Jan Flasza

Jan Flasza honorowe wyróżnienie

„Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego” otrzymał

w 2006 roku.
Jan Flasza dyrektor Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni. Muzeum pod jego kierunkiem jest
instytucją znaną nie tylko ze swoich bogatych i różnorodnych zbiorów, lecz także z działalności
wystawienniczej w kraju i za granicą. Charakteryzuje się również oryginalnym, szeroko rozwiniętym
nurtem pracy edukacyjno - oświatowej. Poprzez systematyczne, wielo – aspektowe podkreślanie
i wykazywanie znaczenia tej instytucji dla historii i tradycji lokalnej, muzeum zyskało szczególną aurę
społecznej przychylności i życzliwości nie tylko środowiska bocheńskiego. Dzięki niemu Muzeum
w Bochni nawiązało kontakty z muzeami za granicą, owocujące od wielu lat wzajemną wymianą
wystaw, uczestnictwem w sesjach naukowych, realizacją wspólnych projektów.
Jan Flasza jest autorem licznych, ważnych wystaw muzealnych. Jest pomysłodawcą projektów
realizowanych przez muzeum bocheńskie: z Bochni w świat. Ze świata do Bochni, koncertów muzyki
folkowej i poetyckiej na dziedzińcu muzealnym, utworzył stałą ekspozycję dawnego malarstwa
religijnego, Bocheńskiego Dnia Świętego Mikołaja, „Muzealia”. Dni Otwartych Muzeum,

„Musica

Antiqua in Vigilia Sanctae Cunegundis” oraz WEB - Wirtualnej Encyklopedii Bocheńskiej. Pozyskał
środki z Komitetu Badań Naukowych na realizację programu badawczego z zakresu archeologii. Jest
autorem wielu publikacji o ziemi bocheńskiej, jej tradycji, kulturze i historii. Jest współorganizatorem
Czwartkowych Spotkań Muzealnych, organizowanych od 1983 r. na których przedstawia zakresy
dziejów miasta i powiatu bocheńskiego oraz redaktorem naukowym serii „Biblioteka Czwartkowych
Spotkań Muzealnych. Jest członkiem rady redakcyjnej rocznika „Małopolska. regiony - regionalizmy małe ojczyzny”. Uczestniczył w realizacji wielu filmów dokumentalnych oraz audycji telewizyjnych
przedstawiających historię Bochni i regionu oraz zabytki powiatu bocheńskiego. Jest założycielem
i redaktorem naukowym „Rocznika Bocheńskiego”. Był wieloletnim prezesem Bocheńskiego Oddziału
Towarzystwa Przyjaciół Książki, obecnie przewodniczy komitetowi założycielskiemu Bocheńskiego
Towarzystwa Przyjaciół Książki. W 1990 r. za działalność społeczną w TPK wyróżniony odznaką
Zasłużony Działacz Kultury. Organizator XI Ogólnopolskiego Zjazdu Delegatów Towarzystwa
Przyjaciół Książki w Bochni. W latach 1994 - 1998 radny Rady Miejskiej i przewodniczący Komisji
Kultury. Należy do animatorów kontaktów partnerskich pomiędzy Bochnią i Kieżmarkiem oraz Bad
Salzdetfurth.

