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OD REDAKCJI

Szanowni Państwo!

Trzydzieści trzy lata temu, w marcu 1989 r. ukazał się pierwszy numeru naszego kwar-
talnika Wiadomości Bocheńskie. Jak na pismo lokalne i niedotowane, to całkiem sporo. 
Inicjatorem i redaktorem naczelnym od początku do 2018 r. był prezes Stowarzyszenia, 

Stanisław Kobiela. Pierwszy numer liczył 16 stron spiętych zszywkami. Druk czarno-biały, 
lichy papier, a nakład 1000 egzemplarzy.

Zaczynaliśmy skromnie, ale całkiem nieźle. Pismo nasze było, zgodnie z założeniem i nadal 
jest almanachem historycznym, wspomnieniowym, preferującym historię Bochni i regionu, 
jego zabytki i ludzi, którzy zaznaczyli się wyraźnie w dziejach naszego miasta, w różnych 
aspektach życia społecznego, bohaterów powstań narodowych, I i II wojny światowej.

Z biegiem lat, staraliśmy się, żeby pismo było coraz lepsze, nie tylko pod wględem treści, ale 
też jego formy. Pozyskaliśmy do współpracy wiele interesująch osób, w tym też profesorów 
wyższych uczelni i instytutów naukowych. Mamy stałe rubryki jak np. Kronika Stowarzysze-
nia, Z życia Oddziałów, Bochniana, czy też wywiady z ciekawymi ludźmi.

Obecnie numery liczą po 40 stron, a czasem więcej. Niestety druk nadal jest czarno-biały,  
kolorowe mamy jedynie okładki, i tylko czasem  kolorową wkładkę.

Numer, który oddajemy do rąk Czytelników, ma nową postać, nowy układ i nową formę gra-
ficzną. Jest to zasługą pani Anity Własnowolskiej-Bielak, która profesjonalnie przygotowała 
nowy układ pisma. Pani Anita jest właścicielką Wydawnictwa „Regis” działającego na lokal-
nym rynku od szesnastu lat. Dziękujemy za bezinteresowne przygotowanie nowego szablonu 
naszego kwartalnika i mamy nadzieję na dalszą dobrą, współpracę.

Redakcja

UWAGA!
Wewnątrz kwartalnika znajdą Państwo specjalny 
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OKRuChy 
z hIstORII 
muzyKI                                                                                                                                  
Pokonkursowe 
refleksje…..
Kiedy śledzę historię Konkursów Cho-
pinowskich, często zastanawiam się nad 
tym, co by o nich powiedział Jerzy Żuraw-
lew, ich inicjator, gdyby dożył naszych 
czasów. Ideą przewodnią Żurawlewa 
było oczyszczenie wykonawstwa chopi-
nowskiego z  naleciałości XIX-wiecznych, 
zmierzające do zdefiniowania stylu chopi-
nowskiego w pełnym tego słowa znacze-
niu, w oparciu o interpretacje konkurso-
we. Ale czy zdefiniowanie tego stylu jest 
możliwe? Czy materiały, na których się 
opieramy są wiarygodne i wystarczające?  
                                              
Rozważmy niektóre elementy związane 
z interesującym nas zagadnieniem

Marta Czerewko

1.  Mamy autografy utworów Chopina z jego wskazówkami, 
ale to jeszcze nie muzyka. Aby ona zaistniała, nuty muszą zostać 
zaklęte w dźwięki przez wykonawcę, bo ,,nuty, to tylko projekcja 
umowna dzieła muzycznego.’’

2.  Są relacje uczniów i przyjaciół Chopina mówiące o nim jako 
o pianiście, ale jego gry nie udało się zarejestrować, gdyż zapis 
dźwiękowy wtedy jeszcze nie istniał.

3.  Mamy instrumenty z czasów Chopina, ale jest ich mało i są 
rzadko używane, ponieważ nie spełniają wymagań dzisiejszych 
dużych sal koncertowych. Wyparły je współczesne Steinwaye, Fa-
zioli, Yamahy, czy Kawai.

Jeżeli do powyższych argumentów dodamy, że muzyka jest 
sztuką trudno uchwytną, bo przemijającą w czasie, dojdziemy do 
wniosku, iż zdefiniowanie stylu chopinowskiego jest bardzo trudne, 
wręcz niemożliwe.  

Nie ulega jednak wątpliwości, że podstawą stylowego wykonania 
jest szczegółowe odczytanie tekstu nutowego, znajomość epoki i oko-
liczności powstania dzieła, oraz interpretacje uznanych autorytetów.  

Blisko stuletnia tradycja Konkursów Chopinowskich ciągle do-
starcza nowych materiałów do przemyśleń.

I Warszawski Konkurs Chopinowski (1927 r.) zgromadził tylko 
26 pianistów, głównie polskich i radzieckich, podczas gdy do XVIII 

 Fot. Andreas Domjanic, www.pizziato.lu

Eva Gevoryan

mARtIN GARCIA GARCIAUWAGA!
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Konkursu (2021 r.) zgłosiło się ponad 500 kandydatów, 
z których wyłoniono, po dwukrotnych eliminacjach, 
87 uczestników. 

Mimo panującej pandemii i związanych z nią re-
strykcji, wszyscy stanęli na warszawskiej estradzie.       
Czym tłumaczyć to wielkie zainteresowanie Konkur-
sem? Zainteresowanie, które sprawiło, że przez trzy ty-
godnie Warszawa była muzyczną stolicą świata?

Chopin jest kompozytorem wszędzie bardzo lubia-
nym. W Japonii jego utwory można usłyszeć, oprócz 
sal koncertowych, na dworcach kolejowych, w skle-
pach, w metrze… I tu nasuwa się pytanie: co powodu-
je, że muzyka Chopina jest tak powszechna?

Myślę, że siłą przyciągania jest jej melodyjność oraz  
ekspresja wyrażająca różne stany emocjonalne czło-
wieka. Chopin trafia do każdego muzykalnego ucha 
i serca. Piękno muzyki Chopina jest więc – jak sądzę 
– najsilniejszym bodźcem, który sprawia, że młodzi 
pianiści rezygnują z wielu uroków życia, aby oddać się  
codziennej,  kilkugodzinnej pracy nad bogatym, cho-
pinowskim repertuarem. 

Nie jest to jednak – jak mówi Marek Dyżew-
ski1 – ciężka praca w sensie łacińskiego słowa ,,la-
bor’’. Ona nie męczy, bo daje zadowolenie i szan-
sę na sukces, tak liczący się w dzisiejszym świecie.                                                        
Sukces  jest więc kolejnym elementem, który wyzwala 
w młodych ludziach chęć przystąpienia do rywalizacji. 
Szlachetnej rywalizacji!

Zwycięzcą ostatniego, XVIII Międzynarodowego 
Konkursu Chopinowskiego został Kanadyjczyk, Bru-

1  M. Dyżewski, Piękno i prawda w grze Kate Liu /wykład, Wrocław 
21.01.2018/.

ce LIU. To był niekwestionowany triumfator! Jego 
interpretacje bądź to wesołe i taneczne, bądź to pełne 
dostojeństwa i powagi zachwyciły publiczność. Zna-
komita prezencja i ujmujący sposób bycia na estradzie 
dopełniły obraz laureata. Z pewnością na długo po-
zostaną w pamięci słuchaczy błyskotliwie przez niego 
wykonane Wariacje B-dur op. 2 na temat ,,La ci darem 
la mano’’ z opery Don Giovanni  Mozarta, czy Rondo 
a la Mazur F-dur op. 5                     

Źródło: www.chopin2020

 Źródło: www.nimit.pl

Aimi Kobayashi

JAKUB KUSZLIK
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Bochnianie mają szczególny powód do radości, po-
nieważ nasz krajan, Jakub KUSZLIK znalazł się wśród 
laureatów, uzyskał IV nagrodę oraz nagrodę specjalną 
za wykonanie mazurków. Gratulujemy i życzymy Jaku-
bowi wielu dalszych sukcesów!

Mówiąc o laureatach, nie sposób pominąć Japonki 
Aimi KOBAYASHI. Ta drobniutka, skromna postać, 
nad wyraz skupiona, wydaje się słuchać głosu samego 
Chopina kiedy gra. Cykl Preludiów op. 28, to w jej 
wykonaniu kreacja mieniąca się niezliczonymi bar-
wami dźwięków i bogactwem nastrojów. Kobayashi 
przywodzi na myśl rysunek japoński wykonany cie-
niutką kreską; tyle w jej grze finezji i subtelności!                                                                                  

Zdobywca II nagrody, to również Japończyk, 
Kyohei SORITA, wykształcony w Konserwatorium 
Moskiewskim, a obecnie studiujący na Uniwersyte-
cie Muzycznym w Warszawie. Jego pewność daje się 
zauważyć już w momencie wejścia na estradę. Gra 
perfekcyjna, emocje głębokie ale kontrolowane, spo-
kój i  czas na oddech, oraz ciekawy układ programu 
– tak w skrócie można scharakteryzować sylwetkę 
muzyczną Sority. Konkurs Chopinowski musiał być 
dla niego bardzo ważny, skoro przybył do Warszawy, 
aby tu się uczyć, poznawać kulturę polską i chodzić 
śladami Chopina.                                                                                                               

Martin GARCIA GARCIA. Ten 25-letni piani-
sta zaskarbił sobie sympatię publiczności nie tylko 
muzyką, ale również rozbrajającym uśmiechem oraz 
swobodą bycia na estradzie. Bardzo dobrze wykonał 
w finale Koncert f-moll Chopina, ale – moim zdaniem 
– poprzednie etapy pozostawiały sporo do życzenia. 
Czyż więc III nagroda nie uplasowała go zbyt wysoko 
na podium laureatów? Zakwestionowałabym także 
II nagrodę włosko-słoweńskiego pianisty Alexandra 
GADJIEVA, którego grę cechowała – w moim od-
czuciu – pewna nonszalancja i związane z nią usterki 
wykonawcze.

Skupiając się na sylwetkach finalistów Konkur-
su, więcej uwagi chciałabym poświęcić jednej z naj-
młodszych jego uczestniczek, Evie GEVORGYAN. Ta 
17-letnia reprezentantka Rosji i Armenii kształci się 
w  szkole moskiewskiej (ciągle jeszcze średniej) czer-
piąc z bogatych tradycji rosyjskiej szkoły pianistycznej. 
Jej gra odznacza się wielką śpiewnością i emocjonalno-
ścią oraz nieskazitelną techniką. Jeżeli dodamy do tych 
cech duże doświadczenie estradowe (ma za sobą udział 
w około 40 konkursach), to będziemy mieli pełny por-
tret tej doskonałej, choć bardzo jeszcze młodziutkiej 
pianistki. 

Można przypuszczać, że Eva Gevorgyan padła ofia-
rą (nie jedyną!2) systemu oceny stosowanego na kon-
kursach muzycznych. Bo czy można za pomocą liczb 
obiektywnie określić wartość gry uczestnika? Dyskusje 
trwają, ale na razie lepszej metody nie wynaleziono.

Gdy snujemy refleksje na temat minionego Kon-
kursu Chopinowskiego, jeszcze jedna kwestia przy-
chodzi mi na myśl. Dlaczego żadnej nagrody specjal-

2  Żałuję, że w finale ostatniego Konkursu nie usłyszeliśmy takich piani-
stów, jak: Avery Gagliano /USA/, Yasuko Furumi /Japonia/, Nikolay Kho-
zyainov /Rosja/, Su Yeon Kim /Korea Poł./, Miu Shindo /Japonia/, Piotr 
Alexewicz i Andrzej Wierciński /Polska/.

nej – za mazurki, koncert, sonatę – nie otrzymał Bruce 
Liu, laureat I nagrody?

I drugie pytanie: dlaczego nie przyznano nagro-
dy za najlepsze wykonanie poloneza? Zapytana o tę 
kwestię przewodnicząca jury prof. Katarzyna Popowa 
-Zydroń wyjaśniła, że było kilka wyróżniających się 
wykonań tego utworu, i to właśnie spowodowało brak 
jednomyślności wśród jurorów. W tej sytuacji nagroda 
nie mogła być przyznana. ,,Embarras de richesse’’3 po-
wiedzieli by Francuzi.

XVIII Międzynarodowy Konkurs Chopinowski 
przeszedł do historii. Pomimo swoich ,,ułomności’’ 
pozostanie jednak w pamięci wszystkich jako wielkie 
wydarzenie artystyczne. Wyrównany i bardzo wysoki 
poziom gry uczestników oraz wspaniała publiczność, 
gorąco oklaskująca każdy występ, stworzyły tę niezwy-
kłą atmosferę.

Następny Konkurs już za 4 lata! Ufamy, że wielka 
uczta muzyczna znów będzie nam dana.

3  Kłopot z powodu bogactwa’’

Źródło: www.dzieje.pl/kultura-i-sztuka

BRuCE LIu
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RODzINA müLLERów 
Zasłużona dla górnictwa solnego
W numerze 4 (130)/2021 Wiadomości Bocheńskich ukazała się zwięzła recenzja książki pt. Czytelnio Polska, cześć 
ci cześć. Dorobek polskich słuchaczy Akademii Górniczej w Leoben, której jestem współautorką wspólnie z pro-
fesorem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Piotrem Czają. W dowód wdzięcz-
ności pani Janinie Kęsek za pomoc w pracy nad biogramami leobeńskich inżynierów związanych z Bochnią 
i życzliwą recenzję, chciałabym ukazać Czytelnikom być może zapomniane już sylwetki inżynierów górniczych, 
którzy kształcili się w Leoben, a życie swoje związali z Bochnią,  prastarym miastem górniczym. 

Paulina i Antoni Müllerowie z synem Edwardem 

Magdalena Bernacka

Jako pierwszych wybrałam wybitnych górników 
salinarnych, pochodzących z jednej rodziny  
Müllerów. Ich sylwetki stały się  znacznie bliż-

sze, gdy dziwnym zbiegiem okoliczności, już po wyda-
niu książki, udało mi się dotrzeć do pana Marka Mau-
rycego Zacharyasza, polonisty, poety i bibliofila, po 
kądzieli prawnuka inż. Antoniego Müllera i wnuka inż. 
Maurycego Müllera, a po mieczu – prawnuka bocheń-
skiego sędziego Stanisława Zacharyasza. Przepaściste 
szuflady pięknych antycznych mebli w mieszkaniu 
państwa Marka i Ewy w Chorzowie skrywają wspania-
łe skarby: zdjęcia z początku XX wieku przedstawiają-
ce polskich akademików studiujących w Leoben, stare 
XIX-wieczne dokumenty i rodzinną korespondencję. 
Dzięki ich przychylności mogłam zobaczyć to bogate 
archiwum rodzinne.

Rodzina Müllerów, co najmniej od pierwszej połowy 
XIX wieku, była związana z górnictwem solnym w Wie-
liczce i Bochni. Franciszek Müller był zasłużonym gór-
nikiem mierniczym, pracował na stanowiskach inspek-
tora w Wieliczce i naczelnika kopalni w Bochni, a po 

założeniu w 1861 roku Szkoły Górniczej w Wieliczce, 
prowadził wykłady dla uczniów. W dowód zasług jego 
nazwiskiem nazwano w wielickiej kopalni podłużnię 
wychodzącą z poziomu III.

Z małżeństwa Franciszka z Emilią z domu Turner 
przyszedł na świat 17 kwietnia 1853 roku w Wieliczce 
syn Antoni. Po zdaniu matury w 1872 roku w Gimna-
zjum Świętej Anny w Krakowie, w latach 1874-1876 
studiował w Akademii Górniczej w Leoben, uzyskując 
dyplom zarówno z górnictwa jak i hutnictwa.

Antoni Müller doświadczenie zawodowe zdobywał 
w latach 1890-1892 na stanowisku zarządcy w różnych 
kopalniach: w Bochni, Stebniku i Kaczyce (Cacica – 
wieś na Bukowinie w Rumunii znana z bogatych złóż 
soli, w której od 1792 roku pracowali górnicy z Bochni  
i Wieliczki). Od 1894 roku zajmował posady kierow-
nicze w Wieliczce: zarządcy „Gór Wschodnich”, radcy 
górniczego, zastępcy i naczelnika Zarządu Salinarnego 
(1908-1912). W tym czasie kopalnia, w związku wyczer-
pywaniem się złóż soli wysokogatunkowej, przeżywała 
duże trudności ekonomiczne zagrażające jej dalszemu 



80-te urodziny Antoniego Müllera (fot. Wł. Gargul, Wieliczka 1933)

Inżynier Antoni Müller urodził się 17 kwietnia 1853 roku w Wieliczce, zmarł 10 sierpnia 1937 roku w Krakowie, 
pochowany na Cmentarzu Salwatorskim. Absolwent Akademii Górniczej w Leoben, wybitny inżynier, zasłużony 
dla saliny wielickiej. Przyczynił się m.in. do elektryfikacji kopalni. W dowód jego zasług z okazji jubileuszu jego 
80-tych urodzin umieszczono drewnianą tablicę z jego imieniem i nazwiskiem w „Polu odbudowy im. Antoniego 
Müller na III poziomie kopalni (w rejonie szybu „Wilson”). 

Wiele rozpoznanych przeze mnie osób to absolwenci Akademii Górniczej w Leoben. 
1-szy szereg: siedzą od lewej: inż. Zygmunt Wasyliszyn (1881-1955), w tym czasie naczelnik OUG w Krako-
wie, NN, Aleksandra z Müllerów Kułakowska – córka Antoniego, jubilat Antoni Müller, Henryk Kułakowski 
(1881-1945), zięć, dyrektor generalny polskiego oddziału „Solvay”, inż. Maurycy Müller, syn Antoniego, 1880-
1938, w l. 1934(5)-38 dyrektor żupy solnej w Bochni, młodszy syn inż. Edward Müller, w okresie międzywo-
jennym dyrektor Poczty Polskiej w Krakowie, inż. Apolinary Kazimierz Negrusz (1872-1949), emerytowany 
naczelnik OUG w Krakowie, w latach 1946-1948 wykładowca prawa górniczego na AG w Krakowie, pochowany 
na cmentarzu salwatorskim w Krakowie w bliskiej odległości od grobowca rodziny Müller i Kułakowskich. 

2-gi szereg od lewej: pierwszy to chyba inż. Bolesław Starnawski – absolwent politechniki w Rydze, dyrektor 
żupy solnej w Wieliczce w latach 1926-do 31.08.1935 (zdjęcie z książki „Wieliczka”), drugi lub bardziej trzeci to 
chyba Feliks Piestrak (1868-1947) całe życie zawodowe związany z górnictwem solnym, na emeryturze w l. 1924-
1933 kierownik Szkoły Górniczej w Tarnowskich Górach, czwarty prof. górnictwa na AG w Krakowie inż. Oskar 
Nowotny, piąty (nad Antonim M.) wnuk Adam Kułakowski, w czasie II wojny sekretarz gen. Wł. Sikorskiego 
(1916-1943), 6-ty inż. Michał Wacławik, 7-my inż. Paweł Wałach (1885-1945), od 1934 roku dyrektor Monopo-
lu Solnego w Warszawie, następnie dyrektor fabryki sody „Solvay” w Borku Fałęckim, 8-y prawd. Leon Cehak 
(1855-1938), również całe życie zawodowe związany z salinami, sporządził czterotomowy  „Inwentarz Archiwum 
Salinarnego za lata 1772-1867” zwany „Inwentarzem Cehaka”, 9-ty Franciszek Aywas (1862-1940) burmistrz 
Wieliczki w latach 1905-14 i 1918-34, 10-ty Henry Feill (1881-1952). W latach 1922-35 był kierownikiem kopal-
ni, a w latach 1935-39 naczelnik zarządu Państwowej Żupy Solnej, 11-ty to prawd. Roman Dawidowski naczelni 
Państwowej Żupy Solnej w Wieliczce w l. 1921-1927 (lub odwrotnie z Michałem Wacławikiem).

3-ci szereg od lewej: pierwszy to chyba Stanisław Majewski, w l. 1919-1923 naczelnik Wydziału Solnego w Minister-
stwie Przemysłu i Handlu, drugi to prawdopodobnie prof. zwyczajny inż. Stanisław Skoczylas (1875-1968), w tym 
czasie wiceprezydent miasta Krakowa i senator RP, czwarty od prawej inż. Edward Windakiewicz (1858-1942), 
autor 5-tomowej pracy „Solnictwo”, w 1931 roku obronił pracę habilitacyjną na AG w Krakowie. Być może, że jest 
również burmistrz Wieliczki w  latach 1834-39 Józef Jagielski (1890-1951) – drugi od prawej w 3-cim szeregu.

W ostatnim szeregu pierwszy od lewej inż. Franciszek Kawecki (1880-1947). Od 1917 roku po przeniesieniu 
do Wieliczki i uzyskaniu tytułu radcy górniczego pracował do emerytury w 1926 roku jako kierownik warzelni 
i działu elektromechanicznego.

Na zdjęciu może jeszcze być Józef Fryt ur. 1858, 1916-1917 naczelnik saliny wielickiej, razem z Antonim Mül-
lerem przyczynił się do elektryfikacji kopalni. (o ile jeszcze żył) i Jan Jurkiewicz współautor z A. M. konstrukcji 
wieży ługowniczej, 1929-1933 w Dyrekcji Salin Państwowych.
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istnieniu. Razem z kilku innymi inżynierami spowo-
dował wdrożenie nowatorskiej technologii ługowania 
soli gorszej gatunkowo i pozyskiwania soli warzonej oraz 
przyczynił się do wprowadzenia elektryfikacji w kopalni.

Na emeryturę przeszedł w 1912 roku, jednak gdy od-
rodziło się państwo polskie, wrócił do górnictwa. W la-
tach 1919-1924 pracował jako urzędnik kontraktowy 
w Głównej Dyrekcji Zakładów Górniczych i Hutniczych 
w Krakowie, a po ponownym przejściu na emeryturę 
nauczał i egzaminował w wielickiej Szkole Górniczej. 
Uczestniczył w I i II Zjeździe Górników i Hutników Pol-
skich, jak również brał udział w spotkaniu zwanym „An-
kietą” w sprawie wyższych studiów w kraju jako delegat 
c.k. Krajowej Dyrekcji Skarbu we Lwowie.

Na emeryturze zajął się opracowaniem monografii 
wielickiej kopalni. Maszynopis nieukończonej Historii 
saliny wielickiej znajduje się w zbiorach Muzeum Żup 
Krakowskich w Wieliczce. Jako pierwszy opisał też Gro-
tę Kryształową w publikacji naukowej pt. Odkrycie groty 
kryształowej i jej położenie w kopalni wielickiej. Z ramie-
nia kopalni działał w Komitecie Nadzorczym dla Groty 
Kryształowej powołanym w 1928 roku w celu zapewnie-
nia jej ochrony przed dalszą eksploatacją.  

Z okazji jubileuszu osiemdziesiątych urodzin in-
żyniera ufundowano drewnianą tablicę umieszczoną 
w „Polu odbudowy im. Antoniego Müllera” na III po-
ziomie kopalni (w rejonie szybu „Wilson”).

Z żoną, Pauliną Słapówną (1858-1931), miał czwo-
ro dzieci: Maurycego, Aleksandrę, Marię i Edwarda. 
Antoni Müller zmarł 10 sierpnia 1937 roku w Krako-
wie i został pochowany w grobowcu rodzinnym na 
Cmentarzu Salwatorskim (kwatera III), gdzie miejsce 
spoczynku znalazły również żona i córki: Aleksandra 
i Maria, po mężu Góra.

Najstarszy jego syn Maurycy Teofil urodził się w 14 
września 1880 r. w Drohobyczu. W latach 1899-1905 
również studiował w Akademii Górniczej w Leoben, 
uzyskując dyplomy inżynierskie z górnictwa i hutnictwa. 
W czasie studiów należał do stowarzyszenia akademickie-
go „Czytelnia Polska Akademików Górniczych w Leoben”, 
które kształtowało patriotyczne postawy polskich studen-
tów. Zapewne w tym czasie poznał ukochaną towarzyszkę 
dalszego życia, rówieśnicę Julię Antonello (ur. 8.06.1880), 
z którą wziął ślub 15 listopada 1906 r. w Grazu.

Będąc młodziutkim inżynierem Maurycy wstąpił do 
państwowej służby salinarnej. W latach 1905-1907 słu-
żył jako elew (praktykant) w Wieliczce, a w latach 1911-
1914 był komisarzem w Zarządzie Salinarnym w Boch-
ni. Niestety nie są mi znane wszystkie miejsca pracy 
Maurycego. Wiadomo, że w okresie międzywojennym 
do 1931 roku pracował na stanowiskach mierniczego 
i kierownika budowy działu budowlanego w Wieliczce, 
następnie w 1931 roku pełnił funkcję kierownika żupy 
solnej w Łanczynie, a w latach 1932-1935 był naczelni-
kiem salin „Lacko” koło Dobromila.

W 1935 roku Maurycy Müller został mianowany dy-
rektorem Żupy Solnej w Bochni.

9 maja 1938 roku Ministerstwo Skarbu uhonorowa-
ło dyrektora za długoletnią służbę brązowym medalem. 
Miał zaszczyt otwierać odnowiony szyb „Campi”, wznie-
sione po pożarze w 1930 roku nowe zabudowania nad-
szybia, warzelni i budynek cechowni. Z zachowanego 
w  archiwum rodzinnym tekście przemówienia dyrek-
tora można przeczytać, że rozbudowa szybu „Campi”,  
rozpoczęta w 1923 roku i nadzorowana przez poprzed-
niego dyrektora inż. Jana Paschka, miała związek z de-
cyzją o centralizacji całego ruchu kopalni i przeniesie-
niem na ten szyb zjazdu załogi robotniczej. Dyrektor 

Budowa stawu w Wieliczce w 1910. W drugim szeregu drugi od lewej stoi Maurycy Müller, a czwarty ojciec Antoni Müller 
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Müller zapowiadał w przemówieniu dalsze inwestycje, 
tj. przeprowadzenie elektryfikacji zakładu, zmechanizo-
wanie robót górniczych oraz rozbudowę młyna solnego. 
Niestety brak daty pod tekstem przemówienia nie po-
zwala na dokładne określenie, kiedy uroczystość miała 
miejsce. Sądzę, że odbyła się na samym początku jego 
urzędowania w Bochni w 1935 roku.

Państwo Julia i Maurycy Müllerowie razem z córką 
Ireną mieszkali w Bochni w Zamku Żupnym, o czym 

świadczą dobrze zachowane zdjęcia. Znajdowali wy-
tchnienie w pięknie utrzymanym ogrodzie. Niestety 
szczęśliwe lata trwały krótko, bo 29 października 1938 
roku Maurycy zmarł nagle. Został pochowany w Bochni 
na cmentarzu przy ulicy Orackiej w grobowcu rodzin-
nym Przybyłowiczów. Inżynier Przemysław Walerian 
Przybyłowicz (1879-1959), absolwent Akademii Gór-
niczej w Przybramiu, pracował również w bocheńskiej 
salinie i mieszkał w okolicy szybu „Floris”.  

Julia i Maurycy Müllerowie, Fot. V. Sochor, Leoben ok. 1906 r. Julia i Maurycy Müllerowie w mieszkaniu 
w Zamku Salinarnym w Bochni

Maurycy Müller w Bochni  
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Julia Müllerowa z córką Renią  

Młodszy brat Maurycego, Edward także wyjechał 
w 1905 roku do Akademii Górniczej w Leoben i studia 
ukończył w 1911 roku. Nie pracował jednak na stałe 
w  górnictwie. W okresie międzywojennym wyjechał 
na Górny Śląsk do Katowic, gdzie był naczelnikiem wy-
działu telefoniczno-telegraficznego w Dyrekcji Poczt 
i Telegrafów. Po II wojnie światowej pracował w Miej-
skim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Krakowie. 
Spoczywa w grobowcu rodzinnym Müllerów, Kułakow-
skich i Górów na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Siostra Aleksandra (1883-1974) poślubiła kolegę 
Maurycego ze studiów inż. Henryka Kułakowskiego 
(1881-1945), zatrudnionego od 1910 roku w koncernie 
belgijskim „Solvay”, od 1930 roku dyrektora naczelne-
go oddziału polskiego Towarzystwa „Solvay”. W okre-
sie okupacji zamieszkał z rodziną w Borku Fałęckim na 
zaproszenie przyjaciela z czasów leobeńskich Stanisława 
Wałacha będącego w czasie wojny zastępcą niemieckiego 
dyrektora podgórskiej fabryki „Solvay”. 6 czerwca 1945 
roku Henryk Kułakowski zmarł “na wiązce słomy” w ła-
grze Czystiakowe w Zagłębiu Donieckim wywieziony 
przez Sowietów razem ze Stanisławem Wałachem i  in-
nymi górnikami zaraz po ich wkroczeniu do Krakowa 
w styczniu 1945 roku. Aleksandra straciła w wyniku dzia-
łań wojennych nie tylko męża, ale obu synów: Andrzeja 
(1913-1942, doktora ekonomii, zginął w czasie lotu bojo-
wego nad Holandią 5 czerwca 1942 roku) i Adama (1916-
1943, studenta Politechniki Warszawskiej, sekretarza gen. 
Władysława Sikorskiego, zginął z nim w czasie katastrofy 
lotniczej w Gibraltarze 4 lipca 1943 roku).

Druga siostra Maurycego, Maria wyszła za mąż za 
notariusza Stefana Górę (1881-1928), który okresie mię-
dzywojennym pracował i mieszkał z rodziną w  Zako-
panem w Kirach, zmarł 14 września 1928 roku w czasie 

pobytu  w uzdrowisku Karlove Vary w Czechach. Ciężko 
doświadczona przez los Maria (w Zakopanem zmarła 
również w 1926 roku jedyna córeczka) znalazła schronie-
nie w Krakowie na Salwatorze, w domu rodziny siostry 
Aleksandry i jej męża. Jest również pochowana w tym sa-
mym grobowcu rodzinnym na Salwatorskim Cmentarzu.

Akademię Górniczą w Leoben ukończył też Alek-
sander Müller, brat Antoniego urodzony w 1860 roku 
w Wieliczce. Dyplom inżynierski z górnictwa i hutnictwa 
uzyskał na przełomie lat 1881/1882. Należał do grupy 
współzałożycieli Czytelni Polskiej w Leoben. W  latach 
1885-1886 pracował jako asystent w zarządzie salinar-
nym w Wieliczce, a w latach 1888-1890 pełnił funkcję za-
wiadowcy materiałowego w Bochni. Jest autorem rysun-
ku umieszczonego jako ilustracja pieśni „Gaudeamus” 
w Śpiewniku górników wydanym z okazji II Zjazdu Gór-
ników i Hutników Polskich we Lwowie. Chciano w ten 
sposób upamiętnić zmarłego niedawno kolegę.

Trzeba też na końcu przedstawić choć w kilku zda-
niach sylwetki Ireny Müllerówny i Mieczysława Zacha-
ryasza połączonych węzłem małżeńskim, których życie 
tkwiło korzeniami w Bochni. Przytaczam tu wspomnie-
nie napisane przez panią Ewę Zacharyasz, emerytowaną 
kustosz Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficzne-
go w Chorzowie.

Irena (1910-1971) była jedyną córką Julii i Mauryce-
go Müllerów, a Mieczysław (1914-1986) – synem Felicji 
i Zdzisława Zacharyaszów, potomka zasłużonego dla 
Bochni sędziego apelacyjnego Stanisława Zacharyasza 
(1856-1936), który w 1911 roku objął w tym mieście 
urząd naczelnika Sądu Grodzkiego. W czasie swojej ka-
dencji przebudował gruntownie budynek sądu oraz był 
radnym w Bochni. 

Dzieciństwo zarówno Ireny jak i Mieczysława upły-
wało w Bochni, gdzie uczęszczali do szkół powszechnych 

Dyplom potwierdzający nadanie Maurycemu Müllerowi 
brązowego medalu za długoletnią służbę
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i gimnazjalnych. Mieczysław od 1921 roku wychowywał 
się w domu dziadka, sędziego Stanisława Zacharyasza 
i  babci Heleny. Po dziadku odziedziczył erudycję, po-
godne usposobienie i umiejętność bawienia towarzystwa. 
Egzaminy maturalne oboje złożyli w krakowskich gim-
nazjach. Mieczysław w 1932 roku zapisał się na wydział 
górniczy w Akademii Górniczej w Krakowie. Irena wy-
brała studia rolniczo-gospodarcze w Prywatnym Instytu-
cie Gospodarczego Kształcenia Kobiet w Snopkowie koło 
Lwowa, założonym z fundacji Księżnej Wandy Czartory-
skiej i przeznaczonym dla młodych ziemianek.

(…) Jedną z najważniejszych rzeczy osobistych mo-
ich jest to, że od 4.XI. b.r. [1939 rok] jestem ożeniony 
z Renią (...). Od czwartego października mam posadę 
na kopalni w Baryczy, gdzie swego czasu byłem na prak-
tyce (…) – tak pisał Mieczysław w liście do matki Felicji 
o swojej nowej sytuacji życiowej. Kopalnia w Baryczy 
należała do oddziału polskiego koncernu „Solvay”, któ-
rego generalnym dyrektorem był Henryk Kułakowski, 
mąż stryjenki Ireny, Aleksandry.

 Wykształcenie Ireny bardzo przydało się w pierw-
szych latach życia młodego małżeństwa, które zamiesz-
kało jesienią 1939 roku w Baryczy otrzymując mieszkanie 
służbowe w domu z ogrodem i zabudowaniami gospo-
darczymi. Uprawa ogrodu i hodowla inwentarza pomo-
gły z pewnością przetrwać rodzinie ciężkie lata okupacji. 
Tam urodził się 28 sierpnia 1940 roku i spędził szczęśliwe 
dzieciństwo ich pierwszy syn Marek, obecnie senior rodu.

Po wojnie rodzina Zacharyaszów, już z dwójką dzie-
ci (drugi syn Jerzy urodził się w 1946 roku w Krakowie, 
zmarł w 2021 roku w Katowicach) przeprowadziła się 
na Górny Śląsk. Mieczysław podjął pracę w kopalni wę-
gla kamiennego „Polska” w Świętochłowicach i jedno-

Rodzeństwo Müllerów z rodzinami około 1922-1924 roku. Na ławce od prawej: Henryk Kułakowski, Andrzej K., Aleksandra z Müllerów Kułakowska, 
Stefan Góra, Maria z Müllerów Góra, NN. Stoi Edward Müller 

cześnie kończył przerwane wojną studia na Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uzyskując dyplom 
magistra inżyniera nauk technicznych. W latach 50-
tych XX wieku przeniósł się do kopalni „Prezydent” 
w Chorzowie, gdzie pracował do emerytury. Trzeba też 
dodać, że Irena utrzymywała kontakt z rodzimym mia-
stem. Należała do katowickiego oddziału Stowarzysze-
nia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

Marek Zacharyasz do dziś mieszka z żoną Ewą 
w domu bogatym w pamiątki po obu zasłużonych rodzi-
nach: górniczej Müllerów i prawniczej Zacharyaszów. 
Fotografie w tekście pochodzą ze zbiorów rodzinnych.

Bibliografia i źródła
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III. Szematyzmy Królestwa Galicji i Lodomerii 
z Wielkim Księstwem Krakowskim, lata 1890-1914; 
www.kopalniawieliczka.eu/pl/aktualnosci/rozpra-
szajac-kopalniany-mrok, (dostęp 15.01.2020, http://
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CzAsy sIłACzEK 
Teodozja Gołowczyńska (1908-1996)

Krystyna Dziurdzia

I. NA NIELUDZKIEJ ZIEMII
Ciekawe i tragiczne losy mojej cioci Teodozji Gołow-

czyńskiej, siostry mojej mamy, opisałam kilka lat temu 
w Wiadomościach Bocheńskich (nr 4(44)/1999). Jed-
nak moja wiedza dotycząca jej losów: deportacji i wa-
runków życia na zesłaniu, była wtedy niewielka. Moja 
mama często wspominała oTosi, jak ją w rodzinie nazy-
wano i o swoim pobycie na Wileńszczyźnie, gdzie przez 
dwa lata opiekowała się jej małymi dziećmi. Miała także 
okazję przeczytać wiele książek i poznać, w miarę do-
statecznie życie siostry i szwagra – przedstawicieli ów-
czesnej inteligencji polskiej na Kresach. I wtedy i wiele 
lat później, mama żałowała, że nie mogła się uczyć tak 
jak jej siostra, ale mając sześcioro rodzeństwa nie mogło 
być inaczej. Nauka była bardzo kosztowna. Ciocia zda-
wała sobie sprawę, że była wyróżniona i jak tylko mogła 
starała się rekompensować to mojej mamie i jej rodzi-
nie. Po wojnie, już z Anglii przysyłała ubrania po swoich 
dzieciach, które moja mama, umiejąca szyć, przerabia-
ła dla nas. A jeśli w paczce znalazły się jakieś słodycze, 
czy inne rzeczy, które w Polsce były na kartki, cóż to za 
frajda dla wnuków mojej mamy. W 1980 roku Ciocia 
odwiedziła Ojczyznę i rodzinę. Dowiedziałam się wtedy 
o jej planach wyjazdu do Cieszyna, gdzie miała spotkać 
się z pięcioma koleżankami i księdzem (może dawnym 

katechetą) z Seminarium Nauczycielskiego. Cieszyn! Jej 
Seminarium i moja uczelnia, filia Uniwersytetu Śląskie-
go, gdzie ukończyłam studia magisterskie o kierunku 
wychowanie muzyczne. Historia zatoczyła koło. 

Jak już wspomniałam, w tamtych czasach, moja 
wiedza o losach Cioci była niewielka. Parę lat później 
otrzymałam od niej zaproszenie. Z 10 dolarami na 
książeczce walutowej, biletem powrotnym, kilkoma 
wyuczonymi zdaniami po angielsku poleciałam do 
Birmingham, drugiego co do wielkości miasta w An-
glii. Przez miesiąc mojego pobytu u Cioci dowiedzia-
łam się trochę o tamtych strasznych czasach. Syn Cioci 
pracował wtedy w tamtejszej bibliotece. Przynosił mi 
do przeczytania książki u nas zakazane np. Archipelag 
Gułag Sołżenicyna. Czytałam również lokalne, polo-
nijne gazety. Miałam wiele okazji, aby dowiedzieć się 
od Cioci czegoś więcej. Dla niej jednak to był temat 
tabu. Nie rozumiałam do końca dlaczego? Z Ciocią ko-
respondowałam przez wiele lat, ale i w listach nie było 
wiadomości o tamtych wydarzeniach. Kilka lat temu 
dostałam od rodziny w Anglii wiadomość o ukazaniu 
się książki wydanej w USA, a zawierającej wspomnie-
nia kobiet zesłanych w czasie II wojny światowej na 
Syberię i do Kazachstanu, wśród nich również Cioci. 
Dzięki staraniom jej syna, rodzina otrzymała odpis 
tego fragmentu. Historia, którą poznałam była wstrzą-

Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Cieszynie, klasa Teodozjii Korbut
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Przed wojną Gołowczyńscy z dziećmi na spacerze

sająca. Chyba zaczęłam zdawać sobie sprawę jaką trau-
mą były dla niej tamte wspomnienia. Ciocia Teodozja 
z domu Korbut urodziła się w Siedlcu koło Bochni 
w 1908 roku w wielodzietnej rodzinie. Po ukończeniu 
Szkoły Podstawowej w Siedlcu rozpoczęła naukę w Se-
minarium Nauczycielskim w Cieszynie, które ukoń-
czyła w 1926 r. Ponieważ jako nauczycielka, nie mogła 
znaleźć pracy w swoich rodzinnych stronach, wyjecha-
ła na Kresy, na Wileńszczyznę i tam została zatrudnio-
na w szkole, na Bociełowszczyźnie w powiecie głęboc-
kim. Prawdopodobnie uczyła też w szkole w sąsiedniej 
Żabince. Obecnie tereny te znajdują się na Białorusi.

W 1933 roku wyszła za mąż za Guriusza Gołow-
czyńskiego, urzędnika powiatowego pracującego w re-
feracie wojskowym. *

W 1935 r. urodził się im syn Bohdan, a dwa lata póź-
niej córka Ewa.

Po agresji rosyjskiej na Polskę, mąż Cioci został 
aresztowany i skazany na 10 lat łagrów. Aresztowanych 
umieszczono w budynku dawnego klasztoru ojców 
bazylianów w dzielnicy miasta powiatowego Głębokie 
– na Berezweczu. Ciocię z dziećmi wywieziono do Ka-
zachstanu, do kołchozu Graznowka koło Pawłodaru.

(*)  Świadectwo Guriusza Gołowczyńskiego
Urodziłem się w dniu 23.10.1904 r. w mieście Dzi-

śnie woj. Wilno z rodziców Mikołaja i Anny z domu 
Smirnowej. Do roku 1914 zamieszkiwałem w Dziśnie, 
a w roku 1915 aż do okupacji niemieckiej w Wilnie 
gdzie byłem uczniem gimnazjum wileńskiego. W roku 
1915 zostałem z rodziną ewakuowany do m. Tuły, tam 
uczęszczałem do gimnazjum praskiego, ewakuowanego 
z Warszawy, aż do klasy szóstej. 

W roku 1921 wraz z rodziną powróciłem do kraju, 
zamieszkiwałem kolejno w Łużkach i Dziśnie, powiat 
Dzisna. W Dziśnie do roku 1923 uczęszczałem do 
klasy siódmej gimnazjum humanistycznego, której 
jednak nie skończyłem, zmuszony do zarobkowania 
dla utrzymania rodziny – pracowałem w Zarządzie 
Lasów... do roku 1925. 5.10.1925 zostałem powoła-
ny do czynnej służby wojskowej w I. Pułku łączno-
ści Zegrze. W okresie 10.1.-15.7.1926 r. skończyłem 
szkołę podoficerską łączności z lokatą 1 (pierwszą). 
2.05.1926 r. awansowany do stopnia st. szeregowca. 
15.07.1926 r. awans do stopnia kaprala, pozosta-
łem w kompanii szkolnej jako instruktor. Z dniem 
19 września 1927 r. zostałem zwolniony do rezerwy 
i  awansołem pięcio-tygodniowe ćwiczenia rezerwy 
w I Pułku łaczności. Z dniem 1maja 1928 r. zostałem 
przyjęty do służby państwowej w starostwie powiato-
wym dziśnieńskiem w Głębokiem, pracowałem aż do 
17.09.1939 r. w referacie wojskowym – ostatnio jako 
referent poborowy...

W roku 1933 ożeniłem się z Teodozją Korbutówną – 
nauczycielką szkoły powszechnej w Bociełowszczyznie 
pod Głębokiem. Mam dwoje dzieci – syn Bohdan, Jerzy 
ur. w 1935 r. w Bochni woj. Kraków (miejsce stałego za-
mieszkania żony) i córka Ewa Olga urodzona w1937 r. 
w Głęobokiem. W r. 1937 otrzymałem Srebrny Krzyż 
Zasługi, w 1938 Medal Za Długoletnią Służbę. 19 Marca 
1939 r. – znak wojsk łączności. 

W grudniu 1939 r. przekroczyłem granicę do Litwy 
między N. Święcianami i Święcianami. Zostałem aresz-
towany przez straż graniczną litewską i po krótkim po-
bycie na placówce litewskiej odrzucony z powrotem.

W dniu 3.01.1940 r. zostałem aresztowany przez 
NKWD i osadzony w więzieniu na Berezweczu 13 
kwietnia 1940 r. Żonę z dziećmi wywieziono do Kazach-
stanu, sowchoz Graznowska, w pawłodarskiej obłastii.  
W dniu 28.01.1941 r. zostałem wywieziony z więzienia 
na Berezweczu do Jałtagu w kirowskiej obłastii dla od-
bycia 8 lat robót przymusowych z art. 74. (Po amnestii) 
zwolniony z obozu 23 sierpnia 1941. W dniu 28 wrze-
śnia zostałem przyjęty do plutonu łączności dowodztwa 
Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. W listopadzie zweryfi-
kowany w stopniu  plutonowego (w punkcie werbun-
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W szkole w Żabince na Wileńszczyźnie przed wojną

kowym) w Buzułuku. 2 maja 1942 r. awansowałem do 
stopnia sierżanta. Od 18 maja do 29 listopada (1942) 
pobyt w szkole podchorążych łączności. Wieliko Alek-
siejewskaja, następnie Qizil Rabat. Szkołę ukończyłem 
z wynikiem dobrym – lokata 19.

Uzyskałem tytuł podchorążego i (...) zostałem 
wcielony do batalionu łączności armii, przemianowa-
ny następnie na 11 batalion łączności. W marcu 1943 
r. odbyłem w Bagdadzie kurs – „Poznaj swego wroga”. 
Pełniłem funkcję podoficera inf. Baonu , szefa kancela-
rii baonu – szyfranta. 21.01.1944 – awans do starszego 
sierżanta. [Guriusz Gołowczyński brał udział w kam-
panii włoskiej, m.in. w bitwie o Monte Cassino – in-
formacja od rodziny] Z dniem 7.07.1945 r. zostałem 
przydzielony do ośrodka rozbudowy wojsk łączności 
na stanowisku dowódcy plutonu.

II. TEODOZJA GOłOWCZYńSKA
Początkowo praca pod okupacją sowiecką była zno-

śna. Kierownik szkoły pan Kopciński Zdzisław utrzymy-
wał szkołę na dawnym poziomie i przy polskim progra-
mie. Dopiero ze zmianą kierownika, zmienił się charakter 
szkoły. Nowy kierownik szkoły, Rosjanin z Mińska, Skor-
bow, zmienił cały porządek i nastawienie. Zamiast pustych 
ścian po zdjęciu portretów i godła państwowego, wiszą 
całe szeregi sowieckich „gerojów”, transparenty szumne 
i kłamliwe. Cicha systematyczna praca zmienia się w ner-
wową, bezładną, chaotyczną błąkaninę między coraz to 
nowymi programami coraz to niedorzeczniejszymi. 

Propaganda – rozdział narodowości i wyznań, bu-
dzenie cichej nienawiści jednych i drugich, bójki, lanso-
wanie pionierów, śledzenie polskich dzieci i wyszukiwa-
nie niepopełnionych win, zohydzanie polskich ideałów, 
polskiego Rządu i Państwa.

Przychodzą wybory w październiku (1939 r.). Jed-
nym z kandydatów na deputata jest niejaka Luba Pie-
tuch – służąca przychodząca, lekkiego prowadzenia się 
z której zrobiono bohaterkę narodową. Wybory odby-
wają się pod przymusem. Co pięć minut przybiega co-
raz to inny milicjant z przypomnieniem, że należy wy-
pełnić swój obowiązek zaszczytny – z coraz to sroższymi 
minami i nakazami.

Głosujący skreślają zwykle wszystkich kandydatów, 
mimo to kandydatka Luba Pietuch bojowniczka wol-
ności i jak sama stwierdza pracująca od dawna jako 
szpieg dla idei sowieckich i komunistycznych, przecho-
dzi większością głosów. Przychodzi rocznica rewolucji 
październikowej. Z Placu 3 Maja , gdzie co rok płynęły 
w niebo dźwięki hymnu narodowego grzmi międzyna-
rodówka, setki kłamliwych bluźnierstw i nienawistne 
„ura” i „da zdrastwuj”. 

24 marca (1940 r.) drugie wybory, tak samo pod 
przymusem – chorych przywożą sankami do lokalów 
wyborczych, ciężko chorym przywożą urny na miejsce. 
Rezultaty są takie, jakie chcą mieć, komedia, ordynarna 
komedia obliczona na to, że świat mało znający i mało 
orientujący się w sprawach polskich na podstawie da-
nych ogłaszanych po gazetach wynikach plebiscytu 
uwierzy, że wschodnie ziemie polskie były zamieszkane 
tylko przez zwolenników caratu i de facto nigdy do Pol-
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ski nie należały. Zmienia się historia i nagina się fakty 
do potrzeby chwili w myśl zasady – każda droga do celu 
jest godziwa.

5 kwietnia aresztują męża, pracownika referatu 
wojskowego przy dziśnieńskim Starostwie. Czas dzielę 
teraz między znienawidzoną szkołe, wystawanie przed 
(siedzibą) NKWD, gdzie przebywa mąż, aby natrafić 
na ludzkiego dozorcę, któryby przyjął i oddał mężowi 
jedzenie i bieliznę, oraz na wystawaniu w kolejkach za 
chlebem, naftą, solą i innemi artykułami spożywczymi. 

13 kwietnia, w nocy, punktualnie o godzinie 12-tej 
budzi mnie gwałtowne stukanie do drzwi. Sąsiad mój 
pan Michał Giedrojć otwiera drzwi. Wchodzi oficer, 
dwóch żołnierzy i trzech z NKWD. Oficer sprawdza 
moją tożsamość i oznajmia mi, że jestem skazana ra-
zem z dziećmi na zsyłkę w głąb Rosji Mam być goto-
wa w ciągu 15 minut. Wolno mi zabrać tyle, ile sama 
uniosę. Ponieważ uważam, że przede wszystkim muszę 
nieść trzyletnią córeczkę Ewę, a drugą ręką muszę pro-
wadzić syna, który ma cztery i pół roku – postanawiam 
nie zabierać nic. Budzę dzieci, ubieram i tłumaczę, że je-
dziemy do tatusia. W głowie zimna pustka – nic nie my-
ślę – siadam na otomanę, dzieci przytulają się do mnie 
i zasypiają w ubraniu. Oficer wychodzi po inne ofiary. 
Bardziej ludzcy żołnierze namawiają mnie, abym brała 
co mogę. Wchodzi sąsiad z zapłakaną żoną, a moją ko-
leżanką nauczycielką i na gwałt zaczynają pakować mi 
rzeczy. Lecą ubrania; osobno mąkę, tłuszcz, cukier. Je-
den żołnierz bierze album i pudło z fotografiami i mówi: 
berite eto na pamiać – bierzcie to na pamiątkę. Ma łzy 
w oczach. Wraca oficer. Spisuje meble dywany, sprzęt 
kuchenny. Powierzam to wszystko sąsiadowi z prośbą, 
aby o ile można będzie zatrzymał łóżeczka dziecinne. 
O szóstej rano zajeżdża ciężarówka. Ładują nas na wóz 
– pożegnania – ja płaczę- deszcz ze śniegiem zacina. Na 
ulicy zaczyna się ruch. Spotykam kolegę nauczyciela. 
Macham mu dłonią na pożegnanie. Miga mi w oczach 
jego przerażona twarz i ręka podniesiona w górę z kape-
luszem. Stacja. Masa furmanek i maszyn jedna za drugą 
podjeżdża do zakrytych towarowych wagonów i powoli 
wagony zapełniają się. Ja spotykam znajomych, wszyst-
ko kobiety, starcy, młodzież i dzieci. Cały dzień trwa 
ładowanie.Ewa tuli się do mnie przerażona. Bohdan ci-
śnie się do okienka i obserwuje ruch przed stacją Dołka. 
Służąca sąsiadów przynosi mi butelkę gorącej herbaty 
i bułki. Nie puszczają jej. Dzieci z mojej klasy stoją po 
drugiej stronie dworca, kupią się w przejściach między 
wagonami, podłażą dołem pod koła wagonu, zbliżają się 
– płaczą – i mnie zaczynają dusić łzy, ale się trzymam. 
Jedno z nich wyrywa butelkę z herbatą i bułki i korzy-
stając, że wartownik minął wagon podbiega, wspina się 
i podaje mi. Znika zanim żołnierz zdążył nadbiec. Wie-
czorem zamykają wagony, po uprzednim sprawdzeniu 
czy są wszyscy. Mnie wyczytuje kierownik Skorbaw. 
Odzywam się głośno i zapewniam go dobitnie, że wolę 
jechać wnieznane niż współpracować z nim. Odjazd. 

W królewszczyźnie przeładowywanie do drugie-
go wagonu. Klątwy, krzyki, wymysły. Znowu odjazd. 
Graniczny przystanek Farynowa. Ogólny płacz. Ci-
śniemy się do okien. Żegnamy uciekającą nam sprzed 
oczu polską ziemię. Cały pociąg drży od wstrząsającej, 

nabrzmiałej łzami i bólem prośby hymnu polskiego 
Przed Twe ołtarze... Potem Jeszcze Polska... Mijają dnie 
za dniami. Jedziemy. Zatrzymujemy się nocą z dala od 
stacji – zaopatrują nas w wodę, chleb, zupę. I dalej, dalej 
przez pusty kraj, ze śladami dawnej kultury. Zbliżamy 
się do Uralu, przyjeżdżamy, mijamy słup graniczny mię-
dzy Europą i Azją. Wjeżdżamy w pustynny kraj – wiozą 
nas autami i w końcu 29 kwietnia jesteśmy na miejscu, 
w Kazachstanie w Pawłodarskiej obłasti, Kaganowic-
kim rejonie, Jermakowskim sowchozie. Rozwożą nas 
po sowchozach i kołchozach. Ja ze ś.p. Nutą Kozłowską 
mieszkamy (o ile można tę norę nazwać mieszkaniem) 
razem. Domy z gliny obłożone nawozem. Mieszkamy 
razem z Kirgizami, którzy nas i nasze ubrania ogląda-
ją jak zamorskie dziwa. Pasiemy barany w stepie od 
wschodu do zachodu słońca. Nuta buntuje się i często 
mimo mych przestróg usiłuje miejscowym urzędnikom 
wytłumaczyć różnice między Polską i Rosją. Nieraz do-
chodzi do sporu. 

21 maja w nocy zajeżdża auto – naczelnik NKWD 
Kusobajew. Rewizja – aresztują Nutę Kozłowską i Wal-
czakową. Pada strach – czekamy dalszych aresztowań – 
na odgłos jadącej maszyny (auta) zrywam się i czekam 
kiedy wejdą żołnierze i aresztują mnie. Chleba nam nie 
dają – zapasy przywiezione z domu wyczerpują się – 
kupujemy mąkę, jedyny zresztą produkt który można 
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dostać. Barany idą dalej w step. Nas zapędzają do robót 
innych – kopiemy glinę, urabiamy ją nogami z wodą 
i bydlęcym nawozem i gołymi rękami oblepiamy ścia-
ny i wygładzamy dłońmi. Od drobnych kamieni skóra 
się ściera i boli szalenie. Nogi spękane do kolan. Potem 
to samo, tylko lepimy dachy – ciężkie wiadra z gliną 
wciągamy na wierzch i lepimy grubymi warstwami. Za-
czynam coraz bardziej słabnąć. Pewnego dnia w lipcu 
mdleję na dachu, współtowarzyszki w krzyk – wody!, 
wody! Kirgizi, myśląc że to pożar, biegną. Sprawdziw-
szy na miejscu, że to co innego mówią; „Niczevo – nie 
bezpokojcies – eto Polka zdychajet” i rozchodzą się. 
Nie zdechłam jednak, choć czasem przychodziły takie 
myśli. Dzieci wstrzymywały od złych myśli i dodawa-
ły bodźca do wytrwania. Otrzymuję pierwszą paczkę 
z kraju: ciastka, czekoladę, papierosy, tytoń, miód. Po-
czciwy sąsiad, kochana Kazia – odpisuję. Otrzymuję 
dalsze paczki, wymieniamy ubranie, bieliznę na chleb 
i mleko, żyjemy jakoś. Mieszkam teraz z panią Fryzicką, 
która otrzymuje bardzo dobre paczki od siostry – dzieli 
się ze mną, jak z siostrą. 

25 października wywożą mnie z Niką Fryzicką 
w  widły rzeczne Irtysz-Biała. Pasę barany po śniegu 
ponieważ siana mało. Potem jestem nocnym stróżem. 
Zaziębiłam się, choruję. Ponieważ nie puszczają mnie, 
wyjeżdżamy cichaczem zapłaciwszy grubo furmanowi.
Wzywają mnie na sąd, za odejście z pracy. Wymiguję 
się, mam świadectwo lekarskie otrzymane za łapówkę. 
Termin kończy się, ja się czuję źle i pięć dni nie idę jesz-
cze do pracy. Potem znów pasę barany.

10 maja 1941 roku otrzymuję wezwanie na sąd – 
za niestawienie się do pracy w oznaczonym terminie. 
Dostaję dwa i pół miesiąca więzienia. Wywożą mnie 
od razu do Pawłodaru. Dzieci zostają z panią Fryzic-
ką. W celi przeznaczonej na cztery osoby jest nas dwa-
dzieścia cztery: osiem na czterech łóżkach i osiem pod 
łóżkami, osiem w przejściu. Ja mieszkam przy drzwiach 
z panią Łastowską. Z „postaw” jest skazana na pięć lat, 
za spekulacje – sprzedała tytoń za 5 rubli. Siedziała ra-
zem z Nutą – lecz już ją wywieźli na roboty, do obozu. 
Wieczorami, póki nie zasnę, zabijam pudełkiem od za-
pałek pluskwy ciągnące sznurami na łowy.

24 lipca wychodzę z więzienia i po krótkim odpo-
czynku idę do pracy. Rzeczy do wymiany coraz mniej, 
o chleb coraz trudniej. Tym, którzy pracują, dają 600 g. 
chleba i 200 g. na dziecko. Pracuję przy sianokosach.

12 lipca amnestia. Trochę lżej, ale mało. Tak samo 
trzeba pracować – tylko inaczej obchodzą się z nami. 
Jesteśmy niby wolni obywatele, ale nie wolno nam wy-
jechać z Pawłodarskiej obłasti. Potrzeba robotników – 
a pracować musimy, bo inaczej nie dostaniemy chleba, 
którego za żadne skarby nie można dostać, bo wojna. 
Z początkiem września wraca mąż  z obozu – straszny, 
chudy, owrzodzony szkielet ludzki. Leży bez sił. Odkar-
miam go jak mogę. Nie pracuję już, pracuje teraz Nika.

15 października mąż wyjeżdża do polskiej armii. 
Nadchodzi druga zima. Opał kupujemy, nosimy na ple-
cach (do domu). Z początkiem marca wyjeżdża Nika 
– ja zostaję i pracuję jako mąż zaufania w sowchozie. 
Ludzie z utęsknieniem wyczekują chwili kiedy nareszcie 
naprawdę będziemy wolni. Amnestię ogłoszono prawie 

rok temu, a tylu jeszcze nie wróciło. Tylu nie przyjeżdża 
– siedzą jeszcze po obozach, a nasi sprzymierzeńcy ani 
myślą ich puścić. Tylu już wymarło – co będzie dalej? 
Z południa dochodzą listy. Dowiadujemy się, że już tyle 
polskich rodzin jest przy armii. Z Kazachstanu wyjeż-
dżają licznie osoby. Wojskowi przyjeżdżają po swe ro-
dziny, lecz któremu się udaje wywieść swoich. – Zawsze 
władze bolszewickie potrafią wyszukać w dokumentach 
jakieś niedokładności – nie puszczają, a nawet wojsko-
wym grożą aresztowaniem.

15 sierpnia przyjeżdża goniec po cztery rodziny. 
Między nimi  jestem ja. Tym razem nie robią nam trud-
ności. Załatwiamy szybko formalności.

17 sierpnia odjeżdżamy. Reszta płacze. Odprowa-
dzają nas daleko – idą jak za pogrzebem – nie cieszę się 
z wyjazdu – czuję się jak złodziej. Tyle zostaje zozpaczo-
nych. Odjeżdża nas jedenaścioro, zostaje 230 – bez na-
dziei. Jedziemy prosto do Aszchabadu. Kilkudniowy od-
poczynek wśród swoich żołnierzy. Uśmiechy, życzliwe 
twarze, wypytywanie skąd, kto, jak, kiedy, gdzie – Boże! 
Tyle szczęścia. A tam tylu Polaków czeka wybawienia. 
Pamiętam w Kaganie,

300 osób zatrzymali, nie puszczono do wagonów. 
Siedzieli już osiem dni. Byli głodni. Dawaliśmy im co-
śmy mogli.

Dowiedziałam się potem z ust oficera, który kilka 
dni po mnie przyjechał z partią ludzi z Aszchabadu, że 
tych biedaków rozpędzono z powrotem do kołchozów. 
Wspinamy się na zawrotne wyżyny, by potem na łeb, na 
szyję zjeżdżać z zawrotną szybkością w dół i znów w górę 
– granica, rewizja. Wszystko w porządku, jedziemy da-
lej. Jesteśmu już za granicą. Mieszkańcy Iranu obdarza-
ją dzieci owocami, cukierkami. Coraz dalej. Czujemy 
się coraz bezpieczniej. Meshed – za blisko, jazda dalej. 
Teheran. Obóz – Polacy, Anglicy, Persowie – wszedzie 
swoi – tysiące swoich, co za szczęście. Karmią nas, ubie-
rają. I znów dalej i dalej, aby dalej od „sprzymierzeń-
ców”, aby tylko nie widzieć ich, aby w końcu czuć się 
wolnym człowiekiem wśród wolnych. Zatrzymuję się 
w Achwazie. Uważam, że tu już mi nic nie grozi. Pracuję 
w swoim zawodzie i byłabym szczęśliwa, gdyby nie myśl 
o tych biedakach, pozostałych w Rosji i o rodzinie pozo-
stałej w kraju pod okupacją niemiecką.

Fragment zeznania (oświadczenia, świadectwa) 
Teodozji Gołowczyńskiej ukazał się w książce Kathe-
rine R. Jolluck – historyka ze Stanford University 
w USA „Exile and identity”: Polish women in the So-
viet Union during World War II. Całość świadectwa 
przechowywana jest w archiwach Hoover Instytut w 
zbiorze „Anders Collection” Box 42 vo§l. 10 nr 11325 
Stanford, California.

Uwaga! Zachowaliśmy oryginalną pisownię i styl 
Autorki.
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EDwARD  I  JADwIGA 
                   mAChOwICzOwIE                                                                                                                                   
                                            RODZICE BOHATERA

Jadwiga Duda, Barbara Pinowska, Jan Pinowski

Odrodzone Państwo Polskie po trwającej po-
nad wiek niewoli, już w drugim roku pań-
stwowości, w 1920 roku stanęło w obliczu 

utraty wolności pod naporem komunistycznej armii 
Związku Radzieckiego. Pragnienie zachowania wolno-
ści, niezwykły entuzjazm, poświęcenie i wysiłek narodu 
polskiego doprowadziły do zwycięstwa. Pamięć o bo-
haterach tamtych walk mamy obowiązek zachować dla 
następnych pokoleń. Wśród poległych w boju był dwu-
dziestojednoletni student Politechniki Lwowskiej Bole-
sław Franciszek syn mieszkańców Wieliczki Edwarda 
i Jadwigi Machowiczów1. Wiadomości o Machowiczach 
czerpiemy z zachowanych dokumentów rodzinnych, do-
kumentów Saliny w Wieliczce, historii chóru „Lutnia”, 
wspomnień przekazanych przez członków rodziny.

1  J. Mikołajczyk, Dziedzictwo zmagań o wschodnie granice Rzeczypospolitej 
1918-1920. O poległych i ich grobach na terenie Małopolski, https://doc-
player.pl/105653474-Dziedzictwo-zmagan-o-wschodnie-granice-rzeczy-
pospolitej.html, z dnia 11.11.2021.

OJCIEC BOLESłAWA, Edward Machowicz 
urodził się w 1872 roku. W dokumentach rodzinnych 
nie mamy aktu urodzenia i nie znamy ani dokładnej 
daty urodzin, ani miejsca urodzenia. Według relacji 
ciotki Jana Pinowskiego Krystyny Wnęk, Edward był 
sierotą, adoptowanym przez bezdzietną rodzinę Komar
-Machowiczów, mieszkających w Delatynie nad Prutem 
w ówczesnej Galicji (przed wojną woj. Stanisławowskie, 
obecnie na Ukrainie). Delatyn, położony u podnóża 
Karpat o łagodnym klimacie nazywany drugim Za-
kopanem, był miejscowością uzdrowiskową, mieściła 
się tam też kopalnia i warzelnia soli2. Nie mamy doku-
mentów świadczących bezpośrednio o jego edukacji. 
Zapewne uczęszczał do szkoły średniej, uczył się też 
farmacji praktycznej u aptekarza. Zgodnie z przepisa-
mi obowiązującymi na terenie c.k. Austrii po odbyciu 
dwuletniej praktyki w aptece miał prawo do dwulet-
niej szkoły farmaceutycznej zwieńczonej stopniem 
magistra farmacji, po której obowiązywała roczna, 
skrócona służba wojskowa3,4. Informacja o uzyskaniu 
tytułu magistra farmacji zawarta jest w dokumencie 
dla wydziału spraw wojskowych c.k.5. Edward odbył 
roczną służbę wojskową jako stażysta farmaceuta, 
ale nie podjął pracy zgodnie z wyuczonym zawodem, 
lecz rozpoczął praktykę w urzędzie podatkowym c.k. 
Skarbu6. W piśmie Zarządu Salinarnego do Starostwa 
w Wieliczce z 12 listopada 1909 roku zawarta jest in-
formacja, że Edward Machowicz pozostaje w służbie 
skarbowej 14 lat  a zatem w 1896 roku był już począt-
kującym pracownikiem urzędu skarbowego.

2  Z. Łempicki, Świat i Życie, Zarys Encyklopedyczny Współczesnej Wiedzy 
i Kultury, tom 5, Książnica –Atlas, Lwów-Warszawa, 1939 r.
3  W. Ślusarczyk. Pozycja społeczno-zawodowa farmaceutów w Polsce (1918-
1939) Colegium Medicus im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Uniwer-
sytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Tom T. 66, nr 2 (2021) - BazTech - Yadda 
- ICM UW/5/

4  H. Kromczyńska, Pomocniczy personel fachowy aptek na ziemiach pol-
skich do 1989 roku. Rozprawa doktorska. 2.1 Charakterystyka ogólna. Za-
bór austriacki str. 26. Poznań 2011.
5  W piśmie z dnia 12.11.1909 r. c.k. Starostwa w Wieliczce Zarząd Sa-
linarny odpowiada wojskowej c.k. komendzie uzupełniającej, że Edward 
Machowicz posiada dyplom magistra farmacji (Archiwum Biblioteki Mu-
zeum Żup Krakowskich Wieliczka).
6  C.k. galicyjska krajowa Dyrekcja skarbu we Lwowie w dniu 23.11.1909 r. za-
wiadamia Zarząd Salinarny w Wieliczce, że „przez 1 rok spędzony w czyn-
nej służbie wojskowej przed wstąpieniem do służby cywilnej przez oficjała 
kasowego Edwarda Machowicza” (Archiwum Biblioteki Muzeum Żup 
Krakowskich Wieliczka).

Bolesław Franciszek Komar Machowicz, 
(Archiwum Małgorzaty Wnęk Lenort)



MATKA BOLESłAWA – Jadwiga Przyby-
łowska urodziła się w Stryju (miasto na południe od 
Lwowa) 11 sierpnia 1874 roku. Rodzicami jej byli Ju-
lia Przybyłowska z Borońskich (1850-1880) i Anasta-
zy Przybyłowski (1841-1890). Babcią ze strony matki 
była Eufemia z Weiglów Borońska siostrą prezyden-
ta Krakowa posła do Sejmu Galicyjskiego i członka 
Rady Państwa Ferdynanda Weigla. Dziadek Jadwi-
gi, Franciszek Boroński był prawnikiem, członkiem 
Akademii Umiejętności, radcą Sądu Apelacyjnego7. 
Ojciec Jadwigi, Anastazy Przybyłowski był najstar-
szym z  dziesięciorga dzieci, urodził się w Polkowie 
26 kwietnia 1841 r. (obecnie jest to teren Warszawy 
pomiędzy Żoliborzem a Bielanami8). Dziadek Jadwigi 
Jan Przybyłowski pochodził ze Żnina (poznańskie), 
brał udział w Powstaniu Listopadowym i po upadku 
Powstania osiadł w Warszawie. Jego żoną była Zofia 
Kowalewska (1818-1866) z Płocka.

Matka Jadwigi (1850-1880) zmarła w wieku 30 lat 
w roku, gdy ta miała sześć lat. W Galicji w tamtych 
czasach działały dwa typy szkół; ludowe i wydziało-
we. Program szkół wydziałowych miał większy zakres 
wiedzy ogólnej niż program szkół ludowych9. W Stry-
7  J. Pinowski, Z ptakami przez życie, autobiografia ornitologa – ekologa, 
Muzeum I Instytut Zoologii PAN, 2018 Warszawa.
8  J. Zieliński – Bielany. Przewodnik historyczny. Wyd. RM, Wyd. II, 2016, 
Warszawa.
9  T. Fiutowski, Szkolnictwo ludowe w Galicyi w dobie porozbiorowej, Na-
kładem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, 1913 Lwów, http://pbc.
up.krakow.pl/dlibra/plain-content?id=3496 11.11.2021.13//.
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ju, gdzie mieszkała rodzina Przybyłowskich, była tyl-
ko szkoła ludowa i dlatego ojciec zdecydował wysłać 
Jadwigę do Krakowa, do wujka Lesława Borońskiego 
(seniora), by dać córce większe wykształcenie niż to 
możliwe w Stryju. Zachował się z tego czasu tylko jeden 
list, z 23 kwietnia 1889 roku, napisany przez jej ojca, 
zawiadamiający Lesława Borońskiego, że córka przyje-
chała do Stryja zdrowa i szczęśliwa i po kilku dniach 
pobytu powróci do Krakowa10. 

Ojciec Jadwigi Anastazy Przybyłowski w Powstaniu 
Styczniowym walczył w randze kapitana i wraz z dykta-
torem powstania Marianem Langiewiczem przekroczył 
granice Galicji. Po studiach we Francji został architektem, 
między innymi projektował ratusz w Stanisławowie sto-
jący do dziś . Zmarł 8 listopada 1890 roku w Stryju i już 
13 listopada Lesław Boroński wystąpił do Sądu Powia-
towego w Stryju z prośbą o przyznanie mu prawa opieki 
nad niepełnoletnimi dziećmi. Oto fragment dokumentu 
– „W dniu 8 listopada ukończył żywot swój śp. Anasta-
zy Przybyłowski. Z pierwszej żony, a siostry mojej śp. Julii 
Borońskiej Przybyłowskiej zmarłej w 1880 roku pozosta-
ło troje dzieci, a mianowicie: Julian Przybyłowski lat 20 
podoficer, Jan Przybyłowski lat 19 czeladnik piekarski 
w Wiedniu, Jadwiga Przybyłowska lat 16 uczennica szko-
ły wydziałowej przy mnie w Krakowie. Jako brat zmarłej 
matki tych małoletnich dzieci, opiekujący się zresztą od lat 
kilku dwojgiem młodszych dzieci, uważam za mój obo-
wiązek i prawo objąć opiekę na tymi małoletnimi. Z zapa-
trywaniem tym zgodzili się; brat zmarłego Antoni Przy-
byłowski, wdowa Joanna z Langrenów Przybyłowska”11. 

Po śmierci ojca Jadwiga kontynuowała naukę 
w  Krakowie. Nie mamy informacji, kiedy powróciła 
w rodzinne strony, gdzie starała się zarabiać na utrzy-
manie. Spotkała tam Edwarda Machowicza i w 1895 
roku lub nieco wcześniej młodzi obiecali sobie wspól-
ne życie. Sądzimy tak na podstawie zachowanego listu 
z dnia 13 grudnia 1897 Antoniego Przybyłowskiego, 
brata zmarłego ojca Jadwigi, do siostry mieszkającej 
w Pruszkowie pod Warszawą, w którym pisał ze Stryja, 
„Jadzia już się usamodzielniła”. Dodał też: „Jadzia także 
nie może na jednym miejscu posiedzieć, teraz jest bli-
sko Stryja w Żydaczewie za ekspedytorkę przy poczcie, 
ale pisała, że jej tam źle, więc prawdopodobnie wkrótce 
zmieni, ma już od dwóch lat narzeczonego tylko, że on 
sam nie ma jeszcze żadnego utrzymania, jest prakty-
kantem przy urzędzie podatkowym...”12. Edward Ma-
chowicz i  Jadwiga Przybyłowska wkrótce, w kościele 
św. Mikołaja we Lwowie, złożyli przysięgę małżeńską13. 
Zamieszkali w Dolinie, powiatowym miasteczku nad 
rzeką Łopatówką znanym z warzelni soli, gdzie 12 maja 

10  List z 23.04.1889, Anastazego Przybyłowskiego do Lesława Borońskiego 
(seniora) – brata swej zmarłej żony Julii Borońskiej. (Archiwum rodziny 
Jana Pinowskiego).
11  Pismo z 13.11.1890, Lesława Borońskiego  do Sądu Powiatowego w Stry-
ju tuż po śmierci (08.11.1890 r.) Anastazego Przybyłowskiego w sprawie 
wyznaczenia przez sąd opiekunów dla osieroconych przez Anastazego 
dzieci. Archiwum rodziny Jana Pinowskiego.
12  List Antoniego Przybyłowskiego, brata Anastazego pisany 13 grudnia 
1987 roku ze Stryja do siostry zamieszkałej w Pruszkowie pod Warszawą 
(Archiwum rodziny Jana Pinowskiego).
13  Zawiadomienie o zaślubinach Jadwigi z domu Przybyłowskiej z Edwardem 
Machowiczem z dnia 14 lutego 1899 r. Archiwum rodzinne Jana Pinowskiego.

Komar Machowiczowie, stoi syn Edward Machowicz, około 1910 r. 
(Archiwum rodziny Jana Pinowskiego)
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1899 roku urodził się ich pierwszy syn Bolesław Franci-
szek. Nie mieszkali w Dolinie długo i przenieśli się do 
Delatyna, miejsca zamieszkania rodziców Komar-Ma-
chowiczów i tutaj urodził się ich drugi syn Zbigniew 
Aleksander 27 listopada 1900 roku. W tym czasie zawo-
dowa pozycja Edwarda jest stabilna, spłaca długotermi-
nową pożyczkę wysokości 4500 koron udzieloną przez 
Spółkę Kredytową w Krakowie. Pożyczkę tę spłacał 
w miesięcznych ratach, o czym świadczą dokumenty 
wymieniane pomiędzy Spółką Kredytową a Salinami 
i Edwardem Machowiczem przy okazji zmiany miejsca 
zamieszkania14. Nie mamy dokumentu informującego 
o terminie ich przeprowadzki, ale w 1903 roku w maju 
mieszkali jeszcze w Delatynie o czym świadczy kartka 
wysłana przez Jadwigę do ciotki do Warszawy z Delaty-
nu15. W 1908 roku rodzina Machowiczów mieszka już 
w Wieliczce będącej miejscem urodzenia córki Marii16. 
Tutaj Edward jest kasjerem w Salinach (Żupie Solnej). 
Możliwe, że w Dolinie i Delatynie pracował w zakła-
dzwiązanym z wydobyciem lub warzeniem soli i został 

14  C.k. Zarząd Salinarny w Wieliczce w piśmie z dnia 04.04.1909 r. nr 1376 
do Spółki Kredytowej Członków Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń 
w Krakowie zawiadamia, że oficjał Edward Machowicz został pracowni-
kiem salinarium w Wieliczce i prosi o przeniesienie spłat rat kredytu do 
Wieliczki.
15  Kartka korespondencyjna wysłana przez Jadwigę Machowicz 22 maja 1903 
roku z Delatyna do ciotki Heleny Przybyłowskiej do Warszawy (na kartce wi-
dok na „Kapliwiec”, Karpaty). Archiwum rodzinne Jana Pinowskiego.
16  Wyciąg z aktu zgonu Marii Machowicz „Zaświadcza się, że Machowicz 
Maria urodziła się dnia 6 lipca 1908 roku a zmarła 10 maja 1976 roku 
w Krakowie. Urząd Stanu Cywilnego Dzielnica Kraków Śródmieście, nr. 
1071/76. Archiwum rodzinne Jana Pinowskiego.

przeniesiony do Wieliczki, w c.k. Austrii często służbo-
wo przenoszono urzędników. Kasjer pracujący w Sali-
nach Wielickich (Żupie Wielickiej) podlegał urzędowi 
„c.k. Galicyjska Krajowa Dyrekcja Skarbu” i  Zarząd 
Salinarny musiał z nim uzgadniać wszelkie poczyna-
nia wobec pracownika, jak; udzielenie urlopu dla zała-

Chór „Lutnia”, przy lewej stronie stolika siedzi wiceprezes Edward Machowicz, po prawej chórmistrz Mieczysław Nigrinow, 4 kwietnia 1914 r. 
(z I. Markowski, J.Piotrowicz., T. Topornicki (red). Jubileusz Stulecia 1872-1972. Towarzystwo śpiewacze „Lutnia” w Wieliczce. 

Druk Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 1972 r.)

Wiersz Edwarda Machowicza na dzień imienin żony Jadwigi 
15 października 1909 r. z życzeniami od synów i córki Marysi



terenie Wieliczki z bogatym programem pieśni, był 
ozdobą każdej uroczystości patriotycznej, a przygoto-
wanie ich wymagało wiele pracy również organizacyj-
nej. Pominiemy tutaj szersze informacje o niezwykle 
zasłużonym dla kultury, działającym nieprzerwanie do 
czasów obecnych chórze „Lutnia”, ponieważ dostępne 
są opracowania jego działalności20. Według autorów 
opracowania „Jubileusz Stulecia 1872-1982” Edward 
Machowicz został członkiem chóru w 1895 roku 
i  właśnie w tym roku otrzymał autoportret Aleksan-
dra Gryglewskiego (syna) z napisem Wieliczka 1895.

Dzieci rosną w atmosferze kochających się rodzi-
ców. W archiwum rodzinnym Małgorzaty Lenort 
z  Wnęków znajduje się ofiarowany żonie sztambuch, 
którego okładki spina srebrna klamra a pierwszą 
stronę zdobi złotymi literami napis: „Ukochanej mo-
jej Jadwichnie.” W jego nadszarpniętym przez czas 
wnętrzu znajdują się wierszowane życzenia ukła-
dane przez Edwarda z podpisami dzieci, nawet nie-
umiejącej pisać Marysi, kilkadziesiąt wierszy lirycz-
nych różnych autorów, niepodpisane rysunki21.

Jadwiga, poza obowiązkami matki i pani domu, 
interesowała się fotografią. Prowadziła w Wieliczce za-
kład Fotograficzny „Wanda”, o czym są wiadomości nie 
tylko rodzinne, ale i w literaturze. Magdalena Strejko 
z  Krakowskiego Muzeum Fotografii w opracowaniu 
historycznym „Rzemiosło i Sztuka czyli krakowskie 
(nie tylko) tradycje fotograficzne” podała, że szlaki 
fotograficzne w Wieliczce przetarła już wcześniej Ja-
dwiga Machowiczowa wraz z asystentką Stefanią  Ni-
korowicz22. A. Mazur w opracowaniu „Zakłady foto-
graficzne w  okresie międzywojennym” podaje; „ (…) 
pierwszy zakład fotograficzny w Wieliczce prowadzony 
był przy czym nieprzerwanie przez Jadwigę Machowi-
czową (1876 -1965) i mieścił się przy ulicy Żeromskie-
go. W atelier wykonywano przede wszystkim zdjęcia 
portretowe”. Na rewersie umieszczano napis; Zakład 
Fotograficzny J. Machowiczowa, Wieliczka lub Zakład 
Art. Fotograficzny J. Machowiczowa Wieliczka. Portret 
Jadwigi wykonany w jej zakładzie, o czym świadczy 
napis na rewersie, w 1917 roku stał się kartką poczto-
wą wysłaną do krewnej. Jadwiga wykonywała również 
zdjęcia ważnych budynków Wieliczki, które które były 
wydawane przez W. Ruseckiego i Edwarda Machowi-
cza w latach 1913-1914 i wśród innych sprzedawanych 
jako widokówki i karty pocztowe22. W archiwum ro-
dzinnym mamy wiele zdjęć sygnowanych przez Zakład 
Fotografii Artystycznej Jadwigi Machowiczowej. Naj-
starsze pochodzą z 1915 roku, najnowsze z 1928 roku. 
W działalności fotograficznej Jadwigi niewątpliwie po-
mocą była wiedza jej męża w dziedzinie chemii.

Synowie uczęszczali do otwartej w 1910 roku Pań-
stwowej Szkoły Realnej w Wieliczce, przez sześć lat 
20  I. Markowski, J.Piotrowicz., T. Topornicki (red). Jubileusz Stulecia 1872 
– 1972. Towarzystwo śpiewacze „Lutnia” w Wieliczce. Druk Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego w Krakowie, 1972, oraz Muzyka i Śpiew – Miesięcznik 
artystyczny poświęcony sprawom muzycznym i zawodowym nr 27, lipiec 
1923 R. V, Kraków. Tu: Ruch muzyczny- Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”  
w Wieliczce.
21  Sztambuch z zawartością (Archiwum Małgorzaty Wnęk Lenort).
22  A. Mazur, Fotografia dokumentem przeszłości Wieliczki; Studia i materia-
ły do dziejów żup solnych w Polsce. Tom XXIII, str. 159-278.

20 WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE Nr 1 (131) WIOSNA 2022

twienia spraw rodzinnych w 1911 roku17, udzielenie 27 
czerwca 1913 roku urlopu zdrowotnego z zapomogą 150 
koron18. Szóstego marca 1914 roku Edward po trzech la-
tach służby w klasie IX pracy kasjera decyzją urzędu Dy-
rekcji Skarbu, od 1 kwietnia został przesunięty do VIII 
klasy. Należy dodać, że wszelkie dokumenty w tym pi-
sane przez Machowicza adresowane do Dyrekcji Skarbu 
przechodziły przez Zarząd Salinarny19.

Czas Edwarda poza pracą zawodową wypełniała 
praca społeczna, był czynnym członkiem Towarzystwa 
Śpiewaczego „Lutnia” w latach 1895-1922 (lub 1923) 
i  równocześnie pierwszym tenorem, a także wicepre-
zesem, co najmniej  w latach 1914 i 1923. Autor wspo-
mnień z okazji jubileuszu 100-lecia Towarzystwa Śpie-
waczego „Lutnia” umieścił go w gronie działaczy „...
nadających rozmach i określających kierunek rozwoju” 
Towarzystwa Śpiewaczego. Edward przejął na swe bar-
ki w zastępstwie przewodniczącego prowadzenie uro-
czystości 40-lecia Towarzystwa połączonych z Walnym 
Zgromadzeniem Towarzystwa. W 1918 roku dołączył 
do chóru syn Zbigniew, również tenor. Chór „Lutnia” 
koncertował bardzo często, występował nie tylko na 

17  Prośba Edwarda Machowicza z dnia 10 czerwca 1911 r. przesłana przez 
Zarząd Salinarny w Wieliczce do c.k. Galicyjskiej Krajowej Dyrekcji Skar-
bu we Lwowie w sprawie udzielenia czterotygodniowego urlopu celem za-
łatwienia spraw familijnych.
18  C.k. Galicyjska Krajowa Dyrekcja Skarbu 17 czerwca 1913 r. zawiadamia 
c.k. Zarząd Salinarny w Wieliczce, że udziela Edwardowi Machowiczowi 
czterotygodniowego urlopu i udziela mu zapomogę w kwocie 150 koron.
19  Edward Machowicz w dniu 17 marca 1914 r. zwraca się do  c.k. Galicyj-
skiej Krajowej Dyrekcji Skarbu o podwyżkę, gdyż 3 lata pracuje w dziewią-
tej grupie uposażenia i prosi o przeniesienie do grupy ósmej.

Jadwiga Machowicz 1917 r. (Archiwum rodziny Jana Pinowskiego)



poległego Bolesława opowiadała historię jego śmierci, 
nie pamiętam już przez kogo przekazaną (J.Pinow-
ski), ale krążącą w rodzinie, według której rannego 
na noszach niosły dwie sanitariuszki i w tym czasie 
uderzył pocisk zabijając tak sanitariuszki, jak i ran-
nego. Na grobie w Wieliczce rodzice umieścili tabli-
cę upamiętniającą Bolesława Machowicza z napisem: 
BOLESłAW FRANCISZEK PODCH. 53.P.P.LEG. 
SłUCH. III R. POLITECH. PADł W OBRONIE 
OJCZYZNY NA POLU CHWAłY POD ROHA-
TYNEM 16. IX.1920 W 22 ROKU ŻYCIA CZEŚĆ 
JEGO PAMIĘCI. W ich pamięci zawsze był boha-
terem poległym za wolność Ojczyzny. W 1926 roku 
na Wojskowym Cmentarzu Rakowickim w Krakowie 
odsłonięto pomnik ku czci młodzieży szkół średnich 
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Fragment tablicy na pomniku orląt krakowskich 
(Fot. Jadwiga Duda)

Rodzina Machowiczów: siedzą Jadwiga i Edward, pomiędzy nimi córka Marysia. Stoją: Bolesław (z lewej) i Zbigniew (z prawej) 
(Archiwum Małgorzaty Wnęk Lenort)

nauczania będąc razem w tej samej klasie. Jak pisze 
Ludwik Pamuła w „Kronice szkoły” (1970 r.);  „… 
w tej szkole Zbigniew Machowicz 23 i 25 czerwca 1917 
r. zdawał egzamin dojrzałości pod przewodnictwem 
radcy rządu Jana Bidzińskiego, dyrektora II szkoły re-
alnej w Krakowie”. Następnie był studentem Politech-
niki Lwowskiej, ochotnikiem – legionistą23, zginął tra-
gicznie w wypadku kolejowym 15.10.1918 r. Według 
zapamiętanej rodzinnej informacji Zbigniew zginął 
pod kołami pociągu na stacji w Bieżanowie jadąc ze 
Lwowa do domu. W związku z jego śmiercią rodzice 
na wielickim cmentarzu w kwaterze II rząd 5 grób 11 
wybudowali grobowiec, w którym go pochowali. Na 
tabliczce nagrobnej napis: Ś.P. ZBIGNIEW ALEK-
SANDER LEGIONISTA SłUCH.POLIT. *27/11 
1900  +  15/10.1918 WSKUTEK TRAGICZNEGO 
WYPADKU KOLEJOWEGO – PROSI O ZDRO-
WAŚ MARIO. 

Nie wiemy, dlaczego Bolesław nie zdawał egzami-
nu maturalnego razem z młodszym bratem. Możliwe, 
że na fali entuzjazmu chciał jak najszybciej zostać le-
gionistą, by uczestniczyć w wyzwalaniu kraju lub zo-
stał powołany do wojska. Maturę zdawał w dniach od 
27 do 30.06.1920 r. pod przewodnictwem Wiktora Po-
gorzelskiego, dyrektora szkoły i otrzymał świadectwo 
dojrzałości23. Gdy wybuchła wojna polsko-bolszewic-
ka służył w stopniu podchorążego w 53 Pułku Strzel-
ców. W 22 roku życia poległ na polu chwały pod Ro-
hatynem 16.IX.1920 r. Krystyna Wnęk wspominając 

23  J. Duda, Wymarła rodzina Machowiczów w Wieliczce i jej grób, ht-
tps://glos24.pl/wymarla-rodzina-machowiczow-w-wieliczce-i-jej-grob 
11.11.21.
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kuratorium okręgu krakowskiego poległych w latach 
1914-1920. Na tablicy zawierającej listę poległych wid-
nieje napis; „Gimnazjum Państwowe w Wieliczce Ko-
mar Machowicz Bolesław”. Jest to jedyne, znane nam 
miejsce, gdzie umieszczono pełne nazwisko rodowe 
rodziców Edwarda. 

Zbolałym rodzicom pozostała dwunastoletnia 
córka Maria. W 1920 roku z pewnością działał zakład 
fotograficzny „Wanda”, nie mamy pewności czy przez 
cały czas formalnie właścicielką zakładu była Jadwi-
ga Machowicz. Powołujemy się na A. Mazur, która 
na podstawie dokumentu podaje „...Stowarzyszenie 
Fotografików Zawodowych w Krakowie zwróciło się 
w dniu 9.IV.1920 r. do starostwa wielickiego z żąda-
niem unieważnienia nieprawidłowego udzielenia kar-
ty przemysłowej J. Machowiczowej”. 
W 1924 roku Stowarzyszenie odrzuciło prośbę Jadwi-
gi o udzielenie takiej karty motywując brakiem dołą-
czonego do podania świadectwa odbytej praktyki. 

Jadwiga starała się wspierać finansowo rodzinę 
pracując w zakładzie fotograficznym, była również, 
z Krystyną Przybyłowską, współwłaścicielką pensjo-
natu „Eden” w Jaszczurówce w Zakopanym w rejonie 
Babiniec24. 

23 kwietnia 1926 roku Edward Machowicz umie-
ra. W czasie uroczystości pogrzebowych żegna go 
występem chór „Lutnia” i odprowadza do grobu 

24  W zbiorach rodzinnych zachowało się zdjęcie z 26.09.1920 roku, opa-
trzone opisem – Willa „Eden” na Jaszczurówce w Zakopanym, krótko-
trwała współwłasność Krystyny Przybyłowskiej i Jadwigi Machowicz. 
Na balkonie dziadek Jan Przybyłowski i goście (Archiwum Małgorzaty 
Wnęk – Lenort).

rodzinnego25. Po śmierci Edwarda Jadwiga zajmu-
je się jeszcze fotografią przynajmniej do 1928 roku, 
mamy zdjęcie Marii Machowicz z napisem: „Zakład 
Jadwigi Machowiczowej”. Nie wiemy, kiedy została 
pełną właścicielką pensjonatu w Jaszczurówce i prze-
niosła się na stałe do Zakopanego. Niestety, zaczął 
się kryzys ogólnoświatowy, pensjonat nie przyniósł 
wystarczających dochodów na podstawowe opłaty, 
bardzo szybko zbankrutował, wkroczył komornik, 
co wnioskujemy na podstawie listu z dnia 20 grudnia 
1932 roku bratowej Zofii Riedel Przybyłowskiej do 
siostrzenicy, w którym napisała: „Ciocia Jadzia Ma-
chowicz pracuje teraz w sklepie na ulicy Starowiśl-
nej. Mieszkają od 1 bm. na Dietlowskiej 85 w pod-
najętym pokoju. Marysia ukończyła WSH (Wyższe 
Studium Handlowe), ale nie ma dotąd posady. Wła-
ściciele pensjonatu zabrali im wszystko, nawet po-
duszki i kołdry, płaszcze zimowe”26. 

Władysław Jerzy Przybyłowski (syn brata Jana 
Jadwigi) już od początku lat trzydziestych ubiegłe-
go wieku pracował na Śląsku i on prawdopodobnie 
pomógł znaleźć zatrudnienie Marii córce Jadwigi 
w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach 
i obydwie tam się przeniosły. W lutym 1939 roku Ja-
dwiga Machowicz odwiedziła Krystynę Wnęk, która 
wraz ze swą córeczką Hanią i siostrzeńcem Jasiem 
Pinowskim spędzali zimowe wakacje w Wiśle. Wra-
cając do mamy do Brzeska Jasiu zatrzymał się w Ka-
towicach u rodziny. Wspomina Jan Pinowski, ro-
dzinne spotkanie 26 lutego 1939 roku w schronisku 
„Na Równicy” gdzie wśród zaproszonych przez jego 
wujka Władysława Jerzego była Maria Machowicz. 
Maria Machowicz napisała do matki Jasia Pinow-
skiego do Brzeska kartkę pocztową wysłaną z  „Na 
Równicy” podpisaną również przez Władysława Je-
rzego Przybyłowskiego, jego żonę i córkę oraz dzie-
więcioletniego wówczas Jasia Pinowskiego27.

W tym czasie Jadwiga Machowiczowa wraz 
z  córką Marią mieszkała w Katowicach przy ulicy 
Narcyzów 2 w pobliżu Parku Kościuszki. Najazd 
hitlerowców zmusił je do opuszczenia Katowic, 
zamieszkały w Krakowie. Utrzymywała żywe kon-
takty rodzinne. Latem 1941 roku odbył się zjazd ro-
dzinny w Skawinie, w którym uczestniczyły Jadwiga 
i Maria, a dowodem są fotografie i list Zofii Przy-
byłowskiej (bratowej) do krewnej w Pruszkowie, 
w którym opisuje spotkanie rodzinne i problemy 
zdrowotne Jadwigi mieszkającej w Krakowie28. Po 
wojnie, Jadwiga z córką powróciły do Katowic i za-
mieszkały w domu przy ulicy Narcyzów 2. Maria 
powróciła też do pracy w Banku Gospodarstwa Kra-
25  I. Markowski, J.Piotrowicz., T. Topornicki (red). Jubileusz Stulecia 
1872-1972. Towarzystwo śpiewacze „Lutnia” w Wieliczce. Druk Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 1972.

26  List z dnia 20 grudnia 1932 roku pisany z Krakowa przez Zofię Rie-
del Przybyłowską do siostrzenicy Jadwigi Eichler z Pruszkowa (Archi-
wum rodziny Jana Pinowskiego).
27  Kartka pocztowa pisana przez Marię Machowicz 26 lutego 1939 r. ze 
schroniska „Na Równicy”. (Archiwum rodziny Jana Pinowskiego).
28  List z dnia z 15 października 1941 roku pisany przez Zofię Riedel Przy-
byłowską ze Skawiny do swej siostrzenicy Jadwigi Eichler w Pruszkowie 
(Archiwum rodziny Jana Pinowskiego).

Maria Machowicz (Archiwum rodziny Jana Pinowskiego)
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Od lewej – Jasiu Pinowski, Krystyna Wnęk, Jadwiga Machowicz, Hanna Machowicz i inne dzieci. Wisła luty 1939 r.  
(Archiwum rodziny Jana Pinowskiego)

jowego, przemianowanego na Bank Inwestycyjny 
i w nim pracowała na stanowisku głównej księgowej 
do przejścia na emeryturę29. Jadwiga utrzymywała 
dość bliski kontakt listowy z (bratanicą) matką Jana 
Pinowskiego, dzieliła się troskami dnia codzien-
nego, kłopotami zdrowotnymi, ubolewała, że stan 
zdrowia nie pozwala jej na podróż do Wieliczki na 
cmentarz, zbyt rzadkie odwiedziny Krystyny Wnęk 
(bratanicy) mieszkającej w Katowicach – Ligocie, 
a nawet przesyłała gratulacje z powodu zdanego eg-
zaminu maturalnego przez syna bratanicy30. Kore-
spondencja trwała mimo jej poważnych kłopotów 
ze wzrokiem. Ostatni  bardzo długi list pisany wy-
raźnie z wielkim trudem ma datę 13 października 
1960 roku. Opisuje w nim wizyty krewnych, marzy 
o wyjeździe do Krakowa i Wieliczki, niestety dopi-
sek córki mówi o zbyt słabym zdrowiu by marzenia 
mogły być zrealizowane31. W ostatnich latach ży-
cia była niewidoma. Jadwiga Machowicz zmarła 21 
czerwca 1965 roku w wieku 91 lat32. Mimo ciężkich 

29  E-mail Danuty Mrozek z dnia 31 sierpnia 2020 (Archiwum rodziny Jana 
Pinowskiego).
30  List z dnia 15 października 1949 roku pisany przez Jadwigę Macho-
wiczową z Katowic do Jadwigi Przybyłowskiej Pinowskiej Borońskiej do 
Bochni (Archiwum rodziny Jana Pinowskiego).
31  List z 13 października 1960 r. Jadwigi Machowicz z Katowic do Jadwigi 
Przybyłowskiej Pinowskiej do Radzymina (Archiwum rodziny Jana Pi-
nowskiego).
32  Wyciąg z aktu zgonu Machowicz z domu Przybyłowska Jadwiga uro-

przeżyć, we wspomnieniach bliskich, była osobą po-
godną, a nawet radosną. Pochowano ją w grobie ro-
dzinnym na cmentarzu w Wieliczce. Córka Jadwigi 
- Maria nadal mieszkała w Katowicach, pod koniec 
życia z inicjatywy Władysława Jerzego Przybyłow-
skiego przeniosła się do domu opieki w Krakowie. 
Maria zmarła 10 maja 1976 roku, spoczywa w grobie 
rodzinnym w Wieliczce. Śmierć Marii zamyka ród 
Edwarda i Jadwigi Machowiczów33.

PODZIĘKOWANIE 

Składamy serdeczne podziękowanie pani Mo-
nice Kempie z Działu Archiwum i Biblioteki Mu-
zeum Żup Krakowskich w Wieliczce za wielkie za-
angażowanie w pozyskanie danych archiwalnych 
do powyższego opracowania.

dzona 11 sierpnia 1874 roku zmarła 21 czerwca 1965 roku, Urząd Stanu 
Cywilnego w Katowicach, nr 833/1965. (Archiwum rodziny Jana Pinow-
skiego).
33  List z 14 maja 1976 z Krakowa Władysława Jerzego Przybyłowskiego do 
Radzymina zawiadamiający siostrę Jadwigę Przybyłowską Pinowską Bo-
rońską i jej syna Jana Pinowskiego o śmierci Marii Machowicz i mającym 
się odbyć 15 maja 1976 roku pogrzebie w Wieliczce oraz nekrolog Marii 
Machowicz (Archiwum rodziny Jana Pinowskiego).   
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suKIENKA PRzEszytA 
KuLAmI 
DIETZDORF DOŁUSZYCE / CIECHÓW ROK 1945
Od dwóch lat publikujemy na łamach Wiadomości Bocheńskich fragmenty wspomnień Władysława Kopacza 
(1921-1996) udostępnione i przygotowane do druku przez jego syna Woytka Kopacza.

Władysław Kopacz urodził się w Dołuszycach. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., walczył w obronie 
Lwowa. Dostał się do niewoli sowieckiej, z której udało mu się uciec i wrócić do rodzinnej wsi pod Bochnią. An-
gażował się w konspirację młodzieżową. Na polecenie władz konspiracyjnych zgłosił się ochotniczo na roboty 
do Niemiec. Przebywał tam do końca wojny. Przeżył bombardowanie Berlina w 1943 r. Po wojnie zamieszkał 
w Środzie Śląskiej. Spisał swoje wspomnienia wojenne i okupacyjne  oraz pierwsze powojenne lata. Był bystrym 
obserwatorem i świetnym narratorem. Poniżej tekst Woytka Kopacza oparty na wspomnieniach ojca Władysła-
wa.Tekst ten publikowany był już wcześniej w periodyku wydawanym przez Urząd Miejski w Środzie Śląskiej 
– Roland nr 8 (322) sierpień 2021. 

Woytek Kopacz

Władysław Kopacz w książce Terra Incognita 
rok 1945 tak opisuje swoje przeżycia z pierw-
szych miesięcy po zakończeniu wojny: 

***
(…) Na Dolny Śląsk zostałem skierowany przez Pol-

ski Związek Zachodni i to zupełnie przypadkowo. Jedna 
z moich młodszych koleżanek z Bochni-Dołuszyc, Bro-
nisława Pyszno otrzymała list od starszego brata z jakie-

goś Dietzdorfu koło Neumarkt (Środy Śląskiej), gdzieś 
tam, za Breslau (Wrocławiem).

(…) Chcę do niego pojechać, ale się boję – oznajmi-
ła mi. Ja również mam skierowanie do pracy w jakieś 
miejscowości, ale nie wiem dokładnie, gdzie to jest.Wy-
bierzemy się więc razem do tego Wrocławia. I tak ruszy-
liśmy na „Dziki Zachód”.

Przygód w podróży było niespodziewanie dużo. Po-
ciągi jechały, to zawracały, okrążały miasta, mosty były 
zniszczone. Wreszcie dobrnęliśmy z takimi samymi 
tułaczami jak my do Wrocławia na dworzec Nadod-
rze. Stąd pieszo przez ruiny, przy pomocy niemieckich 
kobiet, za małą opłatą doszliśmy do dworca Wrocław 
Główny. Potem na Konigsplatz (obecnie Plac Jana Paw-
ła II) i prosto przez ruiny do Leśnicy. Tam wskakujemy 
do sowieckiego pociągu wiozącego na wschód zrabowa-
ne dobra. Za Neumarkt pociąg zwolnił. Teraz skaczemy 
– powiedziałem. Skoczyłem. Krzyczę – skacz! Bronia! 
Skoczyła i upadła. Po chwili wstaje. Ma pokaleczone ko-
lana. Na stacji ani żywego ducha. Gdzie teraz ? 

Daleko na horyzoncie widać wieże kościelne. Skróta-
mi prze pola doszliśmy do rynku. Od dwóch Polaków 
dowiedzieliśmy się jak dojść do Dietzdorf (Ciechowa). 
Na drogowskazie, poniżej niemieckiej nazwy Dietzdorf, 
napis po polsku Dołuszyce. Bronia krzyknęła. To tu! Tu 
jest moja rodzina!

Odnaleźliśmy jej brata Stanisława. Radości było co 
niemiara, ale po chwili Bronia jakby omdlała. Dwie 
nieprzespane noce, odwodnienie organizmu i ogrom-
ne zmęczenie po przejściu kilkudziesięciu kilometrów 
zwaliło ją z nóg. Następnego dnia ciąg dalszy wspo-
mnień i opowieści i tu dowiadujemy się, że brat Staszek 
jest z żoną, bracia i koledzy z niemieckiego obozu pracy 
oraz dwie dziewczyny – łączniczki z Powstania War-
szawskiego- Sabina i Marysia.

Postanowiłem załatwić sobie pracę w średzkim 
Starostwie i 19 lipca 1945 r. zostałem przyjęty na sta-
nowisko pracownika kontraktowego. Wróciłem do Cie-

Władysław Kopacz (fot. zbiory rodzinne)
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chowa, gdzie pan Stanisław Pyszno był wówczas sołty-
sem. Przy okazji miałem wymienić kanister spirytusu 
na dwa kanistry benzyny od Sowietów, do samochodu 
pana Starosty. Po udanej transakcji u pana Stasia opi-
jaliśmy interes spirytusem gorzelnianym w kuflach po 
piwie. Spirytus z kanistra po benzynie zrobił swoje. 
Przespałem dwa dni w pokrzywach za stodołą. Nikt nie 
wiedział, gdzie jestem. Jeden sowiecki „starszyna” wy-
leczył mnie kobylim mlekiem, więc mogłem wrócić do 
Starostwa. Zobaczył mnie pan Roman Łyczek z referatu 
budżetowo – finansowego i skwitował„ widzicie, mówi-
łem, że on wróci! Nie uciekł”. Zanocowałem u państwa 
Pyszno. W nocy był napad sowieckich żołnierzy na całą 
wieś. Pijani strzelali po oknach, kobiety krzyczały Hilfe! 
Ratunku! – gwałcone przez Sowietów.

Nagle rozległ się brzęk szkła, przez okno włazi sowiet 
i zachrypłym głosem krzyknął „kuda żeńszczyny?” Mó-
wię mu, że tu żadnych kobiet nie ma. Po chwili z kratow-
nicy na winogrona spadło ich kilku na ziemię. Wściekli 
strzelają w okna. Nie dają za wygraną, dobijają się do 
drzwi, ale zostały solidnie zabezpieczone od wewnątrz. 
Po tej bandyckiej napaści, nad ranem jakby ucichło. Po 
chwili słyszę głos pani Pyszno, „Staszek! Ukradli nam ko-
nie ! Nie ma ich w stajni ! Krowy też nie ma! Co robić?”

Sołtys powiadomił o napaści Milicję Obywatelską 
i Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, a oni sowietów. 
Konie odnaleziono w Dębicy, a krowę w kotle ruskiej 
kuchni. Po tym napadzie, przez kilka nocy, dom sołtysa 
Pyszno był ostrzeliwany z broni maszynowej przez pija-
nych sowietów.

Minęło kilkanaście dni. Razem z koleżanką z pra-
cy Sabiną Foght postanowiliśmy odwiedzić Stanisława 
Pyszno w Ciechowie. A tam Stasiu mówi nam, że ruscy 
żołnierze zamknęli naszych milicjantow w chlewiku. 
Kobietom kazali zasypać gnojem wejście. Słychać krzy-
ki sowietów i licznie zgromadzonych mieszkańców wsi. 
Muszę powiadomić milicję – powiedział. Gdy biegł 
przez pola do Środy Śląskiej sowieci strzelali do niego 
z karabinów. Po dwóch godzinach zjawiła się „bezpieka” 
i ruska komenda wojskowa. Wywiązała się strzelanina, 
jeden strzelał do drugiego. Kule latały gęsto. Kiedy wie-
czorem wracaliśmy do domu Sabina mówi „Władek, zo-
bacz … mam przestrzeloną, w kilku miejscach, sukien-
kę. Tak blisko to kule latały koło mnie na barykadzie 
podczas Powstania Warszawskiego. Ale wtedy to się nie 
bałam.”

Poszliśmy do kościoła świętego Andrzeja. Długo 
modliła się, czy też płakała. Tego już nie wiem.

ARChItEKCI I BuDOw-
NICzOwIE BOChENsCy   
GABRIEL NIEWIADOMSKI (1857 - 1944)
Bochnia stare miasto, ponad 750. letnie, z górniczą 
tradycją, przez całe wieki była niedużym miastem, 
choć jej znaczenie, jako miasta górniczego było 
w średniowieczu duże i takie utrzymywało się do po-
łowy XVII w. W czasie wojen szwedzkich zniszczone, 
spalone i ograbione długo nie mogło się podnieść 
i już nie odzyskało dawnego znaczenia. Nawet kiedy 
w czasach zaborów była Bochnia miastem obwodo-
wym, uchodziła za prowincjonalne miasteczko ga-
licyjskie. Centrum miasta położone jest w kotlinie, 
którą przecina potok Babica. Na wzgórzach otaczają-
cych tę kotlinę, rozsiane były niegdyś małe drewnia-
ne domki górników. W centrum, poza nielicznymi 
budynkami murowanymi była zabudowa drewniana 
i to przeważnie parterowa. 

Janina Kęsek

‚

Dawna Bochnia nie ma bogatej ikonografii. 
Najstarsze i jedyne dwa widoki pochodzą 
z  połowy XIX w. Jeden , nieznanego autora 

ukazuje miasto od strony gościńca krakowskiego z gip-
sową górą na pierwszym planie i domkami na przed-
mieściu. Dalej sylwetka kościoła św. Mikołaja z dachem 
i wieżą jeszcze przed przebudową, którą przeprowa- Gabriel Niewiadomski z żoną Julią z Potockich 

(fot. J. Sebald Kraków, zbiory rodzinne)
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dzono dopiero w latach 50. XIX w. W dalszej perspek-
tywie budynki obu klasztorów: bernardynów i domi-
nikanów. Cenną, ze względów ikonograficznych jest 
panorama Bochni z lat 30. XIX w. ukazująca miasto ze 
wzgórza Krzęczków. Autorem jest Carl Bernd, ówczesny 
starosta bocheński. Według jego rysunku wykonano li-
tografię, zapewne w dużym nakładzie, bo dochód z  ich 
sprzedaży przeznaczony był na  budowę pierwszego 
w mieście szpitala. 

Kilka z tych odbitek zachowało się do dziś, są m.in. 
w  zbiorach bocheńskiego muzeum.Panorama Bochni jest 
tu rozległa. Widać wiele obiektów ważnych w mieście, a na 
pierwszym planie dawną zabudowę szybu Sutoris. 

Typowe domy mieszkalne tak w centrum jak i w bocz-
nych uliczkach były drewniane, kryte gontem. Stały na ka-
miennej podmurówce, a małe ganki i schodki prowadziły 
z domu na ulicę. Taką zabudowę utrwalili bocheńscy mala-
rze na licznych obrazach i rysunkach. 

Były też miejskie folwarki czyli małe gospodarstwa 
rolne, szczególnie na przedmieściach. Takie folwarki skła-
dały się z domu mieszkalnego i zabudowań gospodarczych, 
stajni, spichlerza, stodoły, czasem też lamusa. Dom miesz-
kalny i zabudowania gospodarcze oddzielało podwórze, 
a na nim kury, gęsi, kaczki tworzyły wiejski harmider. Był 
też ogródek przed domem, a za podwórzem i budynkami 
gospodarczymi sad. Do dziś zachowały się resztki takiego 
folwarku w zakamarku ul. Brackiej. 

Specyficzną architekturą wyróżniały się budynki sali-
narne wokół szybów czyli tzw. nadszybia. Były to drewniane 
klety górnicze, w kształcie rotundy, bo wewnątrz pracował 
kierat, umocowany poziomo, poruszany siłą koni. Wokół 

szybu były drewniane szopy – magazyny i stajnie. Oficjali-
ści salinarni przeważnie  pochodzenia szlacheckiego, szukali 
zatrudnienia  w żupie, bo nie posiadali ziemskich majątków. 
Podkreślali jednak swoją odrębność stanową domami przy-
pominającymi szlacheckie dwory. Kiedyś było tych dwor-
ków dużo więcej, szczególnie w pobliżu szybów kopalnia-
nych, ale i do dziś zachowały się niektóre przy ul. Orackiej, 
Solna Góra czy przy ulicy Floris. 

Kartusz na zewnętrznej ścianie willi – „wizytówka” architekta  
(fot. J. Kęsek)

Wille przy ul. Matejki w Bochni (rys. Adam Kobiela)
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Z murowanych budynków, poza kościołem św. Mi-
kołaja i zamkiem żupnym wymienić trzeba budynki 
klasztorne dominikanów i bernardynów, oraz nieistnie-
jący już ratusz na bocheńskim rynku. Natomiast w rynku 
zachowały się trzy barokowe kamieniczki i kilka z końca 
XVIII w. Z tego czasu pochodzą również koszary ułanów 
przy ul. Krakowskiej. 

Dopiero XIX wiek, przyniósł poważne zmiany. Za-
częły powstawać coraz częściej bydynki murowane, 
w  miejsce drewnianych domów, w centrum i przy głów-
nych ulicach piętrowe kamienice. Wkrótce przy waż-
niejszych ulicach również murowane wille zamożniej-
szych mieszczan. Wybudowano budynki użyteczności 
publicznej tak zwane gmachy. W latach 30. XIX w. powstał 
szpital miejski. Pod koniec XIX w. budynek Magistratu 
w  1887 r., kilka lat później nowy gmach starostwa (1893)                                                                                                                                   
Także i bocheńska Żupa Solna w miejsce drewnianych klet 
szybowych stawiała murowane budynki nadszybii, a z koń-
cem XIX w. pojawiły się przy szybach wieże wyciągowe na 
zainstalowane tam windy. Oczywistym jest, że miasto z cza-
sem zmienia swoje oblicze, ale wówczas zmiany te przebie-
gały gwałtownie, niemal rewolucyjnie.W połowie XIX w. 
zaczęła się budowa obiektów salinarnych: nowa siedziba dla 
zarządu salinarnego w przebudowanym obiekcie będącym 
częścią dawnej zabudowy zamkowej, budynki mieszkalne 
dla pracowników kopalni: dla kadry inżynierskiej przy plan-
tach salinarnych, a w 1905 r. dla robotników tak zwana „Ko-
lonia górnicza” nieco poza miastem przy drodze na Tarnów. 
Stary zamek żupny został przebudowany tak, że trudno się 
w nim dopatrzeć śladów dawnego zamku. A plac salinarny, 
pełniący przez lata funcje gospodarcze zamieniono na park. 
Zasypano stawy (z wyjątkiem jednego) będącego rezerwu-
arem wody, na wypadek pożaru w kopalni, i przedłużono 
planty wzdłuż ul. Orackiej. Dlatego przez długi czas funk-
cjonowała nieoficjalnie nazwa „Stawisko”, na określenie tego 
miejsca, ale dziś nikomu ona nic nie mówi, a nawet coraz rza-
dziej jest używana. Nad miastem na „słonecznym wzgórzu” 
stanął w 1886 r. okazały gmach gimnazjum, które wcześniej 
mieściło się w dawnym pobernardyńskim budynku. Powsta-
wały również nowe szkoły tzw. powszechne, czyli podstawo-
we. Jedyną do tej pory parafialną „Szkołę pod dwonkiem” 
w 1906 roku przebudowano, a wkrótce wydudowano jeszcze 
dwie następne. W 1905 r. w pobliżu gimnazjum stanęła gim-
nazjalna bursa. Wyraźne zmiany w obliczu miasta nastąpiły 
w związku z budową linii kolejowej Kraków – Lwów w po-
łowie XIX w. Wybudowano dworzec kolejowy według typo-
wych wówczas projektów oraz  budynki mieszkalne dla pra-
cowników oraz gospodarcze, na potrzeby kolei. Gwałtownie 
znikała „Bochnia parterowa”. Ten rozpęd budowlany trwał 
nadal w I połowie XX wieku. W 1910 r. wybudowano Kasy-
no Miejskie, a w 1913 r. staraniem Towarzystwa Szkoły Lu-
dowej Teatr Świetlny „Zorza”przy ul. Sądeckiej. Jest jeszcze 
w Bochni kilka przykładów budownictwa z tamtego czasu: 
historyzmu i  modernizmu z lat 30. XX w. Bochnia zmie-
niała się zgodnie z wizją wybitnych architektów, przeważnie 
krakowskich lub lwowskich: Gabriela Niewiadomskiego, 
Teodora Talowskiego, Henryka Luxa, Wacława Nowakow-
skiego, Władysława Ekielskiego oraz inżynierów z kręgu 
lwowskiego architekta Alfreda Zachariewicza uważanego 
za twórcę polskiego historyzmu. Nad realizacją ich projek-
tów czuwali bocheńscy budowniczowie m.in. Kazimierz 
Kotłowski, Franciszek Terczyński czy Ludwik Kurkiewicza. 

Oni też często dostosowywali do lokalnych uwarunkowań 
gotowe projekty dla budynków użyteczności publicznej.

Na łamach Wiadomości Bocheńskich, w nowym cyklu 
artykułów, chcemy przypomnieć sylwetki architektów i bu-
downiczych, którzy sto pięćdziesiąt czy sto lat temu, tworzyli 
tę Bochnię w której dziś żyjemy. 

* * *
Gabriel Niewiadomski (1857-1944) był jednym 

z dwunastu dzieci Ksawerego i Natalii z Tchórzewskich. 
Urodził się 7 października 1857 r. w miejscowości Tarna-
wa Górna w pow. sanockim, gmina Zagórz. Niewątpliwie 
uczył się we Lwowie, ponieważ było to najbliższe miasto, 
w którym mógł chodzić do gimnazjum. Wybrał studia 
techniczne, a w Wiedniu była jedyna wówczas wyższa 
uczelnia o profilu technicznym Technische Hoch Schule. 
W dorosłym życiu był związany z Krakowem. Mieszkał 
tu, wraz z rodziną przy ul. Karmelickiej. Prawdopodobnie 
po 1890 roku, ożenił się z Jadwigą Potocką, córką Bole-
sława Potockiego ze Złotego Potoku i Wandy Niewiarow-
skiej. Miał sześcioro dzieci, wszystkie urodzone po 1890 
roku: Leszek Ksawery (ur. 1894), Teresa (1896), Jerzy 
1898, Jadwiga 1899, Jan 1905, Krystyna 19131. 

Gabriel Niewiadomski inżynier budowlany, był swe-
go czasu wziętym architektem krakowskim. Projekto-
wał między innymi budynki uniwersyteckie: Collegium 
Phisicum im. Augusta Witkowskiego (obecnie Instytut 
Historii UJ), Collegium Broscianum przy ul. Grodzkiej 
(obecnie jeden z oddziałów Archiwum Narodowego 
w Krakowie) oraz budynki Wydziału Teologicznego UJ 

1.. Fotografie w tekście pochodzą ze zbiorów rodzinnych, życzliwie udo-
stępnione przez pana Andrzeja Niewiadomskiego z Berlina.

Architekt Gabriel Niewiadomski (fot. zbiory rodzinne)
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(obecnie Wyższe Seminarium Duchowne) na Podzam-
czu. Według jego projektów wybudowano w Krakowie 
– Podgorzu klasztor ojców redemptorystów i kościół pw. 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

W 1933 r. Gabriel Niewiadomski napisał tekst Wykaz 
nowych budowli państwowych i większych przebudowli 
wykonanych w Krakowie, w okresie od r. (1)880 do chwili 
obecnej. Tekst ten, prawdopodobnie w formie rękopisu, 
nie był publikowany. Na razie nie udało się ustalić gdzie 
się  znajduje i czy jeszcze istnieje.W tym miejscu pragnę 
podziękować pani Anicie Chodkowskiej wicedyrektor 
Archiwum PAN w Warszawie za pomoc w poszukiwa-
niu w/w tekstu i wnikliwą kwerendę w zbiorach tego 
archiwum2. Niewiadomski projektował również, poza 
Krakowem m.in. ratusz w Brzesku. Projektował też na 
zamówienie prywatnych inwestorów, głównie budynki 
mieszkalne, m.in. w Bochni dwie wille przy ul. Krakow-
skiej (obecnie ul. Matejki)3. 

Pierwsza z nich, w typowym dla Niewiadomskiego 
stylu, eklektyzmu, wystawiona została w 1903 roku. Na 
zewnątrz widoczne są autentyczne formy historyczne. 
Na zewnętrznej ścianie tej willi umieszczony jest kartusz 
z  napisem „Wykonano w 1903 r. Projektował architekt 
G. Niewiadomski.” Gabriel projektował tę willę dla swo-
jego brata, Macieja Prus-Niewiadomskiego (1854-1926) 
inżyniera geodety i przedsiębiorcy, który przez kilka lat 
mieszkał w Bochni i pewnie planował osiąść tu na stałe 
skoro wystawił tę dużą willę.  Był też właścicielem „czer-
wonej kamienicy” przy ul. Floris. Jednak po śmierci córki 
Janiny poległej w 1919 roku w obronie Lwowa i wkrótce 
żony Zofii z Radwanów wyjechał z Bochni, a willa została 
sprzedana. 

Druga willa, przylegająca do wyżej opisanej, całkiem 
inna, piętrowa, jest przykładem XIX-wiecznego history-
zmu z elementami architektury renesansu. Ozdobą fasady 
jest logiia zamknięta spłaszczonym łukiem, nad którym 
biegnie szlak z kolorowych płytek ceramicznych. Niewia-
domski zaprojektował tę willę na zamówienie inż. Erwina 
Windakiewicza nieco później, prawdopodobnie w 1905 
roku. Pod względem architektonicznym obie wille zostały 
dokładnie omówione w artykule Joanny Bukowskiej i Jac-
ka Cierniaka Architektura secesyjna Bochni4. 

Gabriel Niewiadomski zmarł w Krakowie 6 grudnia 
1944 w wieku 87 lat i pochowany jest w grobowcu Nie-
wiadomskich na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie5. 

Rodzinie Gabriela Niewiadomskiego z Krakowa i Ber-
lina dziękuję za udzielenie cennych informacji i fotogra-
fii ze zbiorów rodzinnych, a architektowi inż. Adamowi 
Kobieli za rysunek i konsultacje w zakresie bocheńskiej 
architektury.

2  Informację o tym rękopisie uzyskałam w Muzeum Architektury we 
Wrocławiu za co składam serdeczne podziękowanie pani kustosz działu 
architektury XIX i XX w. Magdalenie Ławickiej oraz pani Małgorzacie Re-
inhard-Chlanda.
3  Archiwum Narodowe w Krakowie, oddział w Bochni.
4  Wiadomości Bocheńskie nr 2 (15) /R. V/1993.
5  kw. X rząd 5 grób 1.

GłOsKA „R”                                                                                                                                  
Dzisiaj o głosce „R”, najtrudniejszej w całym syste-
mie językowym. Jest dźwiękiem bardzo trudnym 
pod względem artykulacyjnym. Pojawia się ona w 
zasobie dźwiękowym dziecka około 5-6 roku życia. 
Na wcześniejszym etapie jest zastępowana przez gło-
ski ”L” oraz „J”, co jest zupełnie naturalne na tych 
etapach rozwojowych dziecka.

Marta Czachor

Z doświadczenia logopedycznego mogę śmia-
ło powiedzieć, że głoska ta jest jedna z naj-
częstszych wad występujących tak u dzieci jak 

i u dorosłych. Logopedzi w terminologii nazywają to ro-
tacyzmem lub reraniem. W obrębie rotacyzmu występuje 
szereg wadliwych form tej realizacji. Popatrzcie sami:

a) rotacyzm uwaularny – inaczej „r” realizowane jako
    francuskie.
b) lateralny – czyli inaczej boczny, dosyć trudny do
    wypracowania.
c) labialny – czyli realizowany wargowo.
d) welarny – inaczej krtaniowy.
e) faryngealny – inaczej gardłowy.

Każda forma wadliwej realizacji wymaga jednak 
wczesnej terapii logopedycznej, natomiast w przypadku 
zastępowania głoski „R” przez inne, które stanowią for-
mę rozwojową wymaga jedynie stymulacji logopedycznej 
w formie zabaw, tak, aby dziecko nawet nie odczuło, że są 
to ćwiczenia. 
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Marta Czachor Wieloletnia praca terapeutyczna pozwoliła mi na 
wnioski mówiące o tym, że bezpośrednią przyczyną ro-
tacyzmu jest niedostateczna sprawność ruchowa apexu –
czyli czubka języka. Zdarza się bowiem, że przychodzą do 
mnie osoby dorosłe, których język jest zbyt duży, przesad-
nie gruby, bywa że napięcie mięśniowe jest osłabione lub 
nadmiernie wzmożone. Coraz częściej trafiają do mnie 
jednak osoby z krótkim wędzidełkiem podjęzykowym, co 
powoduje że wykonanie ruchów koniecznych do wytwo-
rzenia głoski staje się niemożliwe! 

Co wtedy? Zalecam podcinania wędzidełka podjęzy-
kowego, co pozwoli na lepszą sprawność i łatwość pio-
nizacji języka potrzebną do wywołania głoski R”. Do in-
nych przyczyn wadliwej realizacji mogę zaliczyć jeszcze 
obniżony poziom słuchu, opóźniony rozwój umysłowy, 
ruchowy, nieprawidłowe wzorce z otoczenia.

Miałam przypadek, kiedy to ojciec dziecka, które sa-
motnie wychowywał chłopca i uczył go również w domu 
głoski „R”, niestety sam ją błędnie realizował. Po drugiej 
wizycie, czyli dwóch tygodniach intensywnej pracy tak 
mojej jak i chłopca nie było widać najmniejszych nawet 
postępów w mowie dziecka. Jak mogło do tego dojść? 
Ojciec chłopca wiedział o tym, że źle wymawia tą gło-
skę, ale zapytany, udzielał tak odpowiedzi, aby nie było 
możliwości odpowiedzi z realizacją głoski. On po prostu 
wyszukiwał takich słów, aby ta głoska nigdy się nie poja-
wiła. Przypadek jednak sprawił, że po skończonych zaję-
ciach, zaczęliśmy rozmawiać na całkiem inne tematy nie 
związane z zajęciami i wtedy dopiero zdałam sobie spra-
wę, że ojciec dziecka nie może z nim ćwiczyć. Inicjatywę 
ćwiczeń z wnuczkiem przejęła babcia. Suma sumarum, 
chłopiec nauczył się głoski „R”, jednak powtórzeniami 
w domu musiała się zająć babcia oraz ciocia dziecka.

Jak powstaje głoska „R”? dzieje się tak na wskutek 
szybkich i zarazem delikatnych uderzeń czubka języka 
o  wałek dziąsłowy, znajdujący się za górnymi zębami. 
Prawidłowe jej tworzenie następuje wówczas, gdy język 
pozostaje szeroki, a jego boki dotykają zębów trzonowych 
,przyjmując pewną stałą pozycję, przy czym przednia 
część języka jest ruchliwa, elastyczna. Tak więc głoska ”R” 
powstaje wskutek bardzo szybkich ruchów wibrującego 
języka, wargi są przy tym delikatnie rozchylone.

Na czym polega diagnoza logopedyczna?
Całościowa diagnoza składa się z różnych elementów. 

Musimy znaleźć bowiem główną przyczynę  wady wymo-
wy. Postawienie diagnozy jest możliwe dzięki wnikliwej 
obserwacji dziecka. Przygotowując badania logopedyczne 
szukam informacji, które dotyczą motoryki dziecka, stanu 
słuchu, stanu jego zdrowia itp. Źródłem informacji mogą-
cych przyczynić się do poznania genezy zaburzeń jest: 

– obserwacja 
– informacje od rodziców, wychowawcy 
   (w klasie czy w przedszkolu)
– badanie mowy dziecka.

Najważniejszym dla mnie punktem jest obserwacja 
dziecka, jego kontrola posturalna (pozycja jego ciała).Co 
to oznacza w praktyce? Otóż to, że mózg dziecka zbiera 
informacje z receptorów całego organizmu a następnie 
decyduje ile napięcia mięśniowego dostarczy sobie do 

odpowiednich mięśni, odpowiedzialnych za utrzymanie 
dziecka w pionie, dotyczy to też pionu języka. Z receptorów 
każdy z nas korzysta w dniu codziennym, do nich należą: 

– układ przedsionkowy (ucho wewnętrzne)
– oczy
– proprioreceptory (czucie głębokie w mięśniach, sta-

wach, powięzi, wiązadłach). 
Najważniejsze z nich oczywiście znajdują się w stóp-

kach dzieci, mięśniach brzucha, pleców oraz szyi i mię-
śniach twarzy: mięśniach żwacza. Jeśli trafia do mnie 
dziecko, a jego receptory zaczynają pracować nieprawi-
dłowo, to w zależności co tak naprawdę szwankuje, za-
czyna się terapia tych właśnie funkcji. A zatem? Dobra 
diagnostyka, uzupełniana wywiadem z rodzicami to pod-
stawa do późniejszej terapii.

Dlaczego głoska „R” chociaż najtrudniejsza w całym 
systemie językowym, stała się dla mnie najbardziej bliska?

Ponieważ stała się dla mnie wyzwaniem, już wiele lat 
temu. Mój syn nie potrafił jej prawidłowo wymówić, logo-
pedzi rozkładali ręce, mówiąc, że już nic nie da się zrobić. 
Zmotywowało mnie to na tyle, że rozpoczęłam studia logo-
pedyczne, aby pomóc własnemu dziecku  a konsekwencją 
tego było napisanie pracy dyplomowej zatytułowanej:

”Dziecko w normie intelektualnej z nieprawidłową re-
alizacją głoski R”. Praca i doświadczenie z nim związane, 
okazały się okazją do wprowadzenia innowacyjnych po-
mysłów, które miały swój rezultat w prawidłowym wywo-
łaniu i realizacji długości trwania i dźwięku tej trudnej 
głoski. Stała się też dla mnie tym samy najbardziej lubianą 
w terapii i najłatwiejszą ze wszystkich. 

Źródło inspiracji: Moje gabinetowe i prywatne dzieci.

Marta Czachor – logopeda, nauczyciel, Certyfikowany 
terapeuta elektrostymulacji wewnętrznej i zewnętrznej, 
Terapeuta dzieci przewlekle chorych, Oligofrenopeda-
gog, Certyfikowany Terapeuta terapii ręki I oraz II stop-
nia, Terapeuta plastrowania Kinesiotaping w logopedii.
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wIERszE RENAty 
  Ewelina Mroczek rozmawia z Renatą Stabrawą
A może poezje? Zastanawiam się nad wyborem słowa. I ta niepewność zbliża mnie chociaż trochę do daru dane-
go tym nielicznym: - którzy przez metaforę wybranych słów i przestankowe znaki lub bez nich, potrafią wyrazić, 
a może przysłonić to, co bardzo osobiste. – Wtedy bardziej odczuwamy niźli wiemy. W wierszu Oprócz Ciebie  
odczytuję, jako autorskie credo, słowa „…Nikt mi nie zabroni karmić Cię poezją, prozą, aż do bólu...” 

Literatura polska w sztuce poezji ma wybitne 
przedstawicielki. Pamiętam własną fascynację wier-
szami Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. To dziś, 
niewątpliwie już klasyka. Czy twoja inspiracja sięga 
takich wzorów?

Moje pierwsze wiersze powstały w okresie dorastania 
i niestety nie inspirowałam się żadną poetką ani poetą. Moje 
„szufladkowe wypocinki” – bo tak je pieszczotliwie nazy-
wałam wynikały z potrzeby „wynurzenia” emocji z mojego 
wnętrza, które gdzieś skrycie kamuflowały się. W później-
szym okresie, kiedy spostrzegałam już świat z doświadcze-
niem i dystansem za wzór postawiłam sobie dwóch wpły-
wowych poetów w literaturze włoskiej. Giacomo Leopardi 
zafascynował mnie poezją filozoficzno-moralną, a krótką 
formę zawdzięczam Giuseppe Ungharettiemu, przedstawi-
cielowi hermetyzmu włoskiego.

Kiedy powstał twój pierwszy wiersz. Czym byłaś zain-
spirowana?  Zacytuj ten wiersz.

Pierwszy wiersz napisałam będąc nastolatką. Krótki 
wyjazd związany z badaniami diagnostycznymi napawał 
mnie ogromną tęsknotą za domem. To tam powstał mój 
piewszy wiersz w otoczeniu ogromnych drzew z pobli-
skiego lasu.

„Dom” 
Czekam na Ciebie jak na miłość,
na zbawienie,
na piękne chwile.
Odliczam kolejne dni,
by obaczyć Cię 
i znów szczęśliwą być.

A Twój sposób na wiersz. Natchnienie nagłe? Czy 
może siadasz w ogrodzie, gdzie pięknie i zastanawiasz 
się? A może to jakiś wewnętrzny przymus, który budzi 
cię w nocy?

To natchnienie. Nigdy nie wiem kiedy się pojawi. My-
ślę,że jest podobnie jak u artystów-malarzy czy muzyków. 
Przychodzi taki momen… i albo zdążę zapisać tych kilka 
słów ….albo przepadnie bezpowrotnie.  Najczęściej “wena” 
przychodzi przed snem, kiedy wyciszam się i zaczynaja wi-
rować luźne, niczym niepowiązane słowa. Kiedyś artyści za-
pisywali słowa, nuty na wymiętych kartkach papieru, dzisiaj 
wykorzystuję do tego notatnik w telefonie.

Kochasz słowa. Twój sposób łączenia słów w opis, wy-
kładnię jest wyrazisty, bo krótki i zwięzły. Sama to przy-
znajesz gdy mówisz ...Słowo na początku było... albo... 
Długo jeszcze będziemy  wstydzić się prostych słów,... Czy 
dobrze cię zrozumiałam?

Słowo to melodia, energia, światło. Verbum porównuję 
do nut, mistycyzmu… zawsze próbuję wyjść poza schemat 
jak pisał cytowany wcześniej G. Leopardi “by poczuć ten 
nadludzki i bezmierny spokój”. Dzisiaj wstydzimy się ba-
nalnych słów jak proszę, dziękuję, przyjaźń, miłość bo są 
nieatrakcyjne. Ale słowo łączy ludzi, jest potrzebne w życiu 
każdego człowieka nawet w komunikacji międzyludzkiej. To 
takie sacrum. W wierszu “Groza” z którego pochodzą przy-
toczone słowa “długo jeszcze będziemy wstydzić się prostych 
słów” chciałam przypomnieć, że ciągła ucieczka słowna 
przed konfrontacją z drugim człowiekiem może okazać się 
destrukcyjna.

Miłość, wspólnota, jedność w wierszu „Synchronicz-
nie”. Powiedz coś o sobie.

Na pierwszym miejscu zawsze stawiałam  życie czło-
wieka, relacje międzyludzkie, rodzina, bo to są najwyższe 
wartości. Dzisiaj stały się już niemodne, ale przecież wszyscy 
mamy  jakieś korzenie, które kształtują naszą świadomość 
i  tożsamość w dorosłym życiu. Podstawą człowieczeństwa 
jest dzielenie się z drugim, ale do tego trzeba dorosnąć, bo 
obdarowywanie daje większą satysfakcję niż branie. Kiedyś 
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też otrzymywałam, a teraz przyszedł czas podzielić się 
nie tylko rzeczami materialnymi z innymi, ale też do-
świadczeniem. Dziękuję rodzinie, że taką mnie ukształ-
towała, pozwoliła opuścić gniazdo, abym mogła zdobyć 
inne doświadczenie. Takim momentem był wyjazd do 
Włoch, gdzie spotkałam życzliwych ludzi, poznałam kul-
turę tego narodu, która była odmienna niż u nas w Pol-
sce. I te dwa odmienne światy ukształtowały mnie jako 
kobietę szukając ciągle  odpowiedzi na pytanie „mieć” 
czy „być” – taki dualizm życiowy. Każdy z nas spotyka 
osoby, które wywierają wielkie emocje. Pamiętam moją 
rozmowę, a w zasadzie monolog kobiety, którą spotka-
łam podczas podróży w pociągu. Opowiadała o postawie 
patriotycznej, moralności… to były wtedy trudne czasy, 
bo Polska budziła się do walki z Komunizmem. Podzi-
wiałam Ją za charyzmę, że otwarcie mówiła o wolności. 
Wywarła na mnie ogromne wrażenie i pomimo tego, że 
nasze drogi rozeszły się tą lekcję pamiętam do dzisiaj, 
bo człowiek wiecznym podróżnikiem jest. Jakiś misty-
cyzm związał mnie z Włochami. To nie tylko znajomość 
języka, tłumaczenia, nauka Polaków języka włoskiego 
i Włochów języka polskiego oraz swobodny przepływ 
wyrażeń w dwóch językach, podróżowanie po Półwyspie 
Apenińskim. To coś więcej. W  latach dziewięćdziesią-
tych miałam okazję zorganizować wymianę polsko-wło-
ską. Do Bochni przybyła Orkiestra Dęta (L’Orchestra di 
Fiati del Veneto pod batutą Benvenuto Bassan) z okolic 
Padwy z serią koncertów w naszym regionie i przy oka-
zji zwiedzając nasze okolice. Członkowie liczącej ponad 
czterdzieści osób orkiestry gościła u rodzin z Parafii Św. 
Pawła Apostoła w Bochni. W ramach tej wymiany udało 
mi się zorganizować pielgrzymkę młodzieży z Katolickie-
go Stowarzyszenia Młodzieży działającej przy parafii Św. 
Pawła Apostoła do Włoch, gdzie członkowie grupy gościli 
nas u  siebie. Podczas tego wyjazdu zwiedziliśmy Wene-
cję, Padwę, Asyż, Rzym, Watykan i i mieliśmy ogromne 
szczęście być na Mszy Świętej u Papieża Jana Pawła II 
w Castel Gandolfo. Po wielu latach, kiedy spoglądam  na 
zdjęcia Ojca Świętego Jana Pawła II oraz uczestników tej 
pielgrzymki nadal powracają emocje, bo uświadomiłam 
sobie, że niewiele osób miało okazję być blisko tak chary-
zmatycznej osoby. Chciałabym również 
wspomnieć o wieloletniej współpracy 
z bocheńskim chórem Pueri Cantores 
Sancti Nicolai pod batutą ks. Stanisława 
Adamczyka. Prawie przez dwie dekady, 
każdy wyjazd chórzystów do Włoch 
związany z Festiwalami (Arezzo, Lecco, 
Nuoro na Sardynii) wspierałam księdza 
Stanisława językowo i organizacyjnie. 
Nigdy nie zapomnę płynącej fascynacji 
Włochów „Naszymi chłopcami”, gdyż  
iele ciepłych słów usłyszałam od juro-
rów o dobrym wychowaniu chórzystów, 
ich walorach głosowych i wysokim po-
ziomie wokalnym, często powtarzali, 
że „zazdroszczą nam chóru” i byłam 
z tego faktu bardzo dumna. Przez kil-
ka lat redagowałam artykuły do Biule-
tynu Informacyjnego Parafii Św. Jana 
Nepomucena w Bochni.„Źródełko”. To 

Pan Karol Klima, wydawca biuletynu, zaproponował mi 
współpracę, a w ostatnim czasie pomógł mi wydać mój 
tomik poezji „Miraże”. To są moje „ małe kroczki” w bu-
dowaniu lokalnej społeczności i od wiele lat czerpię z tego 
faktu satysfakcję. Podziwiam każdą osobę, która potrafi 
dać z siebie cząstkę, aby inni mogli poczuć, że nie żyją na 
samotnej wyspie. 

Nie piszesz do szuflady. W minionym roku  ukazał się 
w druku Twój pierwszy tomik zatytułowany Miraże. Mi-
raż znaczy ułuda. A Twoich wierszach dostrzegam sporo 
dydaktyki i konkretności. Dlaczego więc ułuda, albo jak 
kto chce złudne widzenie. Jesteś nieco tajemnicza, zasła-
niasz się ty słowem. A potem piszesz Przepis na sukces. 

Już nie piszę, po wielu latach pisania do szuflady po-
stanowiłam wydać tomik. Nie było to łatwe, gdyż poezja 
to obnażanie własnej duszy. Tytuł tomiku „Miraże to iluzja 
życia i  tego co nas otacza, bo to co spostrzegamy to tyl-
ko nasza ocena, niekoniecznie prawda różniąca nas od 
innych. Wiersz „Przepis na sukces” jest odpowiedzią na tą 
iluzję i spostrzeganie ludzi wokoło w dzisiejszych czasach 
jako pięknych i wspaniałych. Jednak człowiek ma też ciem-
ne strony życia, których nie chce uwidaczniać na zewnątrz 
i stąd taka ironia. 

Pani Renata Stabrawa jest bochnianką. Mężatka, trzy 
córki. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. 
Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni odbyła studia fi-
lologiczne (język włoski) i kulturoznawcze na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim. Szerokie intelektualnie horyzonty 
określają takie pasje jak literatura i historia starożytna 
oraz podróże. 

Z Bochniakami spotkała się 29 października ubiegłego 
roku na wieczorze poetycko -muzycznym w Domu Boch-
niaków .Jej osobowość wyrażona w poezji i postawa życio-
wa spotkały się z szacunkiem i zainteresowaniem słuchaczy. 
Wiersze czytała Autorka i młodzież z Teatru Artystokratycz-
nego. Muzyczny entourage w wykonaniu młodych piani-
stów dodał blasku i wyrazu niecodziennemu wydarzeniu.  
Gratulujemy i czekamy na  kolejny tomik wierszy. A póki co, 
warto przeczytać Miraże. Polecamy.
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wyBRANE
wIERszE RENAty 

Hipotetycznie

Gdybym nie wylała tylu łez w życiu
byłabym taka?
Gdybym nie przeżyła chwil radości
byłabym taka?
Gdybym nie spotkała na swej drodze
wrażliwych i dobrych osób,
byłabym taka ?
Gdybym nie oddaliła toksycznych osób
byłabym taka?
Błabym inna …

                                                                      

Mój

Wybraliśmy Ci miejsce, byś żył.
I rosłeś w siłę, przez te wszystkie lata.
Piękny, okazały, drogi świerku.
W dzieciństwie,
Twoje szyszki wieszałam na świątecznej choince,
a zielone gałązki przyozdabiały
świąteczny stół.
Wiatr wykręcał Ci gałęzie
We wszystkie strony,
 wierzchołek kołysał Cię
jak wahadło.
Dzisiaj stwarzasz niebezpieczeństwo istotom,
którym dawałeś cień latem.
Muszę wyciąć Cię w pień
Rozpacz.
Wybacz!

Przepis na sukces

Przed snem:
Zmyj splendor dnia,
wznieś toast do lustra,
Poczuj odprężenie.
Zatop się w myślach.
Rano:
Załóż nową maskę.
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JAKuB tOmIR stAstO 
   Wywiad

‚

Artystyczna dusza, umysł analityka oraz niebywały talent. To wszystko znajdziemy w osobie dwudziestodwu-
letniego pianisty, absolwenta bocheńskiego ZPSM, a obecnie studenta drugiego roku w klasie fortepianu prof. 
Andrzeja Pikula oraz dr. Mateusza Zubika w krakowskiej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego. 
Jakub Staśto , bo o nim  mowa, był uczestnikiem kursów mistrzowskich z takimi sławami jak Ben Schoeman, czy 
Michael Wessel oraz laureatem licznych konkursów m.in. pierwszego miejsca w międzynarodowym konkursie 
pianistycznym online – 7th Propiano International Competition

Co skłoniło Cię do rozpoczęcia edukacji muzycznej?
Piękne pytanie. Słyszałem je niejednokrotnie i wiem, 

że oczekuję się tutaj ode mnie jakiś głębokich historii 
i spomnień, ale prawda jest taka, że… Moi rodzice wysłali 
mnie do szkoły muzycznej. Tyle. Na egzaminach okazało 
się, że się nadaję, więc po prostu zacząłem tam chodzić. 
Podobnie odpowiem wam, jeśli zapytacie mnie o to, dla-
czego akurat fortepian. [śmiech] Nie kryję się za tym nic 
więcej, a przynajmniej nie pamiętam, żeby tak było. 

Jak wygląda twoja droga do miejsca, w którym 
znajdujesz się obecnie?

Cztery lata uczęszczałem do Szkoły Muzycznej I stop-
nia im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie. Przez pierw-
sze dwa lata szło mi wyśmienicie. Miałem bardzo wysokie 
oceny, liczne osiągnięcia. Potem zaczęło się to psuć tak, że 
w czwartej klasie dostałem list ze szkoły, że jestem zagrożony 
nieprzejściem do następnej klasy. Przyczyn tego było kilka, 
przede wszystkim zamieszanie w życiu prywatnym i zajęcia 
pozalekcyjne. Codziennie miałem zajęte popołudnia przez 
co brakowało mi czasu na odpoczynek, ale też i na samo 
ćwiczenie. Na całe szczęście udało mi się ukończyć ten rok. 
Potem przeprowadziłem się z Krakowa pod Bochnię i to 
w bocheńskiej szkole muzycznej ukończyłem I stopień z wy-
różnieniem. Można powiedzieć, że szkoła bocheńska posta-
wiła mnie na nogi, przywróciła mi chęć do grania i dalszego 
rozwoju. Stało się to też moją jedyną aktywnością pozaszkol-
ną w tamtym okresie, wiec było mi łatwiej.

Po tym pewnie wszystko układało się po Twojej myśli?
Właśnie nie do końca. Pojawił się kolejny problem: 

bardzo chciałem startować na II stopień, żebym mógł dalej 
kształcić się w kierunku muzycznym. Jedyną możliwością 
były dojazdy do Krakowa, na co nie wyraził zgody mój tata. 
Nie dałoby się tego połączyć z równoczesnym chodzeniem 
do szkoły na wsi, a wtedy byłem jeszcze gimnazjalistą. Przez 
jakiś czas, żeby zachować kontakt z moim instrumentem, 
chodziłem na prywatne zajęcia do nauczyciela, z którym 
nie mogłem za bardzo się zgrać. Mimo moich chęci nie 
zauważałem w sobie rozwoju. Nadal bardzo chciałem iść 
na II stopień, byłem zmotywowany. Przygotowałem się 
i  przystąpiłem do egzaminów wstępnych do szkoły mu-
zycznej w Krakowie. Dostałem się. Jednak w dniu otrzy-
mania wyników przyszła informacja, ze w Bochni w końcu 
powstanie II stopień, wiec nie wahając się przystąpiłem 
do egzaminów i dostałem się do upragnionej szkoły, do 
której dojazdy nie stanowiły problemu. Szkoła muzyczna 

w  Bochni to było niezapomniane 6 lat rozwoju muzycz-
nego. Po tym przyszedł czas na zdecydowanie o swojej 
przyszłości. Już od pewnego czasu wiedziałem, że muzyka 
i samo jej granie są tym, co chcę robić w swoim życiu i na 
czym się skupić. Właśnie dlatego pierwszy rok po maturze 
poświęciłem już tylko fortepianowi, ukończyłem z wyróż-
nieniem II stopień i mogłem w pełni przygotowany przy-
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stąpić do egzaminów na studia. Obecnie jestem już na 
drugim roku na Akademii Muzycznej w Krakowie.

Czy był ktoś kto pomagał Ci przejść przez tę całą drogę?
Oczywiście! Jedną z takich osób była pani Izabela 

Szymańska-Skrukwa. Oprócz tego, że to z nią ukończy-
łem I stopień, pomogła mi również w przygotowaniach 
do egzaminów na II, tam już przez 6 lat prowadził mnie 
pan Paweł Kuc, dzięki któremu jeszcze bardziej poko-
chałem muzykę, bardzo mnie wspierał w rozwoju a każ-
da lekcja była czystą przyjemnością. Kolejną osobą jest 
profesor Andrzej Pikul. Gdy byłem na kursie w ramach 
Letniej Akademii Muzycznej to on powiedział, że jeśli 
naprawdę chcę się zajmować grą w przyszłości i jej się 
poświęcić, to mi w tym pomoże. Nie dość, że pomógł 
mi w trakcie przygotowań do egzaminu wstępnego na 
studia, to na dodatek obecnie studiuję w jego klasie.

To teraz kolejne pytanie „rzeka”. Skąd czerpiesz 
motywację?

Do dalszej pracy i grania motywuje mnie przede 
wszystkim to, że jest to moja pasja. Samo granie na forte-
pianie sprawia mi dużo radości, pozwala przeżywać uczu-
cia, których na co dzień nie doznaję. Powiedziałbym wręcz, 
że jest to dla mnie rozwój wewnętrzny, uczuciowy. Moty-
wacją są słowa różnych pedagogów, z którymi mam stycz-
ność na studiach. Z tymi, którzy widzą mój rozwój, czy 
z tymi, od których słyszę słowa aprobaty  i uznania, którzy 
zachęcają mnie do dalszej pracy. Są nią również oklaski pu-
bliczności, ale i sama chęć nieustannego rozwoju, która bę-
dzie mi towarzyszyła przez całe życie. Przynajmniej mam 
taką nadzieję. Motywuje mnie moja własna satysfakcja, że 
wykonałem dobrą robotę, robię coś właściwie. Widzę po 
sobie, że się rozwijam i mam coraz większe umiejętności, 
moje interpretacje utworów są coraz dojrzalsze. Nie stoję 
w miejscu, coraz więcej osiągam. Jak widać moja motywa-
cja jest wielowymiarowa, choć ta główna pochodzi z moje-
go wnętrza. W końcu gra na fortepianie wymaga mnóstwo 
samodyscypliny oraz ogromu poświęconego czasu. Więc 
no cóż… wręcz muszę się motywować do tego sam.

A skąd czerpiesz inspirację?
Przede wszystkim inspirację dostaję od pedagogów. 

To oni starają się wytworzyć w mojej głowie obraz tego, 
jak ma wyglądać finalnie dany utwór, czy fragment. In-
spirują mnie najczęściej poprzez słowa. Przekazują mi 
wizję utworu, która najczęściej mi odpowiada. Czasami 
nie i wtedy trzeba o tym podyskutować [śmiech]. Inspi-
rację czerpię także z życia codziennego – od osób, które 
są blisko mnie, z moich własnych przeżyć. Również przez 
uczucia, których doświadczam, bo dzięki temu łatwiej jest 
mi je przenieść na muzykę. Po prostu łatwiej jest sobie to 
wszystko wyobrazić, jeśli czegoś się doświadczyło na wła-
snej skórze. Inspiracja to otaczający mnie świat, piękno 
i miłość. Tak. Inspiracji jest dosyć sporo w moim życiu.

Często wspominasz  swoich pedagogów i profeso-
rów. Czy masz wśród nich jakiś autorytet? Albo czy 
w ogóle pojawia się takowy w Twoim życiu? 

Nie wiem, czy mam taki ideał. Ale jeśli miałbym 
podać jakiś autorytet to pewnie byłby to właśnie mój 
profesor Andrzej Pikul, który całe życie poświecił forte-

pianowi i muzyce. Na podstawie własnych doświadczeń 
może mi pomagać w kwestiach pianistycznych, ale też 
i w życiowych. Wiem, że mogę na niego liczyć. To, ja-
kie życie prowadzi i jaką pozycję zdobył, jest dla mnie 
inspiracją. Piękne jest to, że posiadam tak wspaniałych 
pedagogów w akademii, którzy dają mi tak wiele. Każdy 
z nich zwraca uwagę na inne aspekty danego utworu. 
Dzięki temu mój rozwój jest wielopoziomowy. Uważam, 
że miałem to szczęście, że natrafiłem na mojej drodze na 
ludzi, którzy chcieli pomóc mi w rozwijaniu mojej pasji.

Które ze swoich dotychczasowych osiągnięć uzna-
jesz za największy sukces? 

Jeśli mam wybrać ten największy to myślę, że jest to… 
egzamin dyplomowy wieńczący moją przygodę z II stop-
niem szkoły muzycznej. Był to pierwszy raz, kiedy zagra-
łem tak rozległy i wymagający program. Było też to dla 
mnie dość spore wyzwanie pod względem kondycyjnym. 
Grałem przed tym recital, ale była to tak naprawdę połowa 
programu. Niestety dalsze recitale nie mogły mieć miejsca ze 
względu na pandemię. Przez to nie miałem więcej możliwo-
ści, by zagrać przed publicznością cały mój repertuar przed 
egzaminem i to w takim stresie wykonawczym. Właśnie dla-
tego był to dla mnie ogromny wysiłek. Był to też pierwszy 
występ, na którym, i po którym, miałem tyle przeżyć. Jeszcze 
nigdy nie zaznałem takiego wzruszenia, czy wylewu emocji 
po występie. Życzę każdemu, by mógł coś takiego przeżyć. 
Oprócz tego był to też mój moment przełomowy, gdzie po-
kazałem samemu sobie, że mogę więcej.

Co powiedziałbyś młodszemu sobie rozpoczynające-
mu karierę? Temu Kubie na I stopniu szkoły muzycznej?

Na pewno to, żeby bardziej się skupić na fortepianie. 
Uważam, że trochę późno zacząłem stawiać to na pierw-
szym miejscu. Powiedziałbym mu, by nie poprzestawał na 
utworach, które ma zrealizować w ramach obowiązku, ale 
również ponadprogramowo. Dzięki temu pozna się więk-
szy repertuar, więcej literatury fortepianowej. Powiem 
szczerze, że do dzisiaj mam pewne braki w tym, więc tym 
bardziej powiedziałbym młodszemu sobie, temu sobie, 
który nie raz był rozdarty między gimnazjum, liceum, 
a szkołą muzyczną, żeby więcej czasu inwestować w prak-
tykę, a także w życie z muzyką. Na pewno wspomniałbym 
też o zarządzaniu w lepszy sposób swoim czasem i prio-
rytetami. Żeby ten priorytet w postaci muzyki pojawił się 
w mojej głowie i w tym co robię już wcześniej.

Jakie masz plany na przyszłość? Z czym je wiążesz?
Odpowiem prosto. Moją przyszłość wiąże z fortepia-

nem i graniem. Nie wiem do końca co dokładnie będę 
robił, gdzie się będę znajdował. Czy zajmę się na przykład 
wykonawstwem muzyki, czy może uczeniem młodszego 
pokolenia. A może będę akompaniatorem, a może będę 
się lepiej czuł w sztuce kameralnej, występując z innymi 
muzykami? A może w ogóle będę występował solo. Nie 
wiem, ale na pewno będzie to związane z muzyką. Z gra-
niem. Z fortepianem.

Czy masz jakieś rady dla młodych ludzi, którzy na-
dal poszukują swojej drogi? Którzy dalej nie wiedzą 
co robić, szukają?
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Hmm... Przede wszystkim chodzi tu chyba o szukanie 
i próbowanie, bo bez tego nie znajdzie się swojego miejsca. 
Jeśli nie przychodzi to samo z siebie i nie wiemy w środku 
czym tak naprawdę się chcemy zająć to trzeba na to poświę-
cić czas. Bywa, że jest to spotkanie właściwego nauczyciela 
na swojej drodze, który nas zainspiruje do zgłębiania danego 
tematu. Teraz jest szczególnie tak mnóstwo możliwości na 
rozpoznanie tego. Można tyle znaleźć w internecie, czy bi-
bliotece. Jest tyle różnych kierunków. Trzeba tez umieć się 
przyznać, że się nie wie, co się chce robić. Pytać, prosić o po-
moc, szukać. Wykorzystywać to, co jest nam dane od rodzi-

ców, szkoły czy nauczycieli. Poświęcić na to czas i sprawdzić, 
czy sami ze sobą czujemy się dobrze z tym co robimy.

Dziękujemy Ci bardzo za ten wywiad, za otwartość 
i tak wiele wartościowych  inspirujących informacji, które 
pewnie wielu młodym nieco rozjaśnią wybór ścieżki ży-
ciowej oraz rozwoju kariery. Życzymy dalszych sukcesów!

Ja również bardzo dziękuję za wywiad i dające do 
myślenia pytania. Cieszę się, że mogłem podzielić się 
swoimi przemyśleniami i doświadczeniami.

Rozmawiały: Julia Ciejak i Martyna Strach

z GORACym 
   PODzIEKOwANIEm   
Od lat, każdego roku, na Spotkaniu Opłatkowym w Domu Bochniaków gromadzili się licznie członkowie Sto-
warzyszenia z oddziału bocheńskiego i przedstawiciele oddziałów: wiśnickiego (zawsze w licznej delegacji), 
krakowskiego, warszawskiego, wrocławskiego, gdyńskiego. Gościliśmy delegacje zaprzyjaźnionych Stowarzy-
szeń z Radłowa, Niepołomic, Wieliczki,Żegociny. Nasze zaproszenie przyjmowały władze naszego miasta i po-
wiatu, parafii bocheńskich, instytucji kultury i oświaty, Kopalni Soli. W bieżącym roku, niestety, na skutek pan-
demii, świątecznej tradycji w pełni nie stało się zadość. Pozostał przekaz mailowy i przede wszystkim listowny.

Ewelina Mroczek

Z treścią bliską intencji wyrażonej jakże prosto 
i serdecznie przez poetę wielkiego talentu K. I.  
Gałczyńskiego: 

Aby Święta Bożego Narodzenia
były Bliskością i Spokojem,
a Nowy Rok – Dobrym Czasem

wysłaliśmy kilkadziesiąt świątecznych kartek. Natomiast 
na adres Domu Bochniaków dla Zarządu Głównego Sto-
warzyszenia i dla prezes Zofii Sitko przysłano 25 świątecz-
nych życzeń. Uświęconym zwyczajem treść tych miłych 
listów – dowodów kurtuazji, pamięci i życzliwości – była 
zawsze odczytana na Spotkaniu Opłatkowym. Dzisiaj, 
poprzez nasze pismo – Wiadomości Bocheńskie, Dzięku-
jemy Wszystkim! – Za Pamięć. Za pełne Szacunku,Wzru-
szające i Dobre Życzenia, a także i Podziękowania!

Państwu Posłom na Sejm RP: 
Stanisławowi Bukowcowi, Urszuli Ruseckiej, 

Józefie Szczurek-Żelazko.
Władzom samorządowym:

Bochni – Stefanowi Kolawińskiemu 
i Bogdanowi Kosturkiewiczowi;

Nowego Wiśnicza – Małgorzacie Więckowskiej 
i Marcinowi Korcie.

Parafii pw. św. Mikołaja w Bochni:
proboszczowi ks. Ryszardowi Podstołowiczowi.

Dyrekcji i Pracownikom Muzeum 
im. prof. Stanisława Fischera w Bochni.

Dyrekcji i Pracownikom Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni.

Zarządowi i Pracownikom Kopalni Soli w Bochni 
z prezesem Maciejem Kuszlikiem.

Dyrekcji i Pracownikom Muzeum Niepołomickiego.

Bocheńskim organizacjom społecznym: 
Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christia-

na” z przewodniczącą panią Haliną Muchą; 
Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” 

z przewodniczącą panią Grażyną Rzepka-Płachtą;
Stowarzyszenie Klub Seniora „Rozalka” 

z prezesem panią Teresą Szydłowską.
Zarządom zaprzyjaźnionych z nami Stowarzyszeń: 

„Klub Przyjaciół Wieliczki” 
z prezesem panią Jadwigą Dudą;

Towarzystwo Miłośników Zarzecza 
z prezesem panią Grażyną Uchyla-Godziek;

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej 
z prezesem panem Tadeuszem Olszewskim;   

Stowarzyszenie Miłośników Radłowa z prezesem panem 
Romanem Kucharskim; 

Towarzystwo Przyjaciół Skawiny z przewodniczącym 
panem Stanisławem Grodeckim.

Osobiste Życzenia w postaci obszernych listów adre-
sowanych również dla redakcji Wiadomości Bocheńskich 
otrzymaliśmy od panów:

Mariana Drożdża z Gdańska, członka Tow. Przy-
jaciół Wiśnicza i członka Korpusu Weteranów Walki 
o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Marian 
osiągnął w minionym roku 101 lat życia. – Gratulujemy 
i życzymy kolejnych lat w zdrowiu i pogodzie ducha.

Profesora dr hab. Krzysztofa Kwaśniewskiego z Po-
znania Nuncjusza Apostolskiego i Arcybiskupa ks. 
Henryka Nowackiego oraz Profesora dr hab. Mieczy-
sława Rokosza;

W listach Panowie wyrazili również swoją życzliwą  
dla naszego pisma opinię. Dziękujemy. 

‚
‚
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sPROstOwANIE 
          I PRzEPROszENIE 

W poprzednim numerze Wiadomości Bocheńskich (nr 
4 (130)/2021) opulikowaliśmy artykuł pana Jana Święcha 
Kapliczka Najświętszej Marii Panny w Bochni przy ul. Wi-
śnickiej. Przede wszystkim kapliczka nie jest zaniedbana. 
Właścicielka, pani Zofia Tworzydłowa mimo podeszłe-
go wieku dba o kapliczkę, o porządek w niej, a aktual-
nie jest przeprowadzana fachowa konserwacja wnętrza. 
Ściany zewnętrzne kapliczki były odmalowywane co jakiś 
czas przez syna pani Zofii na charakterystyczny ciemno 
różowy kolor. Nad wejściem widnieje napis „Na chwałę 
Boga”. Fund. Krajewscy 1934. 

Kapliczka stoi po lewej stronie przy drodze do Wiśnicza, 
nie w pasie drogi, lecz na szkarpie na poboczu. Wokół ka-
pliczki rosną drzewa i krzewy, które syn pani Zofii systema-
tycznie przycinał, by rozrastając się, nie zasłaniały kapliczki 
i nie zagrażały jej stabilności. Pani Zofia pokazała nam całą 
teczkę dokumentów, które bezskutecznie kierowała do róż-
nych władz z prośbą o zgodę na wycięcie dużej lipy, która 
niebezpiecznie pochylona zagrażała bezpieczeństwu prze-
chodniów i przejeżdzających samochodów. Trzy lata temu, 
w czasie burzy drzewo runęło na drogę. Na szczęście nie było 
ofiar. Strażacy usunęli drzewo z drogi. Potężny kloc na po-
boczu, trzeba było jak najszybciej pociąć i usunąć. Pracował 
przy tym syn pani Zofii i sąsiedzi. Niestety syn zmarł nagle, 
pracę dokończyli życzliwi sąsiedzi. Od chwili postawienia 
i poświęcenia kapliczki, rodzina fundatorów i sąsiedzi każ-
dego roku odprawiali tu nabożeństwa majowe i różańcowe. 
Nabożeństwa te odbywały się także w latach okupacji i po 
wojnie, w czasach komunizmu. 

Krótki opis kapliczki, opracowany przez Janusza Paprotę, 
znajduje się w pracy zbiorowej Kapliczki i krzyże przydroż-
ne Ziemi Bocheńskiej. Wspomniana jest w Przewodniku po 
Bochni autorstwa Jana Flaszy oraz w pracy Kapliczki, figury 
i krzyże przydrożne na terenie diecezji tarnowskiej. W Głosie 
Parafii – piśmie Parafii św. Pawła Apostoła z roku 2000 jest 
wymieniona wśród innych kapliczek na terenie tej parafii. 
W zbiorach rodzinnych przechowywana jest krótka historia 
kapliczki spisana przez jedną z wnuczek fundatorów, panią 
Kazimierę Jurykową „Na chwałę Boga” – Fundacja Kra-
jewskich 1934 r., Poniżej przedstawiamy fragmenty tego 
opracowania:

(…) Kapliczka...została ufundowana w roku 1934 przez 
babkę moją Katarzynę z Samborskich Krajewską. Po tragicz-
nej śmierci swoich trzech synów i męża, babka postanowiła 
część majątku przypadającą dla zmarłych, przeznaczyć na 
Chwałę Bożą.

Zmarli: Jan Krajewski – uczeń VIII klasy c.k. Gimna-
zjum Wyższego w Bochni; utonął w Rabie w 18 roku życia 
(2 lipca 1915). 

Stanisław Krajewski – zmarł na zapalenie płuc w 27 roku 
życia, po odbyciu służby wojskowej.

Śmierć Józefa Krajewskiego (1901-1922), rodzina prze-
żyła dwukrotnie. Józef służył w 3 Dywizji Legionów Pol-

Bibliografia

Kapliczki i krzyże przydrożne Ziemi Bocheńskiej, 
Proszówki 2009, s. 37. (Tu krótki opis kapliczki, opra-
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Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie die-
cezji tarnowskiej (Schematyzm diecezji tarnowskiej 
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Głos Parafii - (pismo Parafii św. Pawła Apostoła) 
2000 r. (tu kapliczka jest wymieniona wśród innych 
na terenie tej parafii

Kazimiera Jurykowa „Na chwałę Boga” – Fundacja 
Krajewskich 1934 r. (maszynopis)

skich. W dniu 9 grudnia 1920 r. przyszło zawiadomienie ze 
Szpitala Wojskowego Epidemiologicznego w Lublinie, że 
Józef nie żyje. Na szczęście informacja nie była prawdziwa. 
Od 1921 r. Józef służył w Lotnictwie Pomorskim Puck-Przy-
morze. Wkrótce jednak, w 1922 r. zginął tragicznie, utonął 
w Zatoce Puckiej. Pochowany został na cmentarzu w Pucku. 
Miał 21 lat.

(…) Kapliczka (neogotycka) wybudowana została przez 
mistrza murarskiego Justyniaka i poświęcona w dniu Koro-
nacji Matki Bożej Bocheńskiej w 1934 roku. Kapliczkę po-
święcił najbliższy sąsiad, ksiądz kanonik Jakub Dobrzański. 
W kapliczce znajduje się m.in. figurka św. Antoniego, która 
została przywieziona przez moją babkę z Rzymu, gdzie babka 
była dwukrotnie z pielgrzymką. Przed laty z kapliczki została 
skradziona rzeźbiona w drewnie figura św. Jana Nepomucena 
(była to najładniejsza rzeźba, o ile nie autentyczna barokowa, 
to stylizowana). 

Kapliczki zazwyczaj mają intencję wotywną, czyli po-
wodem wystawienia kapliczki jest jakaś prośba lub podzię-
kowanie za otrzymane łaski. Intencją, może być także chęć 
upamiętnienia jakiegoś ważnego wydarzenia. Kapliczka 
przy drodze do Wiśnicza była fundacją bezinteresową – na 
chwałę Boga. Co więcej, na chwałę Boga, Katarzyna z Sam-
borskich Krajewska, ofiarowała swój matczyny ból po śmier-
ci trzech synów, zmarłych tragicznie w młodym wieku.

Redakcja przeprasza panią Zofię Tworzydłową za 
opublikowanie tekstu, w którym znalazły się nieścisłości, 
a  szczególnie niesłuszne stwierdzenie dotyczące zaniedba-
nia kapliczki i jej otoczenia w artykule pana Jana Święcha 
w zamieszczonym w Wiadomościach Bocheńskich nr 4 
(130)/2021.

Autor tekstu: Jan Święch 
i Redakcja Wiadomości Bocheńskich
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XXVII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Boch-
niaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, który odbył się 
w Bochni 18 września 2021 r. przyznał godość Nestora Sto-
warzyszenia naszym długoletnim członkom. 

Z oddziału w Bochni:
Buzała Joanna, Glazur Janina, Grandys Jadwiga
Józefczyk Barbara, Kozak Kazimierz – sekcja bursaków,
Kubas Stanisława, Linca Helena,
Piech Honoriusz – sekcja bridżowa

z oddziału w Gdyni: Duda Stanisława

z oddziału w Katowicach: Maria Kiełbińska

z oddziału w Krakowie: Barnaś Kazimierz,
Jodłowski Tadeusz

z oddziału Nowy Wiśnicz: 
Drożdż Marian, Klasa Waldemar i Święch Jan

31 października i 1 listopada na Cmen-
tarzu Komunalnym przy ul. Orackiej, Stowarzysze-
nie nasze przeprowadziło kwestę na renowację jej 
zabytkowej części. W kweście uczestniczyli człon-
kowie Stowarzyszenia, w tym licznie aktorzy Teatru 
Artystokrackiego. 

Aktorzy, w kostiumach, stylizowanych na 
historyczne stroje wszystkich stanów, zawraca-
li uwagę i  odbierali dowody sympatii ze strony 
przechodniów. Jak w poprzednich latach, tak też 
w tym roku w kweście wspierali nas nauczyciele 
i uczniowie I LO pod kierunkiem nauczyciela hi-
storii pana Jana Witka. 

Kwestowano przy trzech bramach cmentarza. 
Ogółem zebrano kwotę 12.394 zł. Te pieniądze 
społeczne zostaną przeznaczone na konserwację 
wytypowanego zabytkowego pomnika. 

9 listopada w lokalu Stowarzyszenia odbyło 
się spotkanie z siostrami dominikankami z Czort-
kowa. Organizatorami spotkania było Stowarzysze-
nie Wspólnota Bocheńska. Od kilku lat członkowie 
Wspólnoty Bocheńskiej jeżdżą na Kresy, odwie-
dzając szkoły, przedszkola i środowiska Polaków 
z darami przekazanymi przez mieszkańców Bochni 
oraz zakupionymi z pieniędzy wpłaconych na kon-
to Wspólnoty Bocheńskiej.Gośćmi spotkania były, 
trzy siostry dominikanki: s. Eugenia, s. Marcelina 
i s. Tarzycja. Wspólnotę Bocheńską reprezentowali: 
Ireneusz Sobas, Stanisław Dębosz, Wojciech Sala-
mon, Marek Kucharski i Łukasz Wdowczyk. Spotka-
nie prowadził Ireneusz Sobas. Siostry opowiadały 
o  swojej pracy w szkole, którą prowadzą w Czort-
kowie, o problemach i trudnościach, z którymi spo-
tykają się na co dzień, a także o relacjach pomiędzy 
Polakami a Ukraińcami.

Po części oficjalnej zaproszono wszystkich do 
stołu, zastawionego przysmakami przygotowany-
mi przez Siostry. Była okazja do swobodnej, miłej 
rozmowy i dodatkowych pytań.

KRONIKA 
          stOwARzyszENIA 
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Dla wszystkich chętnych wsparcia szlachetnej akcji 
podajemy nr konta Wspólnoty Bocheńskiej: 54 1240 5208 
1111 0011 0707 4000.

10 listopada, z okazji zakończenia remontu elewacji 
i zainstalowania iluminacji na zabytkowym gmachu Staro-
stwa Powiatowego w Bochni Teatr Artystokracki wystąpił 
z krótką inscenizacją, w której przedstawił historię budyn-
ku. Artyści wcielili się w role m.in. prezesa ówczesnej Rady 
Powiatowej – Zdzisława Włodka, architektów: Władysława 
Ekielskiego i Józefa Pokutyńskiego, starosty Kerekjarto, le-
gionistów, przedstawicieli władzy okupacyjnej podczas II 
wojny światowej, a także prokuratora, architekta, archiwisty, 
pielęgniarek i kucharek – przedstawicieli zawodów, które 
w czasie PRLu miały tu swoją siedzibę. Po występie 11-letni 
gazeciarz rozdawał „Ilustrowany Kurier Bocheński”, wydany 
specjalnie na tę okazję. 

15 listopada gośćmi Stowarzyszenia byli: starosta 
bocheński pan Adam Korta oraz przedstawiciele wydzia-
łu promocji – p. Sabina Kierepka i p. Mateusz Mulka. Pan 
Starosta przekazał na działalność Teatru Artystokrackiego 
kwotę 1.500 zł. W spotkaniu, które prowadziła prezes Zofia 
Sitko, uczestniczyli aktorzy Teatru Artystokrackiego oraz 
członkowie zarządu: wiceprezes Bogdan Dźwigaj, p. Ewe-
lina Mroczek, p. Janina Kęsek i p. Krystyna Janus. Rozma-
wiano o działalności kulturalnej Stowarzyszenia, a  szcze-
gólnie Teatru Artystokrackiego.

19 listopada odbyło się spotkanie z Mateuszem 
Wawrzonkiem – założycielem klubu dyskusyjnego „Sape-
re Aude”, który działa w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Bochni. Uczestnicy usłyszeli o smaczkach 
i tajnikach literatury oraz o jej krzewieniu w dobie mediów 
masowych i dominacji innych form rozrywki.

24 listopada prezes Stowarzyszenia Zofia Sitko i wi-
ceprezes Bogdan Dźwigaj przekazali na ręce burmistrza 
pieniądze społeczne w wysokości 11. 934 zł. które wpły-
nęły na konto naszego Stowarzyszenia z przeznaczeniem 
na konserwację zdewastowanej, w maju tego roku, figury 
Matki Bożej Niepokalanej, w lasku na Uzborni (pisaliśmy 
o  tym w Wiadomościach Bocheńskich nr 3/2021 s. 7-8). 
Apel Stowarzyszenia ogłoszony w internecie. wywołał na-
tychmiastową reakcję społeczeństwa.

Szczególne wyrazy uznania należą się Panu Stani-
sławowi Dęboszowi za pomysł zorganizowania zbiórki 
oraz wszystkim mieszkańcom Bochni i tym, którzy bę-
dąc poza nią, często nawet zagranicą, zareagowali tak 
spontanicznie, wpłacając pieniądze na renowację figury. 
To, że całość kwoty zebrano w kilka dni świadczy o tym, 
że (jak śpiewał Niemien) „…ludzi dobrej woli jest wię-
cej…”. Podziękowania skierowane zostały również na 
ręce księży proboszczów bocheńskich parafii, zwłaszcza 
ks. prałata Leszka Rojowskiego za zabezpieczenie figurki 
bezpośrednio po zdarzeniu i  otoczenie całej akcji mo-
dlitwą. Dziękujemy także mediom, zarówno lokalnym  
jak i ogólnopolskim, bez których życzliwości nie było-
by możliwe nagłośnienie zbiórki, owocującej tak dużym 
odzewem ze strony społeczeństwa.

11 grudnia Bochnianie mogli zobaczyć widowisko-
wą rekonstrukcję historyczną, zatytułowaną „ZOMO znów 
na ulicach Bochni”, przygotowaną przez Stowarzyszenie 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej przy wsparciu 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 
krakowskiego Oddziału IPN, Urzędu Miasta Bochnia, Powia-
tu Bocheńskiego i firmy Stalprodukt SA. Wcześniej dyrektor 
oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał otworzył na 
bocheńskim Rynku wystawę „Stan wojenny 1981-1983”.

Dziękujemy mediom za relacjonowanie wydarze-
nia, fotorelacje i materiały wideo. Dziękujemy wszyst-
kim rekonstruktorom, nade wszystko tym spośród 
nich, którzy 40 lat temu czynnie uczestniczyli w wyda-
rzeniach grudnia ‚81, a współcześnie chcieli wzmocnić 
autentyczność przekazu. Dziękujemy także tak licznie 
zaangażowanej młodzieży przede wszystkim z Teatru 
Artystokrackiego i  Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisła-
wa Staszica w Bochni oraz naszej lokalnej grupie SRH 
„Najemnicy Bocheńscy”.

21 stycznia w lokalu Stowarzyszenia odbył się 
„Zimowy wieczór poezji i piosenki”. W programie były 
utwory o tematyce zimowej, ale ze względu na zbliżającą 
się rocznicę Powstania Styczniowego zaprezentowano też 
wiersz z 1863 roku. Koncert prowadzili: prezes Stowarzy-
szenia Zofia Sitko i członek Zarządu Maciej Fischer.

22 stycznia upamiętniliśmy 159 rocznicę Powsta-
nia Styczniowego zapalając znicz przy symbolicznym 
pomniku bohaterów 1863 roku z Bochni i Ziemi Bo-
cheńskiej. Pomnik ten ufundowało nasze Stowarzysze-
nie w 2013 r, na Cmentarzu św. Rozalii w Bochni w 150 
rocznicę Powstania Styczniowego. 

8 lutego w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Bochni odbyło się otwarcie wystawy prac 
Joanny Dziedzic „Z miłości do piękna, zamiłowania do 
natury, pasji tworzenia”. Do udziału w wernisażu zostali 
zaproszeni artyści Teatru Arystokrackiego, którzy czy-
tali fragmenty z literatury, opisujące piękno krajobrazu, 
układ urbanistyczny czy detale architektoniczne, tak bar-
dzo komponujące się z eksponowanymi dziełami.

16 lutego z inicjatywy Stowarzyszenia Bochniaków 
oraz Ireneusza Sobasa, historyka, zorganizowana została 
konferencja dla mediów w obronie bocheńskiego oddzia-
łu Archiwum ponieważ Dyrekcja w Krakowie zaplano-
wała przeniesienie oddziału do głównej siedziby Archi-
wum Narodowego. Konferencja miała na celu ukazanie 
ważności tej instytucji i roli, jaką pełni w lokalnej spo-
łeczności. Specjalną petycję w tej sprawie można pod-
pisywać przy dzienniku podawczym w Urzędzie Miasta 
oraz w Internecie (więcej informacji na stronie Facebook 
Stowarzysznia, lub w Urzędzie Miasta). 

27 lutego z okazji rocznicy lokacji miasta Teatr 
Artystokracki zaprezentował pod szybem Sutoris krót-
ką inscenizację, związaną z odkryciem soli kamiennej 
w Bochni i  nadaniu jej praw miejskich. W inscenizacji 
wzięli udział: Wiktoria Fiołek jako księżna Kinga, Kamila 
Dobek jako książę Bolesław i Wojciech Pradel jako szewc.
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ODEszLI OD NAs... 
Koleżance Elżbiecie Misiak 

z Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej 

składamy szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca,

Ś      P 
Jana Mroczka

mieszkańca Leksandrowy, zmarłego 24 listopada 2021 r. 
Ś.P. Jan Mroczek pochowany został w grobowcu 

rodzinnym na cmentarzu w Trzcianie.

Prezes i Zarząd Główny Stowarzyszenia Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

Zamieszczamy krótkie, ale serdeczne wspomnienie 
o Dziadku, wnuczki Pauliny: 

„Dzisiaj odszedł Dziadek Janek. Miłośnik zwierza-
ków. Dżentelmen. Mało mówił i jeszcze mniej oceniał. 
Całe życie ciężko pracował. Miał niezwykłą intuicję, 
której słuchał. 

Dla mnie pozostanie inspiracją. W jego szczerości 
bez zakłamania. W miłości do natury. W tolerancji 
dla różnych przekonań i wyrozumiałości dla ludzkich 
błędów. Nigdy nie ukrywał, że sam je popełniał i nigdy 
nikogo nie oskarżał… nie moralizował. 

Dziadku, dziękujemy za wszystko – do zobaczenia 
po drugiej stronie lustra… Odpoczywaj.”

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, 
że 16 grudnia 2021 r. zmarł

Józef Zięba

Pan Józef przed laty współpracował z naszym Stowa-
rzyszeniem, wspierając nas w sprawach księgowych 
i finansowych. W naszych wspomnieniach pozosta-
nie jako osoba zawsze życzliwa i oddana swoim za-
jęciom. 

Rodzinie, przyjaciołom i wszystkim bliskim zmar-
łego Józefa składamy serdeczne wyrazy współczucia 
i kondolencje.
  

Prezes i Zarząd Główny 
Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników

Ziemi Bocheńskiej

ŚP.

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, 
że 16 grudnia 2021 r. zmarła

Grażyna Wojtoń

Wieloletni członek Bocheńskiego Oddziału Stowarzy-
szenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. 
Osoby, które ją znały, pamiętają ją jako wielką miło-
śniczkę podróży i wycieczek, głównie pieszych i pozna-
wania nowych miejsc. Kochała góry, a przede wszystkim 
Gorce, do których często wracała ze swoimi bliskimi 
i przyjaciółmi. Drugą jej pasją była historia, szczególnie 
starożytna, ale też i Polski. Swoimi pasjami dzieliła się 
z bliskimi i przyjaciółmi, a wręcz ich nimi zarażała. 

Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci naszej Kole-
żanki składamy Rodzinie szczere wyrazy współczucia.

  
Prezes i Zarząd Główny 

Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników
Ziemi Bocheńskiej

ŚP.
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Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość że 12 lutego 2022 zmarła w Warszawie

                                           Jagoda Murczyńska

Bochnianka recenzentka, krytyczka i wybitna znawczyni kina azjatyckiego i współ-
organizatorka znanego Festiwalu Filmowego Pięć Smaków. Autorka książek o azja-
tyckim kinie współczesnym „Cicha eksplozja. Nowe kino Azji Wschodniej i Połu-
dniowo-Wschodniej” oraz „Made in Hong Kong. Kino czasu przemian”, a także wielu 
artykułów w czasopismach „Kino”, „Ekrany” oraz „Dwutygodnik”. Współprowadziła podcast 
„Azja kręci”. Nazywana jest „ambasadorką azjatyckich reżyserek”, silnie zaangażowana była we wzmacnianie pozycji 
kobiet w dalekowschodnim kinie. Wielokrotnie gościła w rodzinnej Bochni podczas spotkań Dyskusyjnego Klubu 
Filmowego Maciste. 

Pogrzeb Jagody Murczyńskiej odbył się w Bochni 21lutego b.r. Pochowana została w grobowcu rodzinnym na cmenta-
rzu przy ul. Orackiej.
 

Rodzinie Zmarłej Jagody szczere wyrazy współczucia składa
  

Prezes i Zarząd Główny 
Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników

Ziemi Bocheńskiej

ŚP.

Z żalem zawiadamiamy, że 10 lutego 2022 r. zmarł w Krakowie

                                      Stanisław Maria Jankowski

Historyk, publicysta, autor wielu książek poświęconych wybranym tematom z hi-
storii I i II wojny światowej. Był członkiem Głównej Komisji Badania Zbrodni Hi-
tlerowskich w Polsce, a w 1989 r. jednym ze współzałożycieli Niezależnego Komitetu 
Historycznego Badania Zbrodni Katyńskiej. Był autorem scenariuszy filmów historycz-
no-dokumentalnych i konsultantem historycznym filmu Katyń w reżyserii Andrzeja Wajdy. 
Opracował scenariusze licznych wystaw o tematyce historycznej, m.in. o gen. Leopoldzie Okulickim i Oldze Le-
opoldynie Staweckiej, eksponowanych w Nowym Yorku, Bostonie, Londynie, Paryżu, Lwowie i Bochni. Ostatni raz 
gościliśmy pana Jankowskiego w naszym Stowarzyszeniu w dniu 6 listopada 2018 r. na wernisażu wystawy, której 
był współautorem i przygotowanej z udostępnionych przez niego materiałów Olga Leopoldyna Stawecka, porucznik 
– zakonnica z Bochni. Współpracował z redakcją Wiadomości Bocheńskich. Wielokrotnie na łamach naszego kwar-
talnika publikowaliśmy jego artykuły.

Straciliśmy nie tylko wybitnego historyka, ale przede wszystkim Dobrego Człowieka i Przyjaciela.
 

Rodzinie składamy szczere wyrazy współczucia  

Prezes i Zarząd Główny 
Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników

Ziemi Bocheńskiej

ŚP.
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KUPON  PROMOCYJNY

20%
DLA CZYTELNIKÓW WIADOMOŚCI BOCHEŃSKICH

Na wszystkie publikacje 
dostępne w księgarni internetowej 

Wydawnictwa Regis
www.wydawnictwo-regis.pl

Z kuponem zapraszamy 
do siedziby wydawnicwta:
32-744 Łapczyca 573, tel. 604 185 506
Kupon ważny do 30 kwietnia 2022 r.

> DAR ORłÓW. W CIENIU ORłÓWKI – autorstwa ks.
    Tomasza Szewczyka
Ciekawa, bogato ilustrowana książka, zawierająca cenne 
dokumenty, mapy i wypisy z ksiąg parafialnych. Publikacja 
ukazuje historię Kamionki Małej z przełomu XIX i XX w.; 
przedstawia genealogię rodu Orłów; opisuje historię kapli-
cy w Maliniskach. Autor przedstawia kalendarium zdarzeń 
Operacji limanowsko-łapanowskiej, a także wydarzenia po 
stronie austro-węgierskiej od 26 listopada do 11 grudnia 
1914 r. Format: B5; 400 str., oprawa: twarda.

> Z PORYWU WIARY – KOŚCIÓł I PARAFIA ŚW.
   PAWłA APOSTOłA W BOCHNI 1981-2018
To pamiątkowa księga dziejów parafii św. Pawła Aposto-
ła w Bochni, kronikarski przekaz wydarzeń parafialnych, 

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

Więcej informacji: patronite.pl/bochniacy

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

w  tym o charakterze ponadlokalnym. Znakomite opra-
cowanie Jana Flaszy i jego spojrzenie na walory architek-
toniczne i artystyczne kościoła, bogata kolekcja fotografii 
archiwalnych i współczesnych (autorstwa Pawła Bielaka) – 
ponad 320 zdjęć. Oprawa twarda, 232 str., autorzy: Marek 
Gruca, Paweł Bielak, Jan Flasza.

> ZIEMIA BOCHEńSKA W OBIEKTYWIE – polsko-
angielskie wydanie albumowe autorstwa Pawła Bielaka
Ponad 160 starannie dobranych fotografii ukazujących wa-
lory krajobrazowo-turystyczne oraz charakter Bocheńszczy-
zny. Album prezentuje zróżnicowanie krajobrazowe, a także  
rozmaitość i urodę miejscowych zabytków kultury material-
nej. Znajdziemy tu również zdjęcia ukazujące wybrane ele-
menty życia kulturalnego. Oprawa: twarda; 88 str.
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w tym NumERzE
Od redakcji

Marta Czerewko, Okruchy z historii muzyki. Refleksje 
pokonkursowe 

Magdalena Bernacka, Zasłużona dla górnictwa 
solnego rodzina Mullerów z Bochni  

Krystyna Dziurdzia, Czasy Siłaczek. 
Teodozja Gołowczyńska (1908-1996) 

Jadwiga Duda, Barbara i Jan Pinowscy, 
Edward i Jadwiga Machowiczowie – rodzice Bohatera 

Woytek Kopacz, Sukienka przeszyta kulami, 
Dietzdorf, Dołuszyce/Ciechów. Rok 1945

Janina Kęsek, Architekci i budowniczowie Bocheńscy. 
Gabriel Niewiadomski (1857-1944)

Marta Czachor, Głoska „R”

Ewelina Mroczek rozmawia z Renatą Stabrawą, 
Wiersze Renaty

Julia Ciejak, Marcelina Strach rozmawiają z Kubą Staśto

Ewelina Mroczek – Z gorącym podziękowaniem 

Sprostowanie i przeproszenie

Kronika Stowarzyszenia

Odeszli od nas

2

3

6

12

17

24

25

28

30

36

39

33

35

CIEKAwOstKA
Do tego numeru dołączyliśmy mały prezent dla na-
szych Czytelników. Jest to kartka pocztowa z początku 
XX wieku z widokiem na otoczenie nieistniejącego już 
szybu „Regis”. W miejsce szybu, który działał tu od 
XIV w. ustawiono w 1923 r. wieżyczkę pełniącą jedy-
nie funkcję wentylacyjną. W 1967 r. medernistyczną 
wieżyczkę zburzono, a otwór szybu zamurowano. Na 
kartce pocztowej widoczne są dawne zabudowania 
salinarne na zapleczu szybu oraz ogród przy zamku 
żupnym (fot. Janina Gargulowa, Bochnia).

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

ciekawostka ciekawostka ciekawostka

37



spektakl teatru 
Artystokrackiego

WystĄpili:

• Zdzisław Włodek, prezes Rady Powiatowej (1893) – Jakub Staśto
• Albina Włodkowa (1893) – Julia Ciejak
• Władysław Ekielski, architekt (1893) – Patryk Załupski
• Klementyna Mien, fotograf (1906) – Olga Płaczek
• Michał Kerékjártó, starosta (1906) – Krzysztof Kasprzyk
• syn starosty (1906) – Nikodem Czesak 
• Józef Pokutyński – architekt (1906-1907) – Zbigniew Fruga
• Żołnierz 1 (1916) – Marcin Wątorski 
• Żołnierz 2 (1916) – Dominik Jeziorek

• Urzędnik niemiecki (1939) – Cezary Kobiela
• Prokurator  (lata 80. XX w.) – Wojciech Pradel
• Architekt (lata 80. XX w.) – Jerzy Florkowski
• Pielęgniarki (lata 80. XX w.) – Martyna Strach, Magda Stachoń
• Poszkodowana na noszach (lata 80. XX w.) – Klaudia Sak
• Pani z archiwum (lata 80. XX w.) – Dominika Lichy
• Urzędniczka z wydziału paszportowego (lata 80. I 90. XX w.) – Wiktoria Gałka
• Kucharki ze stołówki szpitalnej (lata 80. I 90. XX w.) – Kaja Szczawińska, Paulina Machaj
• Gazeciarz (XIX/XX w.) – Mati Sitko
• Narrator (2021) – Maksymilian Truś
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Zimowy wieczór piosenki i poezji 
zwany też Koncertem zimowym

Szopka na rynku, do której zmierzał 
Orszak Trzech Króli


