisko rodzin-
nego domu. W wolnych chwilach, jako 
członkini Stowarzyszenia Bochniaków i Mi-
łośników Ziemi Bocheńskiej uczestniczyła 
w spotkaniach, słuchała wykładów, jednym 
słowem brała udział w życiu tej organizacji.

Z rozmowy z p. Janem Paruchem, ab-
solwentem  LP., długoletnim wychowawcą 
w tymże internacie, dowiaduję się, że Zmarła 
pozostała w pamięci uczniów jako niezwy-
kle wymagająca opiekunka, a równocześnie 
zatroskana o wyniki w nauce i zachowaniu 
swych podopiecznych. Poza obowiązkowy-
mi czynnościami  zorganizowała w interna-

Michalina Pięchowa

Trwałość pamięci
,,Istota wspomnień polega na tym,
że nic nie przemija. ‘’  E.Canetti

W czerwcowy dzień 2007 roku absolwentki jednej z klas 
rozpoczęły swe spotkanie. Dziękując Bogu za dar zdrowia 
i życia Jubilatki, pobiegły myślami wstecz, w minione lata, 
aż do momentu, kiedy jako nastolatki rozpoczynały po za-
kończeniu działań wojennych naukę w Liceum Pedagogicz-
nym. Było ich wtedy ponad 40, skromnie ubrane, ale szczę-
śliwe, że zamilkły strzały i detonacje, że będą mogły reali-
zować swe marzenia. Radosne, z rozwianymi włosami lub 
warkoczami biegły po raz pierwszy do szkoły. I tak rozpoczął 
się czas ich edukacji, trudne lata i ze względów finansowych, 
i z innych powodów.

Celem szkoły było przygotowanie młodych ludzi do za-
wodu nauczycielskiego. A szkoła ta, Liceum Pedagogiczne 
w Bochni, była wyjątkowa, bo też i wyjątkowa uczęszczała 
do niej młodzież: pracowita i zdyscyplinowana. Nauczyciele 
wpajali swym podopiecznym wzniosłe ideały, wychowywali 
w duchu patriotycznym na uczciwych ludzi i dobrych Pola-
ków. Szli więc w świat młodzi adepci sztuki pedagogicznej, 
aby przekazywać innym to, co sami otrzymali.

I w ten sposób Liceum Pedagogiczne wpisało się na trwałe 
nie tylko w pamięć swych absolwentów, ale również w histo-
rię i  krajobraz miasta. Przez lata jego istnienia przychodzi-
li i odchodzili uczniowie, a kiedy przestało istnieć na mocy 
rozporządzenia centralnych władz oświatowych, absolwenci, 
a także nauczyciele wielokrotnie przybywali w te skromne 
mury, ale jakże bliskie sercu, bo wypełnione wspomnieniami 
związanymi z młodością.

Bywało, że często organizowano zjazdy, a uczniowie jed-
nej z klas wielokrotnie pojawiali się w Bochni, by przejść 
ulicami tego miasta i szukać śladów, które coraz bardziej 

Ostatnia Młodzieżowa Rada Internatu Liceum Pedagogicznego rok 1968. W pierwszym 
rzędzie, druga od lewej P. Wanda Hełpa
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cie zespół taneczny, który prowadził Stanisław Dobranow-
ski, Ona zaś troszczyła się o dyscyplinę, stroje, wyjazdy. 
Ponadto często z grupą młodzieży wyjeżdżała na operetki. 
Dumna była z tego, że wyszło „spod Jej ręki” trzech wy-
chowanków i  ukończyło seminarium duchowne, wybiera-
jąc służbę Bogu, a jedna z uczennic zasłynęła jako aktorka, 
chodzi o Teresę Budzisz-Krzyżanowską. Cieszyła się więc 
z osiągnięć swych uczniów, miała z nimi kontakt i zaprasza-
na na zjazdy, zawsze starała się być na nich obecna. „Da-
wała uczniom wskazówki, jak zachowywać się na co dzień 
- mówił Tadeusz Lis - jak okazywać innym szacunek, darzyć 
życzliwością, przyjaźnią”.

Pod datą 21 lutego 2008 roku znalazłam w internecie taki 
wpis: „Cześć dziewczyny! Cześć chłopaki! Uczęszczałem do 
naszej ,,Budy” w latach 1962 - 67, wychowawczynią była p. 
Wanda Hełpa. Nasza klasa spotyka się prawie co roku. Przy-
jeżdża nas od 20 do 25 osób”. Ta informacja stanowi także 
zachętę do spotkania. Za rok absolwenci dwóch klas będą 

przeżywać półwiecze od momentu, gdy ze świadectwem doj-
rzałości wyruszyli w świat. Tym razem jednak nie będzie dzie-
lić ich radości jedna z wychowawczyń - śp. Wanda.

Dnia 18. stycznia 2019 roku na cmentarzu w Uściu Sol-
nym, rodzinnym mieście Zmarłej, zgromadziły się tłumy, 
w większości uczniowie. Przybyli, by towarzyszyć Jej w ostat-
niej drodze. Serdeczne i ciepłe pożegnanie wygłosił wycho-
wanek z Jej ostatniej klasy i internatu, Tadeusz Lis. Powie-
dział:  „W ciągu swego długiego życia borykała się z różny-
mi problemami, ale wychodziła z nich zwycięsko, bo była 
człowiekiem silnej wiary, która pomagała Jej przezwyciężać 
wszelkie trudności. Dzisiaj jesteśmy z Nią - kontynuował były 
uczeń – by podziękować za dobro, którego doświadczaliśmy”. 
Dziękował w imieniu obecnych na uroczystości pogrzebowej  
i nieobecnych, dziękował w imieniu wychowanków, uczniów, 
jak również w imieniu tych Profesorów, z którymi przez lata 
pracowała, a których z całego Grona Pedagogicznego pozosta-
ło zaledwie sześć osób.

Szanowna Redakcjo!
Kilka lat temu po przeczytaniu książki Wojciecha Krajew-

skiego „Powietrzna walka nad Bochnią” pojechałem do Niesz-
kowic Wielkich zobaczyć miejsce katastrofy naszego „Libera-
tora”. Stojąc tam, pod pomnikiem, dziś trudno jest wyobrazić 
sobie tę katastrofę. Nie dziwi mnie to, że niektórzy świadkowie 
katastrofy samolotu myśleli, że to „koniec świata” bo przecież, 
przelatując w nocy cały płonął. Jego cztery silniki generowały 
ogromny hałas, przelatując z prędkością około 300 km/h .

Teraz, mimo że upłynęło już 75 lat od tamtych wydarzeń, 
żyją jeszcze ludzie, którzy pamiętają tę katastrofę. Rozmawia-
jąc z nimi, oraz z tymi, którzy kiedyś rozmawiali z nieżyjący-
mi już świadkami, dowiedziałem się, że na miejsce katastrofy 
przychodzili nie tylko najbliżsi mieszkańcy, ale również ludzie 
z Leksandrowej, Nowego Wiśnicza, Starego Wiśnicza. Roz-
mowy te nie tylko wzbogacały moją wiedzę o tych wydarze-
niach, ale nawiązałem też wiele przyjacielskich kontaktów. 
Udało mi się od rozmówców pozyskać kilka części z naszego 
samolotu. Niektóre z nich zostały przerobione na przedmio-
ty domowego użytku, inne po prostu leżały w stodołach jako 
materiał do wykorzystania. Jeden z mieszkańców Nieszko-
wic przekazał mi, że pamięta taką blachę aluminiową z nita-
mi, która była z samolotu, a po wojnie jego ojciec dorabiał 
z niej uszelkę do silnika. Niestety, do dzisiaj nic z tej blachy 
nie zostało. Sposób wykorzystania pozostałości po samolocie 
świadczy nie tylko o pomysłowości i umiejętnościach okolicz-
nych rzemieślników. To pokazuje również jakie to były ciężkie 
czasy, pełne przemocy, terroru i biedy.... 

W swoich poszukiwaniach trafiłem również na ciekawy  
wątek katastrofy „Liberatora”. Udało mi się ustalić, że jeden 
z silników zestrzelonego samolotu znajdował się w jednym 
z parowów niedaleko miejsca upadku. Konstrukcja silnika jest 
zwarta i stosunkowo ciężka dlatego też jego wyciągnięcie sta-
nowiło nielada problem. Okazuje się, że w latach 50. silnik 
ten został wydobyty przez uczniów i instruktora bocheńskiej 
szkoły zlokalizowanej w budynku obecnego Zespołu Szkół 

Nr3 im. prof. Józefa Tischnera w Bochni. Silnik ten został tam 
przewieziony i pełnił rolę pomocy naukowej. Jego ślad urywa 
się po likwidacji szkoły. W nowej odsłonie, to już jest bocheń-
ski „Mechanik”.

Zwracam się więc z prośbą do Czytelników „Wiadomo-
ści Bocheńskich” o informacje dotyczące szkoły, instruktorów 
ale i uczniów. Może oni wiedzą jakie są dalsze losy tego wła-
śnie silnika. Informacje proszę przekazywać na adres redakcji 
”Wiadomosci Bocheńskich”.

                                                         Krzysztof Wątroba  

KORESPONDENCJA I WSPÓŁPRACA Z CZYTELNIKAMI 

Tarka do ziemniaków wykonana z blachy aluminiowej kadłuba samolotu

Koła zębate oraz nitowana blacha poszycia samolotu wykorzystana do 
wzmocnienia łaty dachu budynku gospodarczego
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BOCHNIANA
Poloneza czas zacząć...

Wybrańcom wyróżnionych talentem i niebanalnymi jego 
owocami zwykło się pisać biografie. dociekać szczegółów 

ich życia, wspo-
minać. Bywa i 
tak, że osobiście 
piszą o sobie, albo 
udzielają wywiadu 
dziennikarskie-
go. - Tak powstała 
biograficzna opo-
wieść Ewy Mich-
nik-Szynalskiej1, 
bochnianki, która 
dzięki talentowi 
i ogromowi pra-
cy złamała męski 
monopol w trudnej 
sztuce dyrygen-
tury. Kierowała 
wieloma, również 
europejskimi or-
kiestrami. W 2001 

roku z zespołem Opery Wrocławskiej i przy udziale artystów 
z wielu krajów świata zrealizowała super widowisko operowe 
„Straszny Dwór” - o czym dobrze jest przypomnieć w Roku 
Moniuszkowskim.

W minionym roku z łowickiej drukarni wyszła autobio-
graficzna opowieść - wspomnienie artystki polskiego baletu, 
dziennikarki, animatorki kultury Małgorzaty Muchówny-
-Czubakowej pt. „Poloneza czas zacząć...”- Takie  curriculum 
vitae. Z pominięciem daty urodzenia? Wieku autorki można 
domyślać się tylko po zdarzeniach, które działy się wokół niej. 
Uważny czytelnik odkryje  jednak tę tajemnicę... podpowiem 
- na przedostatniej stronie.

Bochnia i podbocheńskie Krzyżanowice są dla niej waż-
ne, tu spędziła lata dzieciństwa. Ojciec Paweł2 (według relacji 
córki, absolwent gimnazjum bocheńskiego, maturzysta, gdy 
poszedł na wojnę 1920 roku, poseł do KRN-u, społecznik) 
oraz jego rodzeństwo byli właśnie z Krzyżanowic. Tutaj, na 
Smykowie, rodzice i mała Małgosia po dramatycznej uciecz-
ce z zajętego przez Sowietów Lwowa znaleźli schronienie na 
czas okupacji niemieckiej. W książce wspomina dom państwa 
Bierowskich i zaprzyjaźnionych z rodzicami państwo Tuniów. 
Dr Tunia ceniony, oddany swojemu lekarskiemu obowiązko-
wi był dyrektorem bocheńskiego szpitala. Niestety zaraz po 
wojnie zginął tragicznie. Autorka pisze „zamordowany we 
własnym gabinecie z przyczyn... nie wyjaśnionych. Osierocił 
rodzinę i cały powiat bocheński. Na pogrzebie zebrały się tłu-
my płaczących ludzi. Gdyby wtedy dorwano sprawców, chyba 
zakończyło by się linczem...” Dotknięciem dramatu okupacji 
jest wspomnienie lęku i zagrożenia w związku z egzekucją, 
chyba w Baczkowie (nie wymienia tej nazwy) i bliżej, przez 
nią nieokreślonego zestrzelenia alianckiego samolotu. Co, jak 

pisze -  widziała wczesnym rankiem z podwórka dziadków w 
Krzyżanowicach. Czy widziała, czy może opowiadania star-
szych stworzyły ten obraz w wyobraźni dziecka? - podobnie 
jak widok łuny palącej się stolicy w 44-tym.

Po wojnie swoje dalsze życie przedstawia już tylko w 
optyce szczęśliwych zdarzeń i wątków: najpierw studium ba-
letowe w znanej krakowskiej szkole, a potem już warszaw-
ska szkoła baletowa i Polski Zespół Tańca. Będąc tancerką 
Zespołu, uczestniczy w ówczesnych ważnych galach, otwar-
ciach, inauguracjach, np. otwarciu Pałacu Kultury i Sztuki w 
Warszawie. Były też liczne wyjazdy zagraniczne, co w latach 
50. i 60. jest niewątpliwie ewenementem. - Zdarzały się tylko 
wybrańcom! Ciekawe są spostrzeżenia i doznane wrażenia z 
ówczesnego ZSRR i tzw. krajów demokracji ludowej konfron-
tacyjnie przedstawione z krajami zza „żelaznej kurtyny”.

Sceniczne kontakty nobilitują. Z dumą wprowadza czytel-
nika w świat ludzi sztuki, zwłaszcza baletu. Krakowska szkoła 
baletowa i późniejsze występy pozwalają jej pisać o Stani-
sławie Szymańskim3, pierwszym tancerzu Teatru Wielkiego 
w Warszawie, wybitnym soliście uhonorowanym w Paryżu 
Nagrodą im. Wacława Niżyńskiego. W jego biografiach pod-
kreśla się, że publiczność prawie zawsze przyjmowała entu-
zjastycznie każde wyjście artysty na scenę. - O Witoldzie Gru-
cy, aktorze, tancerzu (solista Teatru Wielkiego w Warszawie), 
choreografie (stworzył 50 choreografii, głównie do muzyki 
polskiej), laureacie I nagrody na Międzynarodowym Konkur-
sie Tańca w Vercelli w 1956 roku.

Znalazła się w przyjaznym kręgu Barbary Bittnerówny. Jej 
śmierć w ubiegłym roku - miała 93 lata - przeszła bez echa. A 
przecież była największą primabaleriną polskiej sceny baleto-
wej lat 60-tych. Pozostawiła wspomnienie  zatytułowane „Nie 
tylko o tańcu”.

I najważniejszy kolega z klasy - jak pisze - Wojtek Wie-
siołłowski. Wieloletnia przyjaźń również z jego rodziną trwała 
i po wyjeździe artysty z Polski w 1965, już jako tancerza słyn-
nego Baletu XX Wieku Maurice`a Bejarta. O  trudnościach 
w uzyskaniu zgody ówczesnych władz na wyjazd artysty za 
granicę pisze wprost, podkreślając istotną pomoc Jerzego Wal-
dorffa. Wiesiołłowski zyskał międzykontynentalną sławę. Był 
określany „światowym zjawiskiem”. W balecie bostońskim 
objął stanowisko pierwszego tancerza. Potem w American 
Ballet Theater. Po zakończeniu kariery w 40. roku życia nie-
zwykle ceniony pedagog w operach europejskich.

Choroba przerywa sceniczno-baletową karierę autorki 
książki. Ale nie mija seria szczęśliwych wątków w jej ży-
ciu. Udane małżeństwo. Życie rodzinne. Praca dziennikarki  
w Polskim Radiu i animatorki kultury. Są podróże po kraju 
i zagraniczne. Uwielbia je - zwłaszcza do Niemiec, gdzie ma 
przyjaciół.

Ta opowieść jest warta lektury. Ciepło napisana, z życzli-
wością dla ludzi. - U starszego czytelnika obudzi wspomnie-
nia. Młodszemu rysuje obraz czasu chociaż minionego lecz 
trwałego wartością jego życia kulturalnego i kreacjami wybit-
nych twórców. 
                                                 Opracowała: Ewelina Mroczek
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Polskie Banki Spółdzielcze
100 lat Banku Spółdzielczego w Nowym Wiśniczu

Obszerne opracowanie powstało z okazji organizacji ob-
chodów 100-lecia 
Banku Spółdziel-
czego w Nowym 
Wiśniczu. Zda-
niem autora jego 
zakres tematycz-
ny – „ma na celu 
przeds tawien ie 
zainteresowanym 
czytelnikom roli 
i znaczenia spół-
dzielczego sek-
tora bankowego 
w życiu gospo-
darczym kraju, na 
przestrzeni wie-
ków.” Należy jed-
nak podkreślić, że 
dwoma ostatnimi 
rozdziałami publi-

kacji autor dołączył do grona narratorów regionalnej historii 
ziemi bocheńskiej i rozdziały te można uznać za rodzaj suple-
mentu do jej monografii. 

Przybliżając czytelnikowi  tematykę całego opracowania:  
Pierwszy rozdział zawiera rys historyczny polskiej spółdziel-
czości bankowej od jej początków i organizacyjnego krzep-
nięcia, - co działo się w latach 1861-1918 w poszczególnych 
zaborach. W charakterystyce zasadniczych zadań autor pod-
kreśla ekonomiczno-społeczne i narodowe funkcje tej formy 
spółdzielczości, a mianowicie; wyjście naprzeciw europejskim 
trendom gospodarczym, działalność na rzecz awansu cywili-
zacyjnego społeczności polskiej, oraz opór wobec częstej dys-
kryminacji i upośledzenia gospodarczego Polaków w polityce 
władz zaborczych. Kolejne dwa rozdziały historię bankowości 
spółdzielczej doprowadzają do 1997 roku poprzez okres mię-
dzywojnia, czas okupacji niemieckiej, PRL-u, aż do współcze-
snej transformacji spółdzielczości bankowej w przywróconej 
z końcem lat 80. gospodarce rynkowej.

Lokalna tematyka rozwinięta jest w rozdziałach V i VI 
począwszy od inicjatywy utworzenia Towarzystwa Poży-
czek i Oszczędności z siedzibą w Nowym Wiśniczu. Dzisiaj 
szczególnie interesującym jest archiwalny wykaz założycieli 

Towarzystwa z podaniem miejscowości zamieszkania, stanu 
lub zatrudnienia. -  56 nazwisk: właścicieli dóbr, prawników, 
nauczycieli, kupców, miejscowych urzędników, rolników 
(14), ówczesnego proboszcza i jednego kapitalisty z Kra-
kowa(!). Zasięg działania zarejestrowanego w Krakowie 8 
stycznia1896 roku, Towarzystwa, później Banku Spółdziel-
czego w Nowym Wiśniczu, obejmował 52 gromady z 5. gmin 
zbiorowych: Trzciana, Łapanów, Lipnica Murowana, Wiśnicz 
Nowy, Bochnia. Towarzystwo przetrwało początkowe trudno-
ści kapitałowe i dobrze spełniało główne cele: 1. popieranie 
inicjatyw gospodarczych 2. ratunek w przypadku trudnych 
sytuacji losowych co łączyło się ze zwalczaniem panoszącej 
się i rujnującej, szczególnie chłopów, lichwy. W dalszej per-
spektywie podnosiło ogólną świadomość co do spraw gospo-
darczych. Ruch bankowości spółdzielczej zyskał szczególne 
poparcie politycznego ruchu ludowego. Był koronnym punk-
tem jego gospodarczo-społecznego programu  dla wsi obok 
reformy rolnej, oświaty i budowy dróg. W latach 1899-1914 
na terenie powiatu bocheńskiego powstało, wg. autora książki, 
26 kas typu Raiffeisena (więc na tych samych założeniach co 
wcześniejsze TPiO w Nowym Wiśniczu) zwanych później na 
cześć ich twórcy i propagatora, kasami Stefczka. 

Szukając odpowiedzi na rolę i zadania Banku Spółdzielcze-
go w Nowym Wiśniczu w latach odrodzonej Polski, w PRL-
-u i w okresie budowy gospodarki rynkowej w Polsce w latach 
1989-1997 odnajdziemy ją w charakterystyce tych okresów 
w rozdziałach II, III i IV. W dokonanej analizie wyróżnia się 
hasło dawania przysłowiowej szansy ludziom z inicjatywą lecz 
pozbawionym własnego kapitału w wystarczającym stopniu. 

9 listopada 1996 roku Bank Spółdzielczy w Nowym Wi-
śniczu (nazwa od 1943 roku) święcił swe stulecie.  Zasłużona 
wysoka ranga obchodów jubileuszu, (szczegółowo opisanych  
w książce Waldemara Krakowskiego z wymienieniem zapro-
szonych licznych gości, zatrudnionych w banku pracowników 
i organizatorów obchodów) wynika z zasług  historycznych i  
realizowania zadań  determinowanych tak w przeszłości jak 
i współcześnie realiami życia społeczno-gospodarczego tere-
nu działania BS Nowy Wiśnicz. Przykładem funkcjonowania 
BS w nowych realiach jest załączony „Plan Marketingowy 
1996 Banku Spółdzielczego Nowy Wiśnicz z dnia 19 kwietnia 
1996” również w tłumaczeniu na języki angielski i niemiecki.

Prezentowana publikacja może zainteresować zarówno 
znawców tematu, jak i tych czytelników którzy pragną poznać 
lub poszerzyć swoją wiedzę z zakresu historii bankowości na 
ziemiach polskich, a zwłaszcza o jej funkcjonowaniu w środo-
wisku najbliższym.

Dla Banku Spółdzielczego w N. Wiśniczu, dzisiaj pod nazwą 
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Nowym 
Wiśniczu, terenem działania są przede wszystkim miasto i gmi-
na N. Wiśnicz oraz gmina Lipnica Murowana, które na kartach 
książki są opisane w aspekcie dziejów historycznych, walorów 
geograficzno-krajobrazowych oraz współczesnych realiów. 

                                        Opracowała: Ewelina Mroczek

Waldemar Krakowski, ekonomista, wieloletni prezes Zarządu 
Banku Spółdzielczego w Nowym Wiśniczu. Członek Zarządu  
Głównego Towarzystwa Miłośników Wiśnicza. Zapalony bryd-
żysta, organizator turnieju brydżowego „O puchar burmistrza 
N. Wiśnicza.” 

Przypisy:
1 Jan Stanisław Witkiewicz Artystyczna uczciwość. Rozmowa z 
Ewą Michnik, wyd. 2003.
2 zob. Stanisław Kobiela Siła przyciągania, cz. III Aneks 
Słownik biograficzny profesorów i uczniów Liceum Ogólno-
kształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni za-
służonych dla nauki, kultury i sztuki w XIX i XX wieku, str. 
206-207.
3 Siostra artysty tak znaczącego w polskiej kulturze, od po-
łowy lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia nieprzerwanie 
mieszkała ze swoją rodziną w Bochni.
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Przewodnik po cmentarzu żydowskim w Bochni  
Iwony Zawidzkiej

W dniu 14 marca br. w Muzeum w Bochni im. St. Fischera 
odbyła się promocja książki dr Iwony Zawidzkiej Przewodnik 
po cmentarzu żydowskim w Bochni wydanej przez muzeum 
w 2018 r. Autorka wykorzystała materiały archiwalne, treści 
odczytanych i przetłumaczonych przez siebie inskrypcji na-
grobnych oraz informacje uzyskane od potomków zmarłych. 
Historia cmentarza na Krzęczkowie to też historia bocheńskiej 
społeczności żydowskiej od poł. XIX w. do poł XX w.

W początkowych rozdziałach książki Iwona Zawidzka 
pisze o cmentarzu, jego lokalizacji na wzgórzu Krzęczków 
i układzie przetrzennym. Niezwykle ciekawy jest rozdział 
poświęcony stylowi i symbolice macew, zakładom kamieniar-
skim, w których powstawały. Symbole takie jak np. dłonie 
w geście błogosławieństwa, ptaki, lwy, gryfy, jelenie, motywy 
roślinne i inne wyobrażone plastycznie najczęściej jako reliefy 

przedstawiają cechy zmarłego, jego pochodzenie orazfunkcje 
w społeczności żydowskiej.

Wielkim walorem książki są przytoczone inskrypcje na-
grobne, które dr Zawidzka, znając język hebrajski, mogła 
odczytać i przetłumaczyć. Teksty na epitafiach, oprócz pod-
stawowych informacji o zmarłym, przekazują charakterystykę 
zmarłego, mówią o jego pozycji, pełnionej funkcji czy wy-
konywanym zawodzie. Są, można powiedzieć, rozwinięciem 
i uzupełnieniem myśli zawartej w plastycznej symbolice. 

Bardzo cenne są informacje o zmarłych, byli to przecież 
kiedyś mieszkańcy naszego miasta. Pamięć o nich przetrwa-
ła w różnych archiwaliach i publikacjach oczywiście oprócz 
kamiennych inskrypcji. Na końcu książki podany jest indeks  
osób, których nagrobki zachowały się na bocheńskim kirkucie 
z podaniem imienia i nazwiska, imienia ojca, a w przypadku 
kobiet imienia męża, daty śmierci, lat życia, wykonywane-
go zawodu, miejsca zamieszkania i lokalizacji nagrobka na 
cmentarzu.

Równie ważnym walorem książki są archiwalne fotogra-
fie miasta i Żydów w nim mieszkających, reklamy sklepów 
i usług, portrety Żydów czy fotograficzne czy malarskie ale 
przede wszystkim piękne fotografie zabytkowego cmentarza 
na Krzęczkowie.

Autorka dedykowała swoją książkę panu Leonowi Gawą-
dowi – opiekunowi cmentarza żydowskiego na Krzęczkowie, 
strażnikowi pamięci, jak go nazwała w jednym z artykułów. 
Bocheński cmentarz żydowski nie był zdewastowany, jak to 
miało miejsce w wielu innych miastach. Było to zasługą Le-
ona Gawąda, mieszkającego w sąsiedztwie cmentarza, który 
dbał o niego przez wiele lat. Postarał się by kirkut był ogro-
dzony i zamknięty na codzień, ale w każdej chwili dostępny 
dla wszystkich tych, którzy chcieli odwiedzić groby swoich 
bliskich, czy też zwiedzić zabytkową nekropolię. Pan Gawąd 
osobiście dbał o ten cmentarz, kosił trawę, a jesienią grabił 
liście, przycinał gałęzie zagrażające nagrobkom. Leon Gawąd 
zmarł 10 grudnia 2018 r. w wieku 97 lat.

Książka dr Iwony Zawidzkiej Przewodnik po cmentarzu 
żydowskim w Bochni  jest do nabycia w muzeum.

                                                Opracowała: Janina Kęsek

W dniu 9 kwietnia 2019 r. zmarła w 101 roku życia 

śp. prof. Olga Chylowa, 

bochnianka, wnuczka artysty malarza Ludwika Stasiaka, 
absolwentka gimnazjum w Bochni (matura 1937 r.). 

W latach okupacji zaangażowana była w tajne nauczanie, 
a w pierwszych latach po wojnie kończyła przerwane studia polonistyczne i uczyła 

w Liceum Ogólnokształcącym w Bochni. 
Od 1951 r. pracowała jako nauczycielka i dyrektor 

Liceum Pedagogicznego im. Marii Dąbrowskiej w Kętach.
Wielka miłośniczka Bochni, 

honorowy członek Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.
Pochowana w Kętach 13 kwietnia br.

Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy szczerego współczucia.
Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej
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KRONIKA
STOWARZYSZENIE BOCHNIAKÓW I MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BOCHEŃSKIEJ

Walentynkowy Wieczór z Piosenką 13.02.2019
Goście dopisali na „Walentynkowym spotkaniu z piosen-

ką”. Licznie przyjechali „krakusi” (oddział krakowski Sto-
warzyszenia Bochniaków). Byli przedstawiciele zaprzyjaź-
nionych stowarzyszeń: Katolickiego Stowarzyszenia Civitas 
Christiana (Halina Mucha), Stowarzyszenia „Rodzina Kolpin-
ga” w Bochni.

Jak przystało na święto patrona zakochanych śpiewano 
piosenki „amoroso” i o ambarasie wynikającym z zakochania 
się: – popłynęły tanga, walce, swingi, czacze i rumby z gorą-
cych w tańcu i geograficznie części świata.

Muzyczno-wokalny koncert przygotował kierownik „Chó-
ru Lutnia” Stanisław Domański. W organizację wieczoru 
włączyli się O. Broszkiewicz, K. Dziurdzia, B. Dźwigaj, M. 
Chmiel, K. Janus, W. Góra, A. Londo, E. Mroczek, S. Mróz 

(autor plakatu), D. Wrześniak.
W konkursie wiedzy o sławnych w literaturze miłosnych 

duetach goście wykazali się dobrą wiedzą – nagrodą było 
czerwone serce. W atmosferze wesołej zabawy częstowano się 
słodkościami, a niektórzy ruszyli w tany.

Ten wieczór dobrze się wpisał w karnawałową tradycję, 
która niegdyś była jakże żywa w programie naszego Stowa-
rzyszenia. (EM)

Salwa i Salwowcy - 31.03.2019 r.
Gościem specjalnym Domu Bochniaków byli: Maria Du-

baniowska-Guzdek - córka kpt. kpt. Jana Dubaniowskiego ps. 
Salwa oraz Grzegorz Gaweł, autor książki pt. „kapitan Jan Du-
baniowski „Salwa” 1912-1947”. Jest on również autorem kon-
tynuacji dziejów oddziału „Salwy” pt. „Do końca byli wierni 
Bogu i Ojczyźnie”.

Przyczyną, dla której spotkaliśmy się tłumnie w naszej 
siedzibie była bocheńska premiera filmu dokumentalnego 
w reżyserii Krzysztofa Brożka pt. „Salwa i Salwowcy”. Film 
powstał w 2018 r. jako wynik badań historycznych działalno-
ści żołnierza AK, NSZ, walczącego z niemieckim okupantem, 
a później z komunistami kpt. Jana Dubaniowskiego ps. Salwa. 
Postać to nietuzinkowa, ale również tragiczna. dlatego war-
to poznać jego historię, oglądając ten film dokumentalny, czy 
czytając książki Grzegorza Gawła. 

Urodził się w Krakowie 21 września 1912 r. W II RP  zo-
stał zawodowym żołnierzem Wojska Polskiego. W wojnie 
obronnej 1939 r. bił się z Niemcami i trafił do obozu jenieckie-
go, skąd jednak udało mu się zbiec.

W 1942 r. wstąpił w szeregi Armii Krajowej. Używając 
pseudonimów „Szarotka” i „Wycior” dowodził odtwarza-
nym w podziemiu I dywizjonem 6 pułku artylerii ciężkiej 
AK. Latem 1944 r. wstąpił do oddziału partyzanckiego rtm. 
Józefa Świdy ps. „Dzik”. W styczniu 1945 r. po rozwiązaniu 
AK, Dubaniowski nadal pozostawał w konspiracji. Nawiązał 
współpracę z krakowską komendą Narodowych Sił Zbrojnych, 
i pod pseudonimem „Salwa”, objął dowództwo nad obwodem 
bocheńskim NSZ. W czerwcu 1945 r. zebrał nieujawnionych 
członków AK, NOW, NSZ i BCh z terenu Bocheńszczyzny 

i stworzył z nich oddział partyzancki „Żandarmeria”. Dowo-
dził nim aż do marca 1947 r., do ujawnienia się.

Po ujawnieniu powrócił do Krakowa, gdzie podjął legalną 
pracę. Był jednak inwigilowany przez UB. W sierpniu 1947 
r. stanął na czele kilkuosobowej grupki byłych partyzantów 
z „Żandarmerii”, wznowił walki z komunistami. Zginął 27 wrze-
śnia 1947 r. w walce z UB i MO we wsi Ruda Kameralna koło 
Zakliczyna i został pochowany na cmentarzu w Zakliczynie.
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TEATR ARTYSTOKRACKI

21 lutego Teatr zaprosił na wieczór wspo-
mnieniowy pt. „Matki, żony, córki... listy 
z okopów”, w stulecie uzyskania praw 

publicznych przez kobiety. W programe znalazł się „żywy 
obraz”.Dla artystów Teatru, bodźcem do utworzenia żywego 
obrazu było wykonane sto lat temu zdjęcie przedstawiające 
bocheńską rodzinę Kudelów, która mieszkała przy ul. Uzbor-
nia 810 (obecnie ul. Górska). Losy i profesje znajdujących się 

na niej osób dość reprezentatywnie odzwierciedlają koleje ży-
cia ówczesnych bochnian... Czytano listy wojenne, śpiewano 

piosenki żołnierskie.
Jednym z głównych celów naszego Teatru jest ożywienie 

życia kulturalnego w Bochni. Jedną z form tej misji są różnego 
rodzaju happeningi, zwykle spontaniczne. Przykładem może 

być rozdawanie kwiatom kobietom  na ulicy, czy przywitanie 
wiosny w Kafe Espresso.

Miło jest nam poinformować, że nasi artyści odnoszą suk-
cesy nie tylko na terenie Bochni , ale rownież poza nią.

Jan Kubas uczeń Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych 
w Bochni, uczeń dr Moniki Gruszowskiej zdobył I miejsce 
w XII Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. L. Różyckie-
go, który odbył się w Gliwicach. Na tym nie koniec. 

9 kwietnia Jan Kubas zdobył główna nagrodę w Rejonowych 
Eliminacjach 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskie-

go w Teatrze im. L. Solskiego w Tarnowie. Laureat zakwali-
fikował się jednocześnie do etapu wojewódzkiego Konkursu 
w Krakowie. Gratulujemy i życzymy sukcesów! 

                                                  Fot. M. Truś, W. Salamon 
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tak. Dotąd, po wielu latach czuję, że tam, gdzieś daleko pozo-
stał mój drugi dom....

„Demokratyczne” wybory
Pierwsze zadanie, jakie sobie wyznaczyłam już dawno, to 

zmiana prezesa. W tym celu odwiedziłam panią Rusłanę. Od-
byłam z nią długą rozmowę. Uświadomiłam jej, że jeżeli praca 
panów Mariusza i Stanisława i tym samym jej wysiłek ma nie 
być zmarnowany i kontynuowana działalność Stowarzyszenia, 
musi podjąć się prezesowania. Nie na tym polega moje zada-
nie, abym w pojedynkę ciągnęła pracę. Ja mam tylko poma-
gać! Po to tu przyjechałam. 

Po długiej naradzie z rodziną, pani Rusłana powiedziała 
– tak. To była przede wszystkim akceptacja jej wspaniałych 
Rodziców, którzy podjęli się przejęcia części obowiązków nad 
małym dzieckiem. 

Teraz trzeba było zorganizować zebranie i przeforsować 
jej kandydaturę. Bardzo liczyłam na „towarzystwo kościelne”. 
I moje panie z kościoła nie zawiodły. Zmobilizowała je pani 
Stasia i wstawiły się na zebranie. Dopisała też Kamyszenka. 
Pojawił się pan Ostrowski i pani Mierzejewska – przeurocza, 
drobna, starsza pani bardzo zaangażowana w polskie sprawy. 
Niektórzy z nich byli obecni na sławetnym zebraniu sprzed 
ponad roku, na którym obecna grupa przejęła władzę nad Sto-
warzyszeniem. 

Aktualna prezes zrezygnowała z funkcji i jednogłośnie wy-
brana na nową prezes została pani Rusłana. Demokratycznie, 
zgodnie z procedurami! I o to chodziło!

Pani Rusłana zabrała się ochoczo do pracy. Razem z mło-
dzieżą uczęszczającą na lekcje uporządkowała otoczenie Pol-
skiego Domu, a zimą wraz ze swoimi przyjaciółkami rozpo-
częła remont klasy, w której odbywały się zajęcia. 

Remonty
Nasz Konsul w czasie kolejnej wizyty w Pierwomajce 

obejrzał wszystkie nasze pomieszczenia, których stan wołał 
o litość, podjął decyzję o remoncie i ruszyła robota. Był to dla 
mnie bardzo trudny czas, bo przez wiele miesięcy, praktycznie 
przez cały rok szkolny, z przerwami, Polski Dom znajdował 
się w stanie chaosu. Trzeba było w tych warunkach pracować 
i mieszkać. Trzeba było przejrzeć całe góry książek, czaso-
pism i materiałów edukacyjnych zgromadzonych przez ostat-
nie lata. Ale coś się działo, porządkowało, sprzątało i to było 
ważne. Remonty wnętrza Polskiego Domu trwały ponad rok, 
ale jaki był rezultat! Zniknęły rozpadające się meble i śmier-
dzące, zabrudzone wykładziny. Pojawiła się woda w kranie, 
nawet ciepła! W odnowionej kuchni blaskiem jaśniały nowe 
meble. Łazienka została wyłożona jasnymi kafelkami, a wy-
kute okno dostarczyło światła dziennego. Już nie musiałam 
się wstydzić przed coraz liczniejszymi gośćmi stanu polskiej 
placówki. Ogromnym ułatwieniem w tym bezmiarze pracy był 
fakt uruchomienia niwy. Jej rejestracja to, jak już wspomina-
łam, rezultat starań pana konsula Jabłońskiego. Poczciwa niwa  
umożliwiała nam wypady do pobliskiej Astrachanki, gdzie 

Pierwsze koty za płoty!
Wbrew moim obawom dzień wizyty przedstawiciela pol-

skiej ambasady był niezwykle przyjemny. Pan Konsul świet-
nie wyczuł niezbyt jeszcze ugruntowaną moją pozycję w tym 
środowisku i stanął na wysokości zadania, za co byłam mu 
ogromnie wdzięczna. Poczułam się dużo pewniej.

 
Wakacje i powrót

Kilka tygodni później leciałam już do Polski. Przetrwa-
łam rok w Pierwomajce i już nie myślałam o ucieczce z tego 
miejsca. Postanowiłam pozostać na następny rok. No bo jak-
że zostawić to, co się zaczęło? Tyle emocji, bardzo niekiedy 
trudnych chwil, ale jednocześnie równie wiele intensywnych 
wzruszeń wywołujących łzy. Zaczęło się coś dziać w Polskim 
Domu, zaczęli pojawiać się goście, trwały lekcje języka pol-
skiego, zaczęłam być potrzebna! Ale przede wszystkim udało 
się zorganizować wyjazd „moich” dzieciaków do Polski. Je-
chałam do Polski i w Krakowie miałam czekać na ich przy-
jazd. Miałam poczucie rzetelnego wypełnienia powierzonego 
mi zadania.

Trzy miesiące wakacji przeminęły bardzo szybko, a więk-
sza część z nich pod znakiem Kazachstanu. Towarzyszyłam 
dzieciakom podczas dwutygodniowego pobytu w Polsce, zbie-
rałam materiały edukacyjne przydatne do pracy, doskonaliłam 
dzięki mojej życzliwej koleżance grę na gitarze. I tak nadszedł 
czas wyjazdu. Wróciłam do Pierwomajki. Jechałam już bez 
lęku i niepewności. Jechałam do znanego miejsca, do życz-
liwych ludzi, którzy na mnie czekali, z nadziejami i planami 
na nowy rok pracy. Jeszcze w Polsce odezwała się do mnie 
nauczycielka skierowana do pracy w Astanie. Już po pierw-
szym telefonie wiedziałam, że się zaprzyjaźnimy. Byłam tego 
pewna. Czułam, że moje wyprawy do Astany nie będą takie 
samotne i smutne. I, jak się okazało, moja intuicja i tym razem 
mnie nie zawiodła.

Po powrocie obeszłam znajome kąty, przywitałam sie z pa-
nią Niną, która popłakała się z radości na mój widok, i rozpo-
częłam pracę. Pierwszy zjawił się Tajson. Wychudły i jakiś za-
biedzony, ale witający mnie z radością. Kiedy odwiedzili mnie 
pierwsi uczniowie, poczułam, że jestem w moim drugim domu. 
Odtąd przez kilka następnych lat będę taka rozdarta. Nie, to nie 

Maria Musiał (Bochnia - Kazachstan)

Mój Kazachstan - wspomnienia cz. 4

Moja gitarzystka, Janina
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Odnosiliśmy czasem na imprezach Bożeny spektakularne 
sukcesy. Jednym z nich było zdobycie kolejnych pierwszych 
trzech miejsc na jednym z konkursów „Kresy”. Nasza uzdol-
niona dziewczynka, Janina, w grupie najstarszej pokonała 
rywali w brawurowym wykonaniu „Ptasiego radia” Tuwima 
i pojechała do Białegostoku, gdzie zdobyła drugie miejsce.

Postanowiłyśmy z panią Rusłaną przygotować majówkę. 
Założeniem tej imprezy było zorganizowanie spotkania Po-
laków mieszkających w pobliskich miejscowościach, pomoc 
w ich  integracji. Byłaby to też okazja, aby nasi rodacy spotka-
li się z przedstawicielami naszego konsulatu na gruncie mniej 
oficjalnym i mogli porozmawiać o interesujących ich spra-
wach. Chciałyśmy przy okazji uczcić 25. rocznicę powstania 
naszego zasłużonego zespołu „Polonia”. Wybrałyśmy pierw-
szy dzień wakacji – 25 maja i dopiero w trakcie przygotowań 
dowiedziałyśmy się, że to urodziny naszego Konsula. Okrągłe, 
pięćdziesiąte! To był dla nas dodatkowy doping do pracy. 

Ogrom pracy nas przerażał, ale parłyśmy do przodu. Trze-
ba było przygotować część artystyczną, oprawę Mszy św., wy-
sprzątać i udekorować wynajęty lokal, zgromadzić produkty 
na poczęstunek, zadbać o każdy detal. Na szczęście nie by-
łyśmy same. W kuchni stanęło kilka dzielnych mam naszych 
uczniów z Pierwomajki. Uporządkowaniem wynajętej sali za-
jęły się niezawodne moje dorosłe uczenniczki z Kamyszenki.

Nasz proboszcz, ksiądz Wojciech, pomagał w zaproszeniu 
naszych rodaków mieszkających w oddalonych od nas „tocz-
kach”. Miał lepsze rozeznanie w środowisku z racji docierania 
z posługą w najdalsze zakątki. 

I udało się! Była to niezapomniana uroczystość, która 
zgromadziła nadspodziewanie licznych gości. Uczestniczy-
liśmy wszyscy w polskiej Mszy polowej przed pomnikiem 
represjonowanych, podziwialiśmy popisy młodzieży i śpie-
waków zespołu „Polonia”, składaliśmy życzenia powszech-
nie szanowanemu Konsulowi. A potem długa biesiada, jak to 
w Pierwomajce! 

I tak rozpoczęła się tradycja Majówek Pierwomajskich, 
które w następnych latach mojego pobytu odbywały się ko-
lejno w Kamyszence i Łozowoje. Trwa ta tradycja do dziś, 
chociaż coraz trudniej ją kultywować. Środowisko polonijne 
topnieje – wiele osób  repatriuje się do Polski, starsi wymiera-
ją, młodzież wyjeżdża ze wsi, nie widząc dla siebie perspek-
tyw. Nic dziwnego – wieś w Kazachstanie jest zostawiona 
przez władze sama sobie. Wkrótce opustoszeje, jeżeli nic się 
nie zmieni. 

Na szczęście trafiłam do Pierwomajki, kiedy jeszcze była 
spora grupa Polaków i wielu z nich udało się namówić do 
współpracy. Spotkań i uroczystości w Polskim Domu było 
sporo. Duża w tym zasługa uroczej, gościnnej gospodyni, pani 
Rusłany i grupki pomagających jej pań. One to przygotowy-
wały smaczne dania, podawały na stół, myły naczynia – sło-
wem przez wiele godzin ciężko pracowały. Bez nich nie by-
łoby pamiętnych biesiad w Polskim Domu, w czasie  których 
rozbrzmiewały pieśni polskie, rosyjskie, ukraińskie, białoru-
skie i Pan Bóg wie, jakie jeszcze. Często przygrywał nam na 
akordeonie uzdolniony samouk, Polak z Kamyszenki, syn pani 
Mierzejewskiej, Leonid Kozłowski.

Udawało się pozyskać pieniądze z fundacji Pomoc Pola-
kom na Wschodzie i Wspólnoty Polskiej na pomoc dla starych 
i chorych naszych Rodaków, a potrzeb było sporo. Pani Ru-
słana miała rozeznanie, komu taka pomoc jest niezbędna i ona 

wraz z panią Rusłaną robiłyśmy zakupy w czasie remontu. 
Psuła się na potęgę, nigdy nie wiadomo było, czy dojedziemy 
do celu, ale służyła, staruszka, jak mogła.

Działamy kulturalnie i nie tylko...
W drugim roku mojego pobytu w Pierwomajce mam już gru-

pę dorodnej młodzieży, która świetnie prezentuje się w tańcu. 
Na początek spróbowałam swoich sił znów w polonezie. Mia-
łam już nieco doświadczenia, które skwapliwie wykorzystałam. 
Potem zabraliśmy się za krakowiaka. Do poloneza uszyliśmy 
jednakowe, śliczne sukienki. Udało się sprowadzić nowiutkie 
stroje krakowskie z Polski. No i moje dzieciaki prezentowały się 
naprawdę bardzo wdzięcznie. Piękni, dorodni chłopcy i urocze, 
śliczne dziewczyny. Trudno było oderwać od nich oczy. 

Po krakowiaku przyszedł czas na szybką koziorajkę i po-
wolnego kujawiaka. Nie wiem, jak oceniłby nasze taneczne 
dokonania wytrawny choreograf, ale ja pękałam z dumy, pa-
trząc na moich tancerzy.

Festiwal piosenki polskiej w Kokszetau nabierał rozma-
chu. Na początku Pierwomajkę reprezentowała nasza „Polo-
nia”, ale następnego roku postanowiłyśmy z panią Rusłaną, 
że będzie śpiewać też nasza młodzież. Moje tancerki zapaliły 
się do pomysłu i zaczęłyśmy przygotowywać repertuar. W ten 
sposób powstał chórek, który nazwaliśmy Stokrotkami. Do 
starszych dziewczynek dołączyły z czasem młodsze. Ubrane 
jednakowo w krótkie, dziewczęce sukienki prezentowały się 
bardzo wdzięcznie. 

Rozkwitła też moda na gitarę. Z dnia na dzień przybywało 
kandydatów na gitarzystów. Był to oczywiście „owczy pęd”, 
jak to zwykle bywa w gromadzie. A ja, biedna amatorka, mu-
siałam udawać gitarowego mistrza, chociaż nie miałam pojęcia 
o metodyce w tym zakresie. I niewiele sama umiałam, niestety. 
Ale zabierałam się już za takie działania, o których wcześniej 
nie miałam pojęcia, więc podjęłam się również nauki gry na 
tym instrumencie. Coś jednak z tego wyszło, bo kilka najwy-
trwalszych dziewczynek dzielnie mi asystowało,  akompaniując 
śpiewanym piosenkom, a jedna z nich znacznie mnie w końcu 
wyprzedziła. Mogliśmy więc już śpiewać, grać i tańczyć. 

A okazji było coraz więcej. Moja nowa koleżanka z Asta-
ny okazała się, jak słusznie podpowiedziała mi intuicja, praw-
dziwą pokrewną duszą. Postanowiłyśmy działać wspólnie. 
Zaczęłyśmy od wspólnych wypadów razem ze swoimi pod-
opiecznymi na konkurs recytatorski w ramach „Kresów” do 
Pietropawłowska, na festiwal polskiego tańca do Pawłodaru, 
na festiwal piosenki polskiej do Kokszetau.

Najcenniejsze były jednak imprezy organizowane z cza-
sem przez Bożenę w Astanie. Było ich dużo, by wymienić 
chociażby czytanie Pana Tadeusza, czytanie Fredry, przejęty 
przez Bożenę coroczny kazachstański etap konkursu recy-
tatorskiego „Kresy”, uroczystości patriotyczne, świąteczne 
i wiele, wiele innych. Na większość z nich zjeżdżali nasi 
koledzy i koleżanki ze swoimi grupami z różnych stron Ka-
zachstanu. Pełna ciepła, serdeczna atmosfera wytworzona 
przez Bożenę sprawiała, że wszyscy oczekiwaliśmy nie-
cierpliwie na jej zaproszenie. Była to też okazja, żeby nasza 
grupka rozrzucona po przeogromnym Kazachstanie mogła 
się spotkać. 

Moja młodzież z Pierwomajki uczestniczyła w tych świę-
tach polskiej kultury, kiedy to tylko było możliwe. Bo wy-
jazd zimą do Astany nie zawsze był do zrealizowania. 
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płatnie, a na pobyt w szpitalu zbiórkę pieniędzy zorganizowa-
ła pani Agnieszka Bogucka ze Wspólnoty Polskiej. Bardzo, 
bardzo im jestem wdzięczna i dziękuję w imieniu moich pod-
opiecznych.

O pani Ninie już pisałam, ale w Pierwomajce miałam jesz-
cze jedną oddaną duszę – panią Stasię. Dobrą, mądrą, uroczą 
panią Stasię, która ogromnie wspierała mnie w moich dzia-
łaniach i była z nami na każdej świątecznej imprezie w Pol-
skim Domu. Odwiedzałam ją tak często, jak tylko mogłam. 
Ze smutkiem obserwowałam, jak się starzeje i nie radzi sobie 
z codziennymi obowiązkami. Życie na kazachstańskiej wsi nie 
jest łatwe, zwłaszcza dla starych ludzi. Szczególnie podczas 
mroźnej, długiej zimy, kiedy trzeba nosić ciężkie wiadra z wę-
glem, a dom zostanie odcięty od świata kilkumetrowymi za-
spami. Nie ma, a przynajmniej nie było w czasie mojego tam 
pobytu, bieżącej, ciepłej wody i pralek automatycznych. Pani 
Stasia sama zdawała sobie sprawę ze swojej trudnej sytuacji. 
Nie miała dzieci, a mąż dawno już zmarł. Powoli dojrzewała 
do trudnej decyzji opuszczenia domu, który zbudowała razem 
z mężem, i przeniesienia się do domu opieki w Krakowie. Do-
brze wiedziałam, jakie to będzie ciężkie. 

Na wsparcie mogłam też liczyć ze strony mieszkańców 
Kamyszenki. Oprócz gromadki  dzieciaków i młodzieży zor-
ganizowała się grupa dorosłych uczniów uczęszczających 
regularnie na lekcje, oczywiście pod przywództwem pani 
Lusi Mierzejewskiej. Lekcje z nimi były dla mnie prawdziwą 
przyjemnością, a dla nich, myślę, chwilą relaksu wśród nawa-
łu obowiązków. W sprawach technicznych liczyć mogłam na 
dwóch panów z Kamyszenki – wspomnianego już pana Stani-
sława Ostrowskiego i jego przyjaciela, pana Jana, którzy też 
byli na każde moje zawołanie. 

Wielu przyjaciół i życzliwych, oprócz pana Jabłońskie-
go, mieliśmy w ambasadzie i witaliśmy ich w Polskim Domu 
z największą radością. Wiernymi i bardzo kochanymi gość-
mi byli państwo Krawczyńscy, Iwonka Wiśniewska, ale naj-
bardziej nasza, pierwomajska, była niezapomniana, kochana 
przez nas wszystkich Marta. Ma ona swoją brzozę w ogrodzie 
pierwomajskim, a pan Jabłoński posadził, oczywiście, jabłoń.

Muszę wspomnieć o jeszcze jednym moim przyjacie-
lu z Pierwomajki, najbardziej oddanym i kochającym mnie 
prawdziwą, niezachwianą miłością – kocie Kotku. Broniłam 
się bardzo przed przyjęciem go pod swój dach, bo cóż będzie 
z nim podczas mojej nieobecności? 

Kiedy uczeń namawiający mnie na niego przyrzekł, że bę-
dzie go zabierał, gdy wyjadę, zgodziłam się. I dobrze, bo nie 

tam docierała. Z naszego Konsulatu otrzymywaliśmy fundu-
sze na upominki  świąteczne dla najstarszych. Te zanosiłam 
sama i nigdy nie zapomnę widoku wzruszonych, starych ludzi, 
którzy ze łzami wzruszenia przyjmowali te dowody pamięci 
o nich.

I tak toczyło się życie w Stowarzyszeniu w ciągu kilku lat 
mojego tam pobytu. 

Moje przyjaźnie
Z Bożeną połączyła nas przyjaźń. Wspierałyśmy się na-

wzajem i odwiedzały w miarę naszych możliwości. Każdy 
mój wypad do Astany to było dla mnie wielkie święto. Mo-
głam oderwać się na chwilę od pieca, węgla, popiołu, kurzu 
i popatrzeć na szeroki świat. Wytworzył się nawet miły ob-
rzęd związany z moim jednodniowym pobytem w Astanie. Po 
szybkim załatwieniu spraw będących celem mojego wypadu, 
udawałyśmy się z Bożenką do ulubionej ujgurskiej restauracji 
na smaczny lagman i babskie pogaduszki przy lampce (cza-
sem dwóch) wina. Potem szybko na dworzec autobusowy, by 
zdążyć na autobus „po toczkach”. Kiedy wygospodarowałam 
więcej czasu i zostawałam u Bożenki na noc, po przyjeździe 
zastawałam wesoło trzaskający pod blachą ogień i ciepły posi-
łek przygotowany przez panią Rusłanę. 

O pani Rusłanie mogłabym pisać długo i tak miałabym 
niedosyt. Niezwykle ciepła, serdeczna kobieta. Świetnie nam 
się współpracowało. Przy ogromnej ilości obowiązków, za-
wsze znalazła czas, kiedy trzeba było. Pracy w Polskim Domu 
poświęcała wiele godzin, pomagała mi zawsze, kiedy o to 
prosiłam, pielęgnowała mnie w chorobie. Swoim wdziękiem 
ujęła nie tylko mnie, bo do Pierwomajki ściągali różni goście 
i dobrze się tu czuli.

Los mi w tym czasie sprzyjał, bowiem do życzliwych i go-
towych do pomocy ludzi miałam szczęście też w ojczyźnie. 
Dzięki nim moje dzieciaki były kilka razy w Polsce. Pozna-
ły dobrze Kraków, zwiedziły kopalnię w Wieliczce, poznały  
Warszawę, przeżyły spływ Dunajcem. Spędziliśmy też nie-
zwykły tydzień w Ałmaty, kiedy mogliśmy zwiedzić to piękne 
miasto i jego okolice. Dla tych dzieci, które niewiele w ży-
ciu widziały, było to nie lada przeżycie. Zawdzięczaliśmy to 
wszystko Sejmikowi Małopolskiemu i warszawkiej Wspólno-
cie Polskiej. Wsparł nas też w znaczący sposób Stalprodukt 
z mojej Bochni.

Dzięki naszym ofiarodawcom udało się pomóc młodemu 
Polakowi z Kamyszenki, który w Krakowie miał operację 
oczu. Pani doktor Beata Kaczmarek przeprowadziła ją bez-

Autorka przed domem pani Stasi Autorka z Martą i Bożenką
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Moje wspomnienia nie byłyby kompletne, gdybym nie 
wspomniała o tym, że jeden z Polaków z Kamyszenki, któ-
ry wcześnie repatriował się do Polski, został moim mężem. 
Ślub wzięliśmy w moim kościele parafialnym, ale w Polskim 
Domu odbyło się nasze przyjęcie weselne wśród rodziny mo-
jego męża, Jana i naszych przyjaciół. W ten sposób Kazach-
stan wkroczył na stałe do mojego życia.

Już tu, w Polsce, witaliśmy pana Ostrowskiego i jego żonę, 
którzy zamieszkali  tak, jak pani Stasia, w Krakowie.

Kilka znajomych, zaprzyjaźnionych rodzin repatriowało 
się po moim wyjeździe. Utrzymujemy z nimi kontakt i intere-
sujemy się ich losem.

Nie ma już pani Niny, która spoczęła na cmentarzu w Pier-
womajce. Miesiąc przed swoją upragnioną repatriacją do Polski 
odeszła pani Lusia Mierzejewska i została pochowana w Kamy-
szence. Nie odeszły na zawsze, są moim wspomnieniem.

Bo Kazachstanu się nie zapomina. Była to największa 
przygoda mojego życia i gorąco dziękuję Bogu, że ofiarował 
mi ten dar. 

wiedziałam dotąd, że bywają koty o tak wspaniałym charakte-
rze. Umilał mi długie jesienne i zimowe wieczory, ratował przed 
plagą myszy. Cudowny, niezapomniany i piękny zwierzak.

Nie lubili się z Tajsonem, obchodzili szerokim łukiem, ale spa-
li na jednej wersalce koło pieca, odwracając się do siebie pupami. 
Tylko ogonki czasem im się plątały w czasie głębokiego snu. 

Pożegnania
Ludzkie życie składa się z powitań i pożegnań. Te drugie 

często napełniają nas smutkiem. Tak też było w Pierwomajce. 
Pożegnałam Natalię i Andrzeja, którzy wyjechali do upragnio-
nej Polski. Kolejno wyjeżdżali moi młodzi uczniowie z Ka-
myszenki na studia do Polski. Cieszyłam się razem z nimi, 
bowiem realizowali swoje pragnienia, ale zabolało pożegna-
nie pana Konsula. Posadził jabłoń w ogrodzie pierwomajskim 
i wyjechał. Zrobiło nam się smutniej i jakoś samotniej. 

Niedługo potem pożegnaliśmy Martę, pracownicę Kon-
sulatu. Była naszym wielkim przyjacielem. Pomagała nam 
w najróżniejszych sprawach, żyła naszymi troskami i rado-
ściami. Słowem – żyła naszym życiem. Szczególnie dużo 
sama jej zawdzięczam.

Następna z kolei była pani Stasia. Podjęła decyzję o wy-
jeździe do Polski. Towarzyszyłam jej w przygotowaniach. To 
były jej pożegnania z całym dotychczasowym życiem. Było 
to dla mnie trudne przeżycie, chociaż pani Stasia znosiła 
wszystko z podziwu godnym stoicyzmem. Sprzedawała dom, 
zamykała wszystkie urzędowe sprawy, związane z jej obywa-
telstwem kazachstańskim, żegnała swoich przyjaciół, którzy 
często strasząc, odwodzili ją od tej decyzji. Ale najbardziej 
wzruszyło mnie pożegnanie z bliskimi na cmentarzu, a szcze-
gólnie z mężem, nad którego grobem stała długo i głośno tłu-
maczyła, dlaczego go opuszcza. Pani Stasia poleciała wraz ze 
mną do Polski i zamieszkała w domu opieki w Krakowie. 

Pożegnałam też Tajsona i Kotka. A naprawdę nie zdąży-
łam, bo po prostu zniknęli. Znikali wcześniej na całe dnie 
w czasie swoich psich i kocich godów, ale zawsze wracali. 
Wycieńczeni, z oberwanymi uszami, głodni. Ale tym razem 
nie doczekałam się na powrót ani jednego, ani drugiego. Nie 
trafiłam na ślad żadnego z nich. Jakby obaj czuli, że przy-
szedł czas rozstania. Jakby chcieli mi zaoszczędzić szczegól-
nie trudnych decyzji. Tajson miał właścicielkę, ale bez Kotka, 
myślę, do Polski bym nie wróciła. 

Wreszcie i ja sama doszłam do wniosku, że czas kończyć 
po pięciu latach moją kazachstańską przygodę. W ostatnim 
roku mojej pracy powoli zamykałam działalność, a ostatecz-
nie pożegnałam się ze wszystkimi na ostatniej Majówce. Wie-
działam, że zostaną na zawsze w moim sercu panie z Kościo-
ła,  pani Lusia Mierzejewska, pani Nina i wiele, wiele innych 
osób, z którymi spotykałam się każdego dnia. 

Pożegnałam moje wierne uczennice z Pierwomajki, Wa-
lentynę, Janinę, Angelinę, na które zawsze mogłam liczyć. 
Do moich najukochańszych uczniów, z którymi musiałam 
się pożegnać, należała Tamiła, mała, drobniutka Kazaszka. 
Nie opuściła żadnych zajęć. Nie przeszkadzał jej ani mróz, 
ani zawieja. Robiła największe postępy w nauce języka pol-
skiego, uczyła się na pamięć polskich wierszy, śpiewała pol-
skie piosenki. Pokochałyśmy się wzajemnie i trudno było sie 
rozstać. W moim bocheńskim pokoju wisi kazachska laleczka 
o imieniu Tamiłka...Czasem w marzeniach widzę ją studiują-
cą w Polsce. 
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7. Józef Rośkowicz - Edward Rośkowicz - ................s. 31
8. Trwałość pamięci - Michalina Pięchowa - ............s. 32
9. KORESPONDENCJA I WSPÓŁPRACA Z CZY-

TELNIKAMI  ........................................................ s. 33
•   List do redakcji -Krzysztof Wątroba - ..........s. 33

10. BOCHNIANA
• Poloneza czas zacząć - Malgorzata Muchówna-

-Czubakowa - opr. Ewelina Mroczek - ........ s. 34
• Polskie Banki Spółdzielcze, 100 lat Banku Spół-

dzielczego w Nowym Wisniczu - Waldemar Ludwik 
Krakowski - opr. Ewelina Mroczek- ............ s. 35

• Przewodnik po cmentarzu żydwoskim w Bochni - 
Iwony Zawidzkiej - opr. Janina Kęsek - ........ s. 36

11. KRONIKA -........................................................... s.37
12. Stopka redakcyjna - .............................................. s. 38
13. Mój Kazachstan cz. 4 - Maria Musiał - ................s. 39
14. Spis treści - ............................................................ s. 42
15. Fotoreportaż - W. Salamon, S.Mróz ................... s.  44

Na okładce:
Kaplica „Passionis” - rama kanelowa stropowa z przed-
stawieniem Anioła, trzymającego „Veraikon” czyli 
„Chustę św. Weroniki” - zdjęcie z prywatnego archiwum 
Jacka Kobieli  
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Spotkanie w Domu Bochniaków, 31.03.2019 r. Na zdjęciu: Maria Dubaniowska-Guzdek - córka kpt. „Salwy”(siedzi w środku pierwszego rzędu), 
obok z lewej strony Celina Dźwigajowa. Grzegorz Gaweł, autor książki „Kapitan Jan Dubaniowski „Salwa”, stoi w środku trzeciego rzędu

Żywy obraz w wykonaniu „Teatru Artystokrackiego”, działającego przy Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. 
Nawiązuje do starej fotografii jednej z bocheńskich rodzin


