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Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości 

(Tadeusz Kotarbiński, „Apel o pokój”, Hiroszima, 25.02.1982)

Niniejsza publikacja ( wydanie drugie ) jest efektem trwających pięć miesięcy spotkań warsz-
tatowych w Sądeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku prowadzonych przez dr Katarzynę Go-
dek (koordynatora projektu pamiętnikarskiego) oraz intensywnej pracy własnej dziesięciu Słu-
chaczek - pań: Barbary Gieroń, Marii Harcuły, Elżbiety Janickiej, Lidii Kiełczyńskiej, Rozalii 
Kulasik, Elżbiety Pachoń, Teresy Rogoń, Krystyny Słaby, Marii Haliny Starzyk oraz Anny 
Totoń. 

W cyklu zajęć pamiętnikarskich, realizowanych w ramach projektu: Szanujmy wspomnienia 
– edukacyjny program popularyzacji pamiętnikarstwa wśród starszych mieszkańców Sądec-
czyzny, dofinansowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, uczest-
niczyły ponadto: pani Jadwiga Banach, Danuta Bocek, Ewa Chrabąszcz, Janina Curzydło, Ha-

lina Hejmej, Jolanta Kieres, Halina Komar, Stanisława Krzywdzińska, Janina Pułka, Krystyna Stendera oraz pan 
Antoni Łopuch, który wykonał i opracował wiele zdjęć, znajdujących się w tej publikacji.

Na tę książkę składają się teksty o charakterze wspomnieniowym, dotyczące różnorodnej tematyki związanej z re-
gionem Sądecczyzny: wydarzeń i doświadczeń jednostkowych, rozgrywających się niejednokrotnie na tle ważnych, 
przełomowych wydarzeń historycznych, rodziny i domu rodzinnego, losów bliskich osób, pewnych szczególnych, 
zapamiętanych zdarzeń z czasów dzieciństwa i młodości oraz sfery obyczajowości i tradycji.

Długa i rzetelna praca Uczestniczek projektu, czerpiących swój materiał z własnych oraz rodzinnych wspomnień, 
pamiętników bliskich, czy też źródeł historycznych przyczyniła się do powstania publikacji pt. Moja Sądecczyzna.

Katarzyna Godek, prowadząca warsztaty pamiętnikarskie na bieżąco uczestniczyła w tych „powrotach do przeszło-
ści”, które będą na pewno stanowić dla czytelników tej książki żywą, tchnącą autentyzmem i zaangażowaniem emo-
cjonalnym lekcję historii, jakiej nie jest w stanie zapewnić szkoła, w oparciu o podręczniki.

Celem wydania tej publikacji było ocalenie od zapomnienia pewnych wybranych przez Autorki niezwykle ważnych 
faktów, doświadczeń i przeżyć oraz złożenie hołdu przodkom.

Wspomnienia te będą stanowiły pamiątkę dla młodszego pokolenia naszych rodzin, a świadectwo przeszłości dla 
każdego czytelnika.

Nie bez znaczenia jest też warstwa językowa książki, która zawiera bogactwo leksyki gwarowej i słownictwa, które 
wyszło już z użycia w polszczyźnie współczesnej. Pragniemy również dodać, iż pisanie tych form wspomnieniowych 
pozwoliło ożywić niezapomniane chwile, odświeżyło więzy rodzinne poprzez zaangażowanie członków rodziny  
w docieranie do pewnych minionych zdarzeń. Procesowi twórczemu towarzyszyła niejedna chwila wzruszeń. W 
miarę pisania Autorki coraz bardziej pasjonowały się przedmiotem swoich wysiłków literackich, co dało Im ogromną 
satysfakcję.

Być może niektóre Uczestniczki projektu napiszą w przyszłości własną książkę wspomnieniową, lub pamiętniki.

Swoistą ilustracją i dopełnieniem powyższych historii jest niewątpliwie bogata galeria zdjęć.

Należy też nadmienić, że współcześnie literatura pamiętnikarska przeżywa swoisty renesans, czego przykładem jest 
uzyskanie przez Doris Lessing 11 października 2007 roku literackiej Nagrody Nobla za twórczość o charakterze pa-
miętnikarskim. Uzasadniono to stwierdzeniem, że Jej epicka proza jest wyrazem kobiecych doświadczeń, przedsta-
wianych z pewnym dystansem, sceptycyzmem, ale też z ogniem i wizjonerską siłą. Widoczne jest żywe zaintereso-
wanie literaturą opartą na prawdziwych wydarzeniach, stanowiącą prezentację skomplikowanych losów ludzkich.

 Za Zarząd Sądeckiego UTW
Wiesława Borczyk

Prezes
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„Stoi na stacji lokomotywa...” Tak 
zaczyna się popularny wierszyk 
poety związanego z miastem mo-
ich narodzin, z Łodzią. Bardzo 
polubiłam „Lokomotywę” Juliana 
Tuwima. Być może dlatego, że pa-
rowozy, przemieszczane za ich po-
średnictwem długie składy wago-
nów, umykające krajobrazy, zgrzyt 
rozjazdów, rytmiczny łomot stalo-
wych kół, kołysanie przedziałów, 
zmieniający się pasażerowie, sta-

ły się najciekawszymi spostrzeżeniami mojego dzieciństwa. 
Pierwszy raz podróżowałam koleją pod opieką mamy i wuja 
w wieku siedmiu miesięcy. Stacją docelową był Nowy Sącz. 
Nie miałam oczywiście wtedy pojęcia, że jadę między innymi 
sądeckim odcinkiem kolei tarnowsko-leluchowskiej, urucho-
mionym po raz pierwszy wielce uroczyście 18 sierpnia 1876 
roku w dniu urodzin Najjaśniejszego Pana cesarza Franciszka 
Józefa II, a oddanym ostatecznie w sposób mniej elegancki w 
maju 1877 roku. Nie podejrzewałam nawet, że przez Nowy 
Sącz mogłaby nie przebiegać żadna linia kolejowa, niektó-
rzy bowiem wpływowi obywatele obawiali się dramatycznie 
szkodliwego wpływu na ich zdrowie i kondycję środowiska 
tego niewątpliwie, jak uważali, czarciego wynalazku. Na sta-
cję węzłową proponowano więc Grybów. To z niej pociągi 
miały pomykać wprost do Krynicy, Muszyny, nawet do da-
lekiego Budapesztu. Na szczęście dla rozwoju miasta w porę 
interweniowali co światlejsi sądeccy rajcowie, a ostateczne 
zasługi przy staraniach o budowę linii kolejowej położył już 
w stolicy cesarstwa austro-węgierskiego, Wiedniu, Julian An-
toni Dunajewski, poseł do parlamentu austriackiego. Został 
za to potem nagrodzony honorowym obywatelstwem Nowego 
Sącza. Warsztaty Kolejowe, pierwszy zakład przemysłowy 
na Sądecczyźnie, powstały w 1876 roku. Rozbudowywano je  
z wielkim rozmachem w latach 1886, 1891, 1895, dokładając 
kolejne tory i kanały do napraw lokomotyw, nowe stanowiska 
napraw wagonów, budując lakiernię. Początkowo w zakładach 
tych pracowali głównie Niemcy i Czesi. Z biegiem lat zatrud-
niano coraz więcej Polaków, którzy w końcu zaczęli stanowić 
najliczniejszą nację, także za sprawą masowo zmienianego  
w latach dwudziestych ubiegłego wieku obywatelstwa. 

Na początku XX wieku przybywszy z Tarnowa, znalazł jako 
majster pracę w Warsztatach ojczym mojego dziadka Józefa, 
Teofil Piwoński. Ożeniony z wdową Felicją Merha z domu 
Proficz, obarczoną trójką dzieci, a właściwie dwoma mały-
mi córeczkami, Antoniną i Felicją (synem, a moim dziadkiem 
Józefem Antonim między szóstym a dziesiątym rokiem życia 
zajmował się stryj Franz), dochował się jeszcze dwóch, całko-
wicie własnych córek, Stefanii i Elżbiety.

Teofil zamieszkał z rodziną w Starej Kolonii, wybudowanym 
w latach 1892-1917 osiedlu kolejowym, którego granice okre-
ślały cztery ulice – Batorego, Kolejowa, Sienkiewicza i Zyg-

muntowska. O mieszkańców tej robotniczej enklawy zadbano 
w sposób niezmiernie logiczny. Centrum miasta wydawało 
się wtedy miejscem odległym. Między dworcem kolejowym 
a Rynkiem po jednej stronie  obrośniętej kasztanowcami uli-
cy Batorego dojrzewały łany dorodnej pszenicy, rosły zagony 
ziemniaków lub złociły się kwitnące pola łubinów. Zbudowa-
no więc dla wygody mieszkańców tej części miasta, oprócz 
około stu skromnych domków dwu-  i czterorodzinnych oraz 
dwóch wielorodzinnych, ale z mieszkaniami, jak na ówcze-
sne warunki o podwyższonym standardzie, także przychod-
nię lekarską i łaźnię, szkołę podstawową i kościół, a w końcu  

Barbara Gieroń

NA KOLEJOWYM SZLAKU
Pamięci moich dziadków, Józefa i Karoliny

Józef Żytkowicz (ojciec mojej babci Karoliny), dróżnik.
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w 1907 roku według projektu Jana Stobeckiego, ze składek 
kolejarzy, stanowiący centrum kulturalne osiedla Dom Robot-
niczy. Znalazło tutaj swoją pierwszą siedzibę Towarzystwo 
Kredytowe Robotnicze, zarejestrowane z ograniczoną poręką 
w 1912 roku – aktualna nazwa Bank Spółdzielczy z siedzibą 
przy ul. Batorego. Udzielano w nim niskoprocentowych poży-
czek. Dziadek swoją zdążył spłacić w sierpniu 1939 roku. 

Wyrażając cesarzowi wdzięczność, zarówno szkołę, jak i ko-
ściół (od 1904 roku sprawują w nim posługę nieco początkowo 
skłóceni – w ramach wzajemnych animozji – z kolejarskimi 
owieczkami jezuici) obdarzono imieniem św. Elżbiety, Wdo-
wy z Turyngii, patronki i ulubionej świętej cesarzowej Sissi. 
Neogotycki kościółek kolejowy zaprojektował lwowianin Teo-
dor Talowski. Główna bryła kościoła trwa od 1931 roku, ale  
z neogotyckiego wystroju wnętrza pozostały jedynie niezmien-
nie cieszące oczy barwne witraże. Ich tematyka oparta jest na 
przypowieści z księgi deuterokanonicznej (greckiej) Starego 
Testamentu, księgi Tobiasza. Witraże przedstawiają głównych 
bohaterów tej historii, Archanioła Rafała i młodego Tobiasza. 
Rafał pod ludzką postacią Azariasza przeprowadził Tobiasza 
przez rozmaite przygody aż do Persji. Spowodował, że dłuż-
nik ojca młodego wędrowca po wielu latach zwłoki oddał nie 
tylko zaciągnięty dług, ale także Tobiaszowi za żonę, uwol-
nioną przez Archanioła od demona Asmodeusza, córkę Sarę.  
Po szczęśliwym powrocie z Sarą do Niniwy, Tobiasz idąc za 
radą Rafała, uzdrowił od ślepoty żółcią złowionej przez siebie 
ryby, ojca. Jest to więc opowieść o szczęśliwie odbytej podróży 
jakże ważnej także dla bezpieczeństwa na kolejowym szlaku. 
Podróży ozdobionej w tym przypadku wyjeżdżającą z ciem-
nego tunelu w kłębach pary i dymu malowniczą lokomotywą. 
Ja także podróżowałam bardzo szczęśliwie do tego kościółka. 
Dorożką, pośród bezlistnych kasztanowców, w  towarzystwie 
ciotecznych babek 24 grudnia 1953 roku na ślub młodszej sio-
stry mojej mamy. W tym samym kościele połączyli się węzłem 
małżeńskim w sierpniu kilka lat wcześniej moi rodzice, ale 
pierwsi byli oczywiście dziadkowie, Józef i Karolina, którzy 
związek małżeński zawarli w dniu urodzin babci w lutym 1922 
roku. Ze strony babci świadkiem był jej stryj Stanisław Żytko-
wicz, ze strony dziadka jego ojczym Teofil Piwoński.

Pierwsze 37 domków w Starej Kolonii oddano mieszkańcom 
w 1892 roku, a w 1898 roku założono tak zwane „Konsum”, 
czyli Stowarzyszenie Konsumpcyjne kolejarzy „Samopomoc”. 

Była to najstarsza w Galicji robotnicza spółdzielnia spożyw-
ców. W sklepie spożywczym, zwanym popularnie konsumem, 
a zlokalizowanym także w latach pięćdziesiątych na parterze 
Domu Robotniczego rozbiła głowę o posadzkę moja bardzo 
młoda wtedy siostra, pozostawiając sobie na czole przez resztę 
życia zgrabną bliznę. Nie zawsze więc Archanioł Rafał, czy 
nawet osobisty Anioł Stróż strzegł  maluczkich od bolesnych 
przygód w podróży. 

Na przełomie XIX i XX wieku szlak kolejowy do Lelucho-
wa piękniał, a rozwój węzła kolejowego, warsztatów i miasta 
spowodował rozbudowę także samego dworca. Na miejscu  
pierwszego budynku stacyjnego z 1878 roku powstał według 
ujednoliconego projektu austriackich władz kolejowych, zbu-
dowany w latach 1908-1909, w stylu secesyjnym nowy budy-
nek dworca głównego. Koniecznej w tym przypadku pomocy 
Radzie Miejskiej udzielił minister skarbu w Wiedniu, Leon 
Biliński. Jego imię, też  niewątpliwie za tę przysługę nosi jed-
na z niewielkich uliczek sądeckich. Były też lata w dziejach 
miasta, kiedy ów minister zamieniał się na ulicę z Ludwikiem 
Waryńskim.

Obok dworca, dla wygody i odpoczynku podróżnych oczeku-
jących na pociąg założono park. Na wprost trzeciej i czwartej 
ulicy był w latach trzydziestych, jak pamięta moja mama, jesz-
cze jeden park, z kortami tenisowymi, boiskiem do siatkówki, 
huśtawkami i karuzelą.

Kiedy pierwszy raz zbliżałam się do Starej Kolonii nie wie-
działam, że trzyizbowe, niewielkie mieszkanie dziadków  
w czterorodzinnym, jednopiętrowym budynku, stanie się na 
wiele lat niemal całym moim światem; Józef jako ślusarz  
w Warsztatach Kolejowych zamieszkał z żoną i czwórką 
dzieci, w kilka lat po śmierci ojczyma, w tym samym lokalu. 
Muszę zresztą przyznać, że  w pierwszych latach mego życia  
w zamkniętym cyklu ferii i wakacji, co jakiś czas powraca-
łam jednak pod opiekę rodziców (byli nauczycielami). Miałam 
dzięki temu okazję znowu przez całą noc jechać pociągiem, 
poznając z biegiem lat coraz dokładniej uroki przebywanej tra-
sy, na południowy wschód od Krakowa, zawsze niezmiennej  
i sprawiającej jakby coraz więcej przyjemności. Między Kra-
kowem i Tarnowem pociąg rozpędzał się najbardziej, a koła 
wagonów rzeczywiście stukały wtedy najgłośniej i z najwięk-
szą częstotliwością. W Tarnowie przez dziesięciolecia (elek-
tryfikację do Nowego Sącza ukończono dopiero 30 maja 1986 

roku) zamieniano elektrowóz na parowóz, potem za 
sprawą postępu technologicznego na lokomotywę 
spalinową. Pociąg po dłuższym postoju, sprawdzeniu 
prawidłowego działania  hamulców, porcji gwizdów 
i okrzyków wydawanych przez lokomotywę, za-
wiadowcę i konduktorów opuszczał majestatycznie 
stację i wyruszał doliną rzeki Białej przez Tuchów, 
Ciężkowice, Bobową do Stróż. Latem w Stróżach 
było już jasno i należało dość szybko oprzytomnieć, 
bo zbliżała się najatrakcyjniejsza część podróży.  
Z Grybowa do Ptaszkowej pociąg rozpoczynał pod 
górę mozolną wspinaczkę, a urok tej drogi spowo-
dował, że była nazywana polskim Semmeringiem. 
Aby dać szansę parowozom na dowiezienie pasaże-
rów i ładunków do tunelu w Kamionce, szlak kole-
jowy to wspinał się, to skręcał, to zawracał, by za 
chwilę znowu piąć się pod górę, a zdezorientowani Autorka z mamą, ciocią i babcią na spacerze w Piwnicznej, lato 1952 r.
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pasażerowie, widząc w dole miasteczko z charakterystycznym, 
neogotyckim kościołem z czerwonej cegły, kominy dziewięt-
nastowiecznego browaru, rzekę, tory kolejowe i otaczające to 
wszystko góry, nie mieli pojęcia, że przed kilkunastoma mi-
nutami stamtąd wyjechali. Kiedy pociąg za stacją Ptaszkowa 
nabierał prędkości, dość szybko docierał do tunelu w Kamion-
ce. Nagle wokół robiło się ciemno i w ciemności pojawiały 
się snopy iskier, więc ci, którzy nie zdążyli w porę zamknąć 
okien przedziałów, osypywani byli kuleczkami sadzy i wdy-
chali ciężki, przesycony wilgocią dym.

W Jamnicy, po minięciu mostu na rzece Kamienica, należa-
ło pościągać z półek bagaże i przygotować się do wysiada-
nia. Jeśli semafor przed stacją w Nowym Sączu skierowany 
był w niebo, pociąg majestatycznie wjeżdżał zwykle na peron 
drugi lub trzeci, bo pierwszy zarezerwowany był dla składu 
zmierzającego do Chabówki, czyli w stronę Tatr. Połącze-
nie kolejowe z Zakopanem Nowy Sącz uzyskał już w 1899 
roku. Opuszczanie dworca przypominało przejście przez ucho 
igielne lub komorę celną. Przez wąską furtkę, pojedynczo 
przechodzili  taszczący bagaże podróżni i grzecznie oddawali  
zainstalowanemu w stosownej drewnianej budce, za uchyloną 
szybą panu o uważnym spojrzeniu, tekturowe bilety (pobyt na 
peronie dworca bez ważnego biletu podróżnego lub peronówki 
był dawniej niemożliwy). Potem musiałam – przez kolejowy 
park na skróty – wykonać niedługi wyścig w ramiona babci  
i dziadka. 

Gdy jako wnuki podrośliśmy na tyle, aby dotyczył nas obowią-
zek szkolny, przyjeżdżaliśmy tylko na wakacje i ferie. Stara 
Kolonia witała nas wtedy, szczególnie latem, zapachem ma-
łych ogródków i czarnym pyłem żużla, którym utwardzone 
były poszczególne uliczki.  Ponad pół wieku więc noszę pod 
skórą kolan pamiątkę w postaci ciemnych kresek po spotka-
niu  moich kończyn z tą nawierzchnią, kiedy to na ciężkim, 
starym rowerze dziadka, oczywiście jeżdżąc pod ramą, nie 
opanowałam, niekontrolowanego w tym jedynym przypadku, 
poślizgu tylnego koła. Cierpienie i kara spowodowane chwi-
lową nieuwagą były okrutne, gdyż tradycyjnie rany w domu 
dziadków dezynfekowano płatkami lilii św. Antoniego mo-
czonymi w 96% spirytusie. Świadkiem mojego bólu były kry-
te czerwonawą dachówką białe domy, które otaczały niskie, 
charakterystyczne także dla zabudowań kolejowych betonowe 
płotki. W głębi ogródków wybudowano komórki i drewutnie. 
Hodowano czasami kurczęta i kury, ambitni  producenci dań 
wykwintnych marzyli o indyczce, niektórzy budowali gołęb-
niki. Wokół domów snuły się zwyczajne koty, a napotykane 
pieski nie przypominały w niczym przedstawicieli aktualnie 
rozpowszechnionych ras obronnych. Przed zabudowaniami 
gospodarczymi rozkwitały bzy i jaśminowce, pojawiały się 
słoneczniki i malwy. Przed domami kwitły irysy i piwonie, róż-
nokolorowe łubiny, dalie i lwie paszcze, białe i różowe floksy. 
Jesienią drobne chryzantemy i niebiesko-fioletowe marcinki. 
W ogródkach uprawiano koperek i  sałatę, cebulę, pietruszkę, 
pomidory i ogórki. Po wysokich tykach pięła się zwykle faso-
la „Piękny Jaś”. Zdarzały się też drzewka owocowe, jabłonki  
i wiśnie, rzadziej czereśnie, grusze lub orzech włoski. Pośród 
krzewów dominowały czerwone porzeczki i agrest. Jarzyny 
na większą skalę pozyskiwano jednak na działkach bardziej 
okazałych pod względem powierzchni, za torami kolejowymi 
prowadzącymi do Chabówki i Krynicy. Było to miejsce dla 
nas tak odległe, że młodsze wnuczęta odbywały tę drogę na 

niewielkim drewnianym wózku, ciągniętym przez babcię lub 
dziadka za zgrabny dyszelek. W drodze powrotnej musiały 
dzielić przestrzeń tego wehikułu z ziemniakami, kapustą, mar-
chwią i burakami. Na działkach tych zbudowano potem bazy 
PKS-u i MPK. 

Gospodynie domowe ze Starej Kolonii zaopatrywały się zwy-
kle w nabiał, drób i „dary lasu”, takie jak: borówki, maliny, 
czernice i grzyby, (jeśli oczywiście same nie trudniły się oko-
licznościowym zbieractwem) u przyjeżdżających w dni tar-
gowe pociągiem z okolicznych miejscowości kobiet. „Baby” 
stały na niewielkim placyku na wprost stacji i były bliższą al-
ternatywą dla kupujących, niż maślany rynek w centrum mia-
sta. 

Rytm dnia na kolejowym osiedlu wyznaczały, pierwsza i dru-
ga, poranna i popołudniowa trąba warsztatów i całodobowe ży-

cie dworca. Według przejeżdżających pociągów pospiesznych 
i osobowych, przynajmniej do pierwszej połowy XX wieku 
regulowano zegarki. Kiedy za dziesięć siódma buczały warsz-
taty, dziadek zaopatrzony w termos zbożowej kawy lub herba-
ty z sokiem malinowym i kanapki z wędzoną, paprykowaną 
słoniną czy białym serem zdecydowanym krokiem opuszczał 
domowe pielesze. W chwili, gdy rozbrzmiewała pierwsza po-
południowa trąba, babcia podrzucała do kuchennego pieca 
szufelkę węgla i kończyła przygotowywać obiad. Praktycznie 
we wszystkich domach o tej samej godzinie rozlegało się stu-
kanie łyżek mieszających zupę. 

Stara Kolonia charakteryzowała się wieloma specyficznymi 
dźwiękami. Piały tutaj koguty, gdakały kury, gruchały gołębie, 
miauczały koty, poszczekiwały nieliczne kundle. Na ulicach 
przynajmniej raz w tygodniu rozlegały się nawoływania domo-
krążnych rzemieślników, druciarzy łatających dziurawe garnki, 
szlifierzy noży, chętnych do pomocy przy zrzuceniu węgla do 
piwnicy lub porąbania deputatowych, twardych jak stal, nasą-
czonych ropą czy innym równie intensywnie cuchnącym zajza-
jerem, zabezpieczającym przed szybkim zbutwieniem drewna 
starych podkładów kolejowych. Szumiała woda pompowana  
z ulicznych studni błyskawicznie napełniająca blaszane wia-
dra i bańki. Na ulicy Kolejowej rozlegało się codzienne rżenie  
i klapanie o bruk podków konia o kasztanowatej maści, rozwo-
żącego chleb, który ze stoickim spokojem poddawał się komen-
dom siedzącemu na koźle woźnicy. Także węgiel rozwożono 

Moja 7-letnia mama (z prawej) z młodszą siostrą, 1929 r.



6

za pomocą konnego zaprzęgu, dwóch ciężkich zimnokrwi-
stych perszeronów ciągnących z wysiłkiem wielką platformę, 
obarczoną dodatkowo usmoloną ekipą wozaków. Czasami po-
brzmiewał warkot ciężarówki czy jakiegoś mniej lub bardziej 
eleganckiego samochodu. Dominowały chyba jednak dźwięki 
dochodzące z pobliskiego dworca. No i oczywiście najlicz-
niej i najgłośniej rozbrzmiewały nawoływania rozbawionych 
dzieciaków. Kopiących piłkę, grających w dwa ognie i klasy, 
bawiących się w berka, ciuciubabkę i chowanego, goniących 
za porwaną z kuchennej blachy fajerką, której ruch postępo-
wo-obrotowy nadawano za pośrednictwem długiego drutu,  
a z jeszcze lepszym skutkiem za pomocą pogrzebacza. Rzadko 
jeżdżących na rowerach, zwykle wtedy męskich, większych 
i cięższych od małych kolarzy. Dziewczynki skakały z zapa-
miętaniem  na skakankach, a czasami, w zaciszu ogródków, 
szyły sukienki dla swoich lalek. Dla wielu bowiem posiadanie 
lalki – naguska, szczególnie murzynka z kiosku było szczytem 
marzeń. Chłopcy na usypanym kopczyku ziemi rzucali scyzo-
rykiem. Zdarzało się to również dziewczynkom. Kiedy zaczy-
nało zmierzchać, coraz głośniej wołały matki, wzywające swe 
pociechy do wieczornego mycia i na kolację. 

Spotykali się także dorośli. Czasami w dzień powszedni, z ja-
kiejś szczególnej okazji, ale najczęściej w niedzielne popołu-
dnia, na podwieczorkach bądź wczesnych kolacjach uświetnio-
nych domowym, stosownym do pory roku ciastem, winkiem 
z własnego dymionu lub owocową nalewką. Często grywano 
przy tej okazji w karty, w gry popularne wśród kolejarskiej 
społeczności, na przykład w tysiąca czy durnia. 

W pogodne świąteczne dni zaludniały się od rana perony 
dworca. Mieszkańcy miasta całymi rodzinami wyjeżdżali nad 
Poprad, do okolicznych uzdrowiskowych i letniskowych miej-
scowości, w odwiedziny do rodzin i znajomych. My jeździli-
śmy do Piwnicznej. Na Hanuszów do rodziny babci, a na  Za-
wodzie do siostry dziadka. Od czasu do czasu, cioteczna babka 
postanawiała uatrakcyjnić nasze wakacje i zostawaliśmy, pełni 
dobrej woli w tym malowniczym miasteczku co najmniej do 
następnej niedzieli. Niestety już następnego poranka z utęsk-
nieniem spoglądaliśmy na zmierzające w stronę Nowego Są-
cza pociągi i płynący także w tamtym kierunku Poprad. Zwy-
kle też po kilku dniach udawało nam się pośród łez, zasługując 
przy okazji na miano niewdzięczników, powrócić pod opiekę 
babci i dziadka.

Kiedy byłam mała, dziadek zabierał mnie na spacery, najczęściej 
na most, którym zatrudnieni w warsztatach kolejowych prze-

chodzili na stano-
wiska swojej pracy.  
Z tej konstrukcji, 
zawisłej nad tora-
mi, najdogodniej 
i bez znudzenia 
przez wiele go-
dzin można było 
śledzić życie 
stacji kolejowej. 
Parowozy dale-
kobieżne, często 
łączone po dwa 
lub doczepiane 
po obu stronach 
składu wagonów, 
sapiąc i dysząc, 
wyrzucały kłę-
by dymu i pary. 
Dla uzupełnie-
nia poziomu 
wody w ko-
tłach, podjeż-
dżały pod żura-
wie wodne. Blachy tych urządzeń smętnie zgrzytały, gdy 
palacz wspinając się po drabinie, kierował strumień wody 
do właściwego zbiornika, „napojona” maszyna powracała 
do „swoich” wagonów, sprawdzający stan osi pukali w koła 
młotkami na długich trzonkach, palacz podrzucał do pło-
nącego paleniska kolejną szuflę węgla, unosił się semafor, 
dyżurny ruchu w czerwonej czapce machał lizakiem z czer-
wonym otokiem, parowóz na pożegnanie gwizdał i pociąg 
postukując buforami, powolutku opuszczał stację. Było do-
kładnie tak, jak pisał poeta … „szarpnęła wagony i ciągnie  
z mozołem i kręci się, kręci się koło za kołem”.... Gdy tak stało 
się nad torami, wzrastał poziom ekscytacji, kiedy lokomoty-
wa bez uprzedzenia przejeżdżając bezpośrednio pod małymi 
stopami, wydawała przeciągły gwizd, wybuchając jednocze-
śnie z sykiem gęstą chmurą pary. Na bocznych torach, gdzie 
formowano nowe składy towarowe, również działo się bardzo 
wiele. Małe lokomotywki przewoziły kolejno przez zwrotnice 
po kilka, czasem tylko po jednym wagonie, które po odcze-
pieniu siłą bezwładności, z głośnym łomotem buforów, dopa-
dały swojego miejsca w pociągu. Fascynowała powtarzalność 
tego cyklu i rozmaitość wagonów, pociągi cystern, węglarek, 
wagonów przystosowanych do przewozu kamieni i długich 
drewnianych bali lub stalowych prętów, w końcu tych zada-
szonych, okrytych dodatkowo rozmaitej barwy plandekami, 
kryjących w swych wnętrzach tajemnicę, czasami zapisaną  
w liście przewozowym zatkniętym za drucianym okienkiem 
każdego wagonu. Zastanawialiśmy się, dokąd zmierzają, na 
której stacji zostaną ponownie rozdzielone, obawialiśmy się, 
czy nie grozi im katastrofa. Życie stacji fascynowało, a moim 
wielkim i niespełnionym marzeniem było posiadanie w minia-
turze tak wspaniałego dworca, z całą jego zawartością posze-
rzoną o tunele, wiadukty, góry, szlabany i budki dróżnicze. 

Może dlatego, że miałam także pradziadka dróżnika, Józefa 
Żytkowicza, urodzonego w Piwnicznej, ale oddelegowane-
go przez CK kolejową zwierzchność na ziemię przemyską. 
Tam też ożenił się dwukrotnie z miejscowymi, zamożnymi 

Sześcioletni dziadek (B.G) Józef Antoni Merha ze 
stryjem Franzem i stryjenką. (Tarnów, 1900 r.).
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włościankami. Po raz pierwszy pod  Łańcutem z Franciszką 
Lipińską, z którą miał cztery córki, Mariannę, Karolinę Kazi-
mierę – moją babcię, Helenę i Anielę. Po śmierci Franciszki  
z drugą żoną z domu Patyk miał urodzoną w Jarosławiu, córkę 
Jadwigę. Zamieszkał wtedy w Sośnicy koło Radymna. Bab-
cia często wspominała zasobne gospodarstwa, w których się 
wychowywała i swoje dwie kochające mamy, a z koleżanką  
z lat młodości Marią utrzymywała kontakt, do późnej starości. 
Pradziadek powrócił po rozpadzie Austro-Węgier i odzyska-
niu przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku wraz 
z trzema córkami do Piwnicznej (Helena zmarła na hiszpan-
kę, Aniela w rok po ślubie na zapalenie wyrostka robaczko-
wego). Pełnił tam w dalszym ciągu na jednym z przejazdów 
kolejowych funkcję dróżnika. Babcia wspominała, że zdarzało 
jej się, w nocy lub o brzasku zastępować ojca na służbie i to 
wtedy, gdy stała przy zamkniętym szlabanie w jego służbowej 
czapce, a płaszcz jej ojca sięgał ziemi, parowozy szczególnie 
wesoło i długo gwizdały.

Z dziadkiem poznali się przez wspólnych przyjaciół, choć być 
może, że spotkali się po raz pierwszy za sprawą kursów ta-
necznych, które dziadek prowadził także w Piwnicznej. Józef 
Antoni słuch miał bowiem doskonały, a muzykę i taniec ko-
chał. Od 1892 roku istniała w Nowym Sączu Orkiestra Pra-
cowników C.K. Warsztatów Kolei Wschodniej. W legitymacji 
dziadka z 1924 roku, świadczącej o przynależności do Muzyki 
Pracowników Kolejowych, znajduje się bardzo ciekawy re-
gulamin tej organizacji, który przyznaje prawo do pochówku  
z orkiestrą, także dla rodzin członków, ale tylko w sytuacjach 
nie zalegania przez nich z opłatami członkowskimi, niezbęd-
ność uczestnictwa na wszelkich uroczystościach, itd. itp. Tak 
więc Orkiestra grała i na 1 maja, i w procesji Bożego Ciała, na 
pogrzebach i za stosowną odpłatnością na weselach, na uro-
dziny cesarza Franciszka Józefa II i w rocznicę  wyzwolenia 
11 listopada. 

Przechowuję stare skrzypce dziadka z zerwanymi strunami 
i gubiący końskie włosy smyczek. Pamiętam, jak przed kil-
kudziesięcioma laty podgrywał na nich skoczne oberki i de-
likatne walczyki na trzy pa. Choć najbardziej interesującym 
dla małej dziewczynki był stary, napędzany korbką patefon  
z potężną tubą. Uruchamiany ręką dziadka, emitował z za-
chrypniętej, kruchej płyty tanga i walce, polki, polonezy  
i fokstroty. Poznawałam pierwsze kołysanie i rytm tych melo-
dii w ramionach dziadka, kiedy jeszcze nie umiałam chodzić,  
a w miarę dorastania  podstawowe kroki tych tańców.

Dziadek po swoim przedwcześnie i nagle zmarłym ojcu An-
tonim nie odziedziczył niczego oprócz czeskiego obywa-
telstwa. Po wybuchu I wojny światowej, jako poddany jego 
cesarskiej mości Franciszka Józefa II, musiał w tejże wojnie 
wziąć udział. Przez dwa lata, dzięki pracy w walcowni huty  
w Witkowicach na Morawach, zakładu produkującego dla ar-
mii otrzymywał  stosowne odroczenia. W 1916 roku na froncie 

już się znalazł. Wcielony do oddziałów technicznych 
CK Armii odbył przeszkolenie w zakresie obsługi kara-
binu manlicher  i szkolenie saperskie. W randze kapra-
la z 8 Batalionem Pionierów, oddziałem szturmowym 
armii austro-węgierskiej, wspierającym ofensywę nie-
miecką, znalazł się w okopach Verdun, na froncie wło-
skim, i w Tyrolu, gdzie niewiele brakowało, aby zginął 
od pchnięcia bagnetem. Nie wiem, w którym dokładnie 
rejonie Włoch walczył mój dziadek. Ja pozostałości po 
I wojnie światowej napotkałam w Dolomitach. Przy 
wejściu na szczyt Lagazuoi Piccolo trasa przez długi 
odcinek prowadzi tunelem wykutym przez Włochów 
w celu zaatakowania stanowiska Austriaków, kontrolu-
jących z góry przełęcz Passo Falzarego. Tunelem tym 
pięłam się w górę po mokrej, śliskiej skale, spotykając 
po drodze liczne boczne korytarze, wysunięte stano-
wiska ogniowe i wykute w kamieniu okienka strzelni-
cze. Działania wojenne tu prowadzone zmieniły nawet  
w istotny sposób topografię terenu, kiedy to wybuch ła-
dunków rozsadził nie tylko górną część tunelu i komo-
rę minerską, ale także duży fragment zbocza. W wielu 
miejscach Dolomitów spotykałam resztki kamiennych 
bunkrów, poszarpane zasieki z kolczastego drutu, pozo-
stałości po okazałych budowlach wojskowych, przekute 
tunelami i zryte przez pociski góry, wojskowe cmenta-
rze.

Dziadek do końca życia wspominał koszmar wojennych prze-
żyć, artyleryjski ostrzał, rozrywające się wokół granaty, eks-
plodujące miny, strach przed uduszeniem się pośród wybu-
chających ładunków gazowych, szalejącą wokół śmierć. Miał 
szczęście, doczekał końca wojny, 5 grudnia 1918 roku został 
przeniesiony do rezerwy. Ponownie musiał stawić się do po-
boru 5 lipca 1920 roku. Uznany za zdolnego do służby pozo-
stał w randze szeregowego do końca swojej zdolności bojowej  
w rezerwie. Do 1928 roku był wzywany natomiast przez od-
powiednią komisję do, jak to wtedy określano, zebrań kontro-
lnych. W pokojowy więc sposób zakończyła się jego „kariera” 
wojskowa. 

Robotnicza dola i niedola dziadka trwała dłużej. Pod opie-
ką stryja ukończył cztery klasy szkoły powszechnej. Miał 
również okazję podróżować pociągiem, bo prawie dwa lata 
uczył się w Bielsku, wtedy Bielitz. Po powrocie do Tarnowa  

Piwniczna - niedzielne spotkanie. Józef Antoni Merha z żoną Karoliną, dziećmi i przy-
jaciółmi. Stoi od lewej: babcia Karolina, a od prawej najmłodsza siostra babci, Jadwiga. 
Siedzą od prawej: dziadek Józef Antoni z synem Kazimierzem Wiesławem, pierwszy 
z lewej stoi Adam - starszy syn dziadków. Siedzą na kocyku pierwsza z lewej - Maria 
Halina (moja ciotka), trzecia z lewej - moja mama Irena Józefa. Pozostali na fotografii 
- zaprzyjaźniona rodzina.
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i śmierci stryjenki Franz oddał dziesięcioletniego Józka do ter-
minu, a sam wyruszył na Morawy do pracy i słuch po nim zagi-
nął. Małoletni kandydat na ślusarza za dużo się nie nauczył, za 
to w ulokowanej przy warsztacie ponurej izdebce, przepłakał 
w towarzystwie równie doświadczonego przez los rówieśnika 
wiele głodnych, zimnych nocy. Zawodu ślusarskiego wyuczył 
się od 1 lipca 1909 do 1 lipca 1912 roku u majstra Bartika (je-
śli dobrze odszyfrowuję zawiłości kaligraficzne świadectwa)  
i w końcu także wyruszył „za chlebem”, oczywiście w najbliż-
szy mu uprzemysłowiony region ówczesnej Europy, na Mo-
rawy, gdzie zastała go I wojna światowa. Z wojny przyjechał 
już do Nowego Sącza; w międzyczasie bowiem osiadła tu jego 
matka z rodziną. W Warsztatach Kolejowych, przy naprawie 
parowozów  rozpoczął pracę 4 stycznia 1919 roku. Do Związ-
ku Zawodowego Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej 
Polskiej wstąpił 1 lutego 1919 roku (Z.Z.K. został zorganizo-
wany na Pierwszym Zjeździe przedstawicieli pracowników 
kolejowych całej Polski w dniach 16-22 grudnia 1918 roku). 
Dziadek po ślubie zamieszkał w Piwnicznej i zwykle gonił od-
jeżdżający, jak mu się zawsze wydawało, za wcześnie pociąg.  
Aby nabyć prawo do zamieszkania w Nowym Sączu, musiał 
uzyskać polskie obywatelstwo i w maju 1924 roku przestał 
być Czechem, a stał się Polakiem. Obywatelstwo polskie 
otrzymały także automatycznie jego żona i córka, moja półto-
raroczna wtedy mama. 8 października 1925 roku Urząd Gminy  
w Piwnicznej za potwierdzeniem Urzędu Parafialnego obrząd-
ku łac. „w całej osnowie” wydał mojemu dziadkowi świa-
dectwo moralności. Stwierdzono w nim, że przez cały okres 
zamieszkiwania w tejże miejscowości zachowywał się jak 
określono moralnie – spokojnie i wzorowo – trzeźwo, nie da-
wał powodu do zażaleń i nie był karany. Świadectwo to było 
niezbędne dla uzyskania przez dziadka dokumentu uprawnia-
jącego go do pracy jako ślusarza kolejowego. W 1925 roku, po 
egzaminie przed Komisją Egzaminacyjną Dla Eksternów Kan-
dydatów Na Czeladników w Nowym Sączu, nabył uprawnienia 
do składania egzaminu czeladniczego i 29 października 1925 
roku, po otrzymaniu bardzo dobrej oceny, został czeladnikiem. 

Przez II wojnę światową, a potem w PRL-u jako drużynowy 
rzemieślników, aż do ostatniego dnia pracy 31 lipca 1957 roku 
nadal naprawiał parowozy. Tyle, że do ewentualnych awansów 
i przeszeregowań liczyły mu się jedynie lata przepracowane od 
stycznia 1945 r.

We wrześniu 1961 roku musiał po raz kolejny, tym razem 
ostateczny opuścić mieszkanie przy trzeciej ulicy. Patronem 
nowego adresu był Zygmunt Marek, prawnik i opiekun no-
wosądeckiej PPS, poseł do parlamentu wiedeńskiego w latach 
1911-1918, częsty uczestnik zgromadzeń i wieców w okresie 
międzywojennym. Przydzielonym lokalem zastępczym była 
dwuizbowa ruderka, uzyskana z podziału mieszkań większych, 
za to ze współużytkowaniem toalety, przedpokoju oraz weran-
dy, z widokiem na rozpadające się komórki i mini kwiatowym 
ogródeczkiem pod oknem. Kolejowym zwornikiem łączącym 
to miejsce z przeszłością dziadka była lokomotywa, która za-
nim oddaliła się w kierunku Chabówki, zawsze długo dymiła 
na wprost naszej nowej ulicy.

W Nowym Sączu działała bardzo silna organizacyjnie Polska 
Partia Socjalistyczna. Dziadek był także zapalonym socjalistą  
i do szału doprowadzało go utożsamianie tego ruchu z komuni-
zmem. Z tego też powodu do PPS koncesjonowanej po drugiej 
wojnie światowej już nie należał. Pozostały mu za to w pamię-
ci spotkania w Domu Robotniczym, bardzo ważnym ośrodku 
życia kulturalnego, oświatowego i związkowego, miejscu pa-
triotycznych wieców i towarzyskich spotkań. Sprzed Domu 
Robotniczego wyruszały i kończyły się pochody pierwszo-
majowe, w których także uczestniczył. Raz mu się nie udało. 
Długoletni narzeczony jego siostry, „praktykujący” endek zło-
żył okolicznościowe doniesienie i dziadek 1 Maja świętował  
w areszcie. Dochodził tam słaby dźwięk kolejarskiej orkiestry 
i nikłe wołanie gwiżdżącej gniewnie lokomotywy.

Dworzec w Nowym Sączu nie zawsze był miejscem, z któ-
rego wyruszało się w podróż szczęśliwą. Wybuch II wojny 
światowej spowodował powszechną ewakuację pracowników 
warsztatów wraz z rodzinami. Wyjechali na trasę Podkar-

packiej Kolei Transwersalnej 
z Nowego Sącza przez Stróże, 
Zagórz, Stryj do Stanisławowa 
(dalej na wschód linia kolejo-
wa dochodziła do Husiatynia, 
a na zachód od Nowego Sącza 
przez Limanową Chabówkę, 
Suchą, Żywiec do Zwardonia; w 
sumie 750 kilometrów). W Sta-
nisławowie uciekinierzy trafili 
na kolejny wojenny wir. Moja 
mama nie wie, czy nalotów, 
które tam przeżyli, dokonywali 
Niemcy czy Rosjanie. Kiedy w 
końcu  zapakowani w bydlęce 
wagony dojechali z powrotem 
do Przemyśla, Niemcy zabloko-
wali przeprawę przez San i w li-
stopadzie spędzili dwa tygodnie 
przed dworcem kolejowym pod 
gołym niebem. Następne, jesien-
no-zimowe miesiące w zbom-
bardowanej szkole, gdzie spali 
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pokotem w zrujnowanych klasach, człowiek koło człowieka 
do ostatniego miejsca na podłodze. Kiedy Niemcy postanowili 
w końcu przepuścić transporty, mogły się w nich  znaleźć tyl-
ko kobiety i dzieci. Aby  nie rozstawać się z rodziną, dziadek  
w ostatniej chwili zdołał wskoczyć do pędzącego pociągu  
i ukryty pośród tobołków wrócił do Sącza.

Wywożono też ludzi na przymusowe roboty do Niemiec. 
Tak na zawsze opuściła ojczyznę siostrzenica babci Janka. 
Dziadek przez całą okupację walczył, aby jego najbliższym 
nie stało się nic złego. Po wysiedleniu Polaków ze Starej  
Kolonii zamieszkali wszyscy w wynajętej izbie na ul. Rodzie-
wiczówny, wszyscy też pracowali. Mama w niemieckim skle-
pie, jeden z wujów u fryzjera, pozostali w biurach Warsztatów 
Kolejowych. Kiedy moją dziewiętnastoletnią ciotkę wywie-
ziono do kopania rowów przeciwczołgowych pod Krynicę, 
dziadek załatwił jej przepustkę, z której już do tej pracy nie 
wróciła. Uciekła, a obawiając się aresztowania – po drodze 
spotkała oddział Niemców, który ją przy okopach pilnował, 
ostatnią część podróży, z Rytra do Nowego Sącza, odbyła na 
piechotę.  

Z Nowego Sącza wyruszały niestety także transporty 
najtragiczniejsze. W czasie wojny wywieziono do hitlerowskich 
obozów zagłady kilkanaście tysięcy osób narodowości 
żydowskiej i polskiej. Między innymi w Auschwitz został 
rozstrzelany w 1941 roku kuzyn babci, nauczyciel z Piwnicznej 
Władysław Żytkowicz.

Ja poznałam już tę powojenną Starą Kolonię. Dziadkowie po-
wrócili do swojego przedwojennego mieszkania. Ich dzieci 
bardzo szybko dorosły i z nakazami pracy (wszyscy wcześniej 
czy później zostali nauczycielami) rozproszyli się po Polsce. 
Teraz rodzinę cementowała babcia. Korzystając z darmowego 
biletu kolejowego, a po jego wykorzystaniu z 80-cio procen-
towej zniżki, przejeżdżała Polskę od Łodzi, przez Poznań do 
Opola, oczywiście z zawsze zaplanowanym przystankiem na 
Jasnej Górze. Były lata, że musiała odwiedzać także Kraków 
i Żagań, bywać u siostry pod Lubaniem Śląskim. W prezencie 

przywoziła sok z malin zbieranych 
na Wierchomli, suszone prawdziwki, 
kiszone i marynowane rydze, kruche 
ciasteczka nadziewane różą i nasze 
ulubione, obsypane rafinadą rurki  
z makiem. 

Natychmiast też zabierała się do le-
pienia pierogów z rozmaitymi farsza-
mi, choć tradycyjnie preferowaliśmy 
ruskie i zwijania minimum jednego 
gara ryżowo-mięsnych gołąbków. 
Wyjeżdżała zdecydowanie za szyb-
ko, w domu z utęsknieniem czekał 
jednak głodny dziadek. Po dokład-
kę musieliśmy więc przyjechać do 
Sącza, gdzie oprócz sprawdzonej 
receptury i rodzinnej tradycji (jak 
choćby serwowany tylko w ramach 
wigilijnej wieczerzy grubo obsypany 
cukrem pudrem strudel z jabłkami i 
rodzynkami), czekały na nas prze-
wiązane kolorową wstążeczką jak 
laurka, wycinane z popołudniów-

ki „Echo Krakowa” drukowane tam w odcinkach kryminały. 
Bo tak jak dziadek lubił muzykę, babcia lubiła czytać i cho-
dzić do teatru i kina. Ostatnim filmem na dużym ekranie, 
jaki obejrzała, będąc już dobrze po dziewięćdziesiątce było 
„Przeminęło z wiatrem” w kinie „Kolejarz”, mieszczącym się 
w Domu Robotniczym. Tym samym, przed którym w okre-
sie międzywojennym wiecował jej małżonek, a ona przemy-
cała najstarszą córkę na przedwojenny melodramat „Wrzos”. 
Tylko kino prawdopodobnie nazywało się wtedy „Wiedza”,  
w każdym razie taką nazwę nosił pierwszy kinematograf zain-
stalowany w tym miejscu w 1913 roku. 

Lokomotywa, model TKt48 stoi teraz przed stacją. Na pamiąt-
kę świetności Warsztatów Kolejowych, gdzie nad sprawnością 
takich samych jak ona czuwał także mój dziadek. Uświetnia 
swoją zieloną obecnością skwerek przed dziewiętnastowiecz-
nym secesyjnym dworcem, stoi przed stacją zdobioną przed 
ostatnią przebudową obrazami Edmunda Cieczkiewicza, 
ogromnymi pejzażami Tatr, Pienin i Beskidów, które zachę-
cały podróżnych do wędrówki górskimi szlakami. Dworcem 
tętniącym życiem przed każdym przejazdem pośpiesznych 
i osobowych. Zgrzytającym i uginającym się często pod cię-
żarem najdłuższych składów towarowych. Teraz ciemnym, 
niemal bezludnym, z niepotrzebną poczekalnią – antresolą 
i z symbolicznym rozkładem jazdy. Parowóz zgasłymi la-
tarniami spogląda na resztki kolejowego parku, gdzie mie-
li odpoczywać podróżni i mieszkańcy osiedla kolejowego, 
w stronę Starej Kolonii, domu wielu pokoleń związanych 
z kolejowym szlakiem. Nie sapie, nie dyszy, nie otaczają go 
kłęby pary i czarnego dymu. Jest martwą skorupką, relik-
tem wieku kotłów parowych, muzealnym eksponatem. Szlak 
lokomotywy prawie zardzewiał, butwieje i porasta trawą,  
a jej spalinowe i elektryczne następczynie nadspodziewanie 
wolno i z rzadka podróżują opuszczonymi przez nią stalo-
wymi drogami. Stoi na fragmencie szyn, ale jeśli uzbroi się  
w cierpliwość, może będzie miała okazję pozdrowić Pendo-
lino.

Ogródek w Starej Kolonii - babcia Karolina  
i dziadek Józef, ja (B.G.) 

i mała kuzynka Ewa - 1955 r.

Boże Narodzenie 1956 r. Ewa Merha z dziadkiem 
przed drewnianym mostem do warsztatów 

kolejowych.
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cym po przekręceniu wystającej blaszki. Te solidniejsze drzwi 
prowadziły albo bezpośrednio na drewniane schody wiodące 
na poddasze z balkonem okolonym betonowymi balustrada-
mi, albo na prawo przez sień do kuchni z ubikacją, spiżarką 
i łazienką, dalej do jadalni, saloniku pani Piaseckiej, sypialni 
i pokoju dziecinnego z osobnym wejściem z sieni. Wszystkie 
pomieszczenia znajdowały się w amfiladzie. Z sypialni można 
było wyjść na przestronną werandę, która po dziś dzień jest dla 
mnie letnim pokoikiem.

Na podwórzu za do-
mem stała szopa, zwa-
na drewutnią i metalo-
wy garaż na samochód, 
którym pułkownik jeź-
dził na polowania. Do 
domu przylegał duży 
ogród okolony dorod-
nym żywopłotem. Od 
1940 roku pan Pia-
secki zaangażował się  
w działalność konspi-
racyjną. Pod pseudo-
nimem „Sarna” pra-
cował w sztabie ZWZ 
Nowy Sącz.

Dzień jego aresztowa-
nia znam z dramatycz-
nych opowieści mamy, 
która przyjaźniła się  
z najstarszą córką pułkownika Stasią – moją chrzestną matką.

Tego dnia 9 kwietnia 1941 roku mama w towarzystwie ojca 
przyjaciółki udała się do miasta po „bezugshein” (kartkowe 

przydziały na różne produkty) – każde z nich dla 
swojej rodziny. Kiedy szli do biura magistratu, 
spotkali na schodach przedwojennego towarzy-
sza polowań pana Piaseckiego, barona Wincen-
tego von Strohe w mundurze oficera SS, który 
pozdrowił swego znajomego faszystowskim wy-
rzuceniem ręki wraz z okrzykiem: „Heil Hitler!” 
W odpowiedzi pułkownik lekceważąco stuknął 
się palcem w czoło. Ten lekkomyślny gest pogar-
dy wobec przedstawiciela okupacyjnej armii stał 
się przyczyną nieszczęścia. W domu, do którego 
powrócił „bohater” zdarzenia, Niemcy zdąży-
li zorganizować „kocioł”. Aresztowana została 
cała rodzina i ci, którzy trafili do nich tego dnia.  
Po 48 godzinach siedzibę gestapo opuścili wszy-
scy z wyjątkiem pułkownika Piaseckiego, wy-
wiezionego do Oświęcimia, gdzie zginął zastrze-
lony przez obozowego zbrodniarza.

Mimo tych tragicznych przeżyć zaprzysiężona 
rodzina Piaseckich działała  w podziemiu nadal, 
a dom był przez jakiś czas siedzibą władz siatki 
AK. W olbrzymim żywopłocie wysokim na trzy, 

Moje kilkudziesięcioletnie życie 
związane jest z niewielką, ale ma-
giczną ulicą usytuowaną w pobli-
żu stacji kolejowej i kościółka pod 
wezwaniem świętej Elżbiety, dziś 
zwanego „Kolejowym” (Parafia Naj-
świętszego Serca Jezusowego).

Mieszkańcy większości domów to 
pracownicy kolei lub warsztatów ko-
lejowych. Syrena zwiastująca począ-

tek i koniec ich pracy, doskonale słyszalna nawet wewnątrz 
domu wyznaczała rytm także mojego dzieciństwa. Niedziele 
wypełniał dźwięk kościelnych dzwonów. Uliczkę usytuowaną 
pomiędzy polami łączyły z równoległą do niej Nawojowską 
ścieżki wiodące w dół tej położonej o wiele niżej, znaczącej 
bitej drogi, która prowadziła z okolicznych wsi do centrum 
miasta.

Urodziłam się w domu pod numerem 12 w wynajmowanym 
najpierw przez dziadków, a później rodziców, trzypokojowym 
mieszkaniu u pani Wdańcowej. Pierwsze moje wspomnienia 
wiążą się jednak z historyczną murowaną willą z tabliczką fi-
gurującą na niej do dziś: N.K.2134 Mikołaja Reya 35.

Dom zbudowany na początku lat dwudziestych na handel, 
niezgodnie zresztą z wszelkimi normami budowlanymi, był 
początkowo własnością dyrektora „handlówki”- pana Kop-
czyńskiego, później przeszedł w posiadanie hallerczyka ma-
jora Ślisza, który gościł w nim wielokrotnie swojego dowódcę 
generała Józefa Hallera. Od roku 1935 stał się domem rodziny 
Piaseckich. 

Spensjonowany „pułkownik” Wojciech Piasecki zajmował 
cały sześciopokojowy dom z dwoma wejściami: przez werandę 
od strony ulicy i od podwórka bramą z dzwonkiem dźwięczą-

Mama Anna Lipcowa w roku podjęcia pracy 
etatowej (42 lata).

Regulacja potoku w Łomnicy-Zdroju, 1938 r. Na pierwszym planie mój tato - kierownik 
budowy.

Maria Harcuła

DOM
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szerokim na dwa metry organizacja ukrywała walizy z bronią. 
Jedyny żyjący potomek pułkownika, syn Adam – absolwent 
AGH twierdzi, że w zasypanym szambie, które znajdowało się 
obok garażu, spoczywa nadal kufer z granatami.

Po wojnie pani Maria Piasecka wynajęła moim rodzicom 
mieszkanie na poddaszu, a po roku sprzedała im pół domu, zo-
stawiając dla siebie zagospodarowaną facjatkę. Nasza rodzina 
przeniosła się do dwupokojowego mieszkania z werandą i sa-
lonikiem poprzedniej właścicielki, przerobionym na kuchnię. 
W sionce służącej byłym mieszkańcom parteru za garderobę 

powstała ubikacja i spiżarka. Parter dzieliliśmy z kolejnymi 
właścicielami ćwiartki domu i tak jest do dzisiaj. Dopiero  
w czasie moich studiów rodzice zmodernizowali nasze miesz-
kanie: sionkę zamurowano, a w niej powstała maleńka łazien-
ka i jeszcze mniejszy przedpokój.

W okresie mojego dzieciństwa ulica była wielkim placem za-
baw. Rzadko zjawiała się na niej jakaś furka, jeszcze rzadziej 
fiakier ze znanymi dorożkarzami panem Kozą lub Sikorą. 

Po gwałtownej burzy bitą jezdnię wypełniały kałuże wody,  
w których taplaliśmy się na bosaka, tu odbywały się wszyst-
kie możliwe gry dziecięce. Większość z nas, nie przerywając 
zabawy, jadała na ulicy podwieczorek lub kolację, na którą 
składały się kromki chleba smarowane masłem, smalcem lub 
marmoladą.

Zimą wspomniane już ścieżki, łączące Reja z położoną niżej 
ulicą Nawojowską, stanowiły znakomite miejsca zabaw na 
śniegu dla młodszych i starszych dzieci. Te pierwsze zjeżdżały 
na saneczkach, starsze na nartach albo na butach, mających 
najczęściej skórzane podeszwy. Kto znalazł się na dole, miał 
obowiązek ostrzec szykujących się do zjazdu o ewentualnym 
niebezpieczeństwie. Wytrawniejsi saneczkarze i narciarze wę-
drowali na bardziej strome górki, tzw. „szpitalną” na Młyń-
skiej lub „cmentarną” w Gołąbkowicach. Zimowe wyprawy 
obejmowały również lodowisko, zlokalizowane przy Alei 
Wolności, należące do klubu sportowego „Kolejarz”. Na śli-
zgawkę nosiło się same łyżwy, które montowało się do zimo-
wych trzewików.

Powrót do ciepłego domu, gdzie zazwyczaj czekała niepracu-
jąca mama, był dla mnie zawsze wielką radością. Można jej 
było o wszystkim opowiedzieć, z zainteresowaniem wysłuchi-
wała opowieści zarówno mojego starszego brata, jak i moich, 
doradzała, rozwijała nasze talenty, uczyła wielu rzeczy, prze-
żywała wszystko w sposób adekwatny bardziej do naszego niż 
jej wieku.

Wojna położyła kres jej marzeniu o ukończeniu filologii kla-
sycznej wzorem jej przyrodniej siostry, uczącej przed wojną 
łaciny w Białym Klasztorze. W pierwszym roku po wojnie, 
kiedy mama była już w zaawansowanej ciąży z drugim dziec-

kiem, skończyła kurs pedagogiczny, dający jej 
prawo nauczania w szkole, ale pracy nie podjęła, 
bo nowonarodzona córeczka była wyjątkowo cho-
rowitym dzieckiem. Aż do mojej matury mama 
była w domu, zadowalając się zastępstwami lub 
pracą na pół etatu w jedenastolatce, w działającej 
krótko Szkole Podstawowej u Sióstr Niepoka-
lanek oraz w Bibliotece Publicznej. Dawała też 
lekcje łaciny kolegom brata, pragnącym pójść 
po dziewiątej klasie do seminarium duchowne-
go. Była kochająca i wyrozumiała, nie tylko wo-
bec własnych latorośli, ale i dzieci, które uczyła  
w szkołach.

Nie zapomnę, jak rozbawiona wróciła z Białego 
Klasztoru, gdzie tego dnia musiała się stawić przed 
surowe oblicze siostry przełożonej, która z wyrzu-
tem pytała mamę, skąd ta zbiorowa histeria dziew-
czynek na punkcie cywilnej wychowawczyni.  
W każdym liście cenzurowanym przez siostry 

znajdowały się zachwyty nad ukochaną panią Anią. 
„Winowajczyni” nie umiała tego wytłumaczyć. 

Nieświadomie zastępowała, tym pozbawionym chwilowo ro-
dziny dziewczątkom, nieobecne matki, dawała im oparcie, cie-
pło i szansę artystycznej samorealizacji (organizowała z nimi 
piękne przedstawienia).

Podobne talenty rozwijała u swoich dzieci. Popisy w rodzin-
nym gronie przyniosły mój wczesny debiut sceniczny. Jako 
czteroletnia dziewczynka na akademii zorganizowanej z oka-

Potok Czercz w Piwnicznej-Kosarzyskach.

Zapora w Czchowie, tato wraz z pracownikami Sądeckiej Hydrobudowy.
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zji Dni Oświaty Książki i Prasy na scenie Domu 
Kultury Kolejarza recytowałam jakiś wierszyk  
o książce. Nieprzygotowana na burzę oklasków 
z widowni, podeszłam na proscenium, by palusz-
kiem położonym na ustach uciszyć hałasującą, nie 
wiadomo czemu, widownię. Ta zareagowała śmie-
chem i jeszcze głośniejszymi brawami. Obrażona 
zbiegłam ze  sceny wprost w ramiona roześmia-
nej mamy, która dopiero wtedy wytłumaczyła mi,  
o co w tym wszystkim chodzi. Przez cały okres 
pobytu w szkole grałam, recytowałam nie tylko na 
szkolnej scenie (była taka w jedenastolatce), ale  
i na deskach Teatru Robotniczego w Nowym Są-
czu, gdzie zagrałam kilka głównych ról: Gerdę  
w „Królowej Śniegu”, Księcia Edwarda w „Króle-
wiczu i Żebraku” i Królewnę Śnieżkę. Obydwoje  
z bratem z sukcesami braliśmy udział w konkur-
sach recytatorskich, a po latach jedno po drugim 
wstąpiło do znakomitego teatru studenckiego („Te-
atru 38” w Krakowie). Mama była naszym pierw-
szym reżyserem i pierwszym krytycznym widzem. Nauczyła 
nas miłości do literatury i do teatru. Sama do śmierci czytała 
po cztery książki tygodniowo.

Nauczyła nas też miłości bratersko-siostrzanej. Żeby uniknąć 
zazdrości o młodsze, a więc bardziej rozpieszczane dziecko, 
wmówiła mojemu małemu jeszcze braciszkowi, że jego ko-
cha bardziej, a mną musi się opiekować, bo jestem bezradna 
i bezbronna. Długo w to wierzył i być może dlatego był dla 
mnie nadopiekuńczym i najtroskliwszym bratem. Nawet jego 
sympatie były o mnie zazdrosne.

Tatę widywałam rzadko. Kiedy wstawałam rano w powsze-
dni dzień, nigdy go już nie było. Na obiad wpadał, ku rozpa-
czy mamy, o różnych porach, zjadał go w pośpiechu i gnał  
z powrotem do biura lub na budowę, którą zamierzał tego dnia 
jeszcze zwizytować.

Przez dwadzieścia kilka lat do samej przedwczesnej śmierci 
ojciec szefował sądeckiej Hydrobudowie (wcześniej było to 
Krakowskie Zjednoczenie Robót Wodno-Inżynieryjnych). 
Tato objął tę funkcję po zmarłym inżynierze Pietruszewskim, 

Na progu w Piwnicznej-Kosarzyskach.

mimo braku przynależności partyjnej i nieukończenia studiów 
inżynierskich. Przybył na Sądecką Ziemię, którą ukochał ca-
łym sercem, ze wsi pod Bochnią, gdzie ukończył czterokla-
sową szkołę, prowadzoną wraz z żoną przez magistra filologii 
polskiej pana Madeja. Ten światły nauczyciel przygotował 
dwóch zdolnych uczniów, kuzynów z miejscowej rodziny 
Lipców: Jakuba i Franciszka do eksternistycznego egzaminu 
z zakresu szkoły podstawowej, zdanego przez nich w Bochni.  
Po nim z pięknymi cenzurkami dwaj młodzi chłop-
cy przez skraj Puszczy Niepołomickiej udali się do bur-

sy jezuickiej na Krupniczą i rozpo-
częli naukę w szkole melioracyjnej  
w Krakowie. Po jej ukończeniu tato 
zaczął pracować w swoim fachu na Są-
decczyźnie. Z lat międzywojennych 
zachowały się zdjęcia z jego budów  
w Łomnicy i w Klęczanach.

Tu w dworku rodziny Korczyńskich tuż 
przed wojną poznał młodziutką Anusię 
Krzanowską – moją mamę. 2 lutego 1941 
roku w sekrecie przed całą rodziną mamy 
zakochana para wzięła ślub w kościół-
ku Kolejowym o godzinie szóstej rano.  
Tajemnica stała się publiczną, kiedy po 
prawie roku ciąża z moim bratem była 
już widoczna.

Po wojnie tato ukończył technikum me-
lioracyjne i zdał maturę w Krakowie na 
Podbrzeziu, zapisał się też na studia po-

litechniczne, ale nie przystąpił do sesji zi-
mowej po trzecim semestrze, kiedy ze Śląska, gdzie odbywało 
się wesele cioci, przywiozłam dyfteryt ze szkarlatyną i moje 
życie wisiało na włosku.
Pierwszą siedzibą zarządzanego przez ojca sądeckiego oddzia-
łu przedsiębiorstwa była „Kosalówka”, w której później mie-
ściła się „Mała Galeria”. Na działce przy ulicy Śniadeckich 
powstał najpierw biurowy barak, a niedługo potem dwupiętro-
wy biurowiec z pokojami gościnnymi dla rodzin pracowników 
Hydrobudowy z Krakowa, które spędzały wakacje w Nowym 
Sączu.

Regulacja rzeki Łomnica-Zdrój
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Leży przede mną pożółkła fotografia, przedstawiają-
ca grupkę 34 dziewczynek w wieku około jedenastu lat. 
Na pierwszym planie siedzą trzy osoby dorosłe: od lewej 
ksiądz, pośrodku zażywny starszy pan (prawdopodobnie 
dyrektor) i po prawej w długiej ciemnej sukience wycho-
wawczyni licznej gromadki. Przed nimi widnieje tablica  
z wykaligrafowanym napisem: „klasa 4 Szkoły Kolejowej  
w Nowym Sączu 31.V.1900 r.”.

To klasa mojej babci, która w tym właśnie roku miała 11 lat. 
Większość dziewczynek ma na sobie odświętne białe sukie-
neczki. Gałązki mirtu zdobią przody tych sięgających do po-
łowy łydek prawdopodobnie komunijnych kreacji. Dlaczego 
dwanaście spośród nich ma sukienki ciemne? Czy termin ko-
munii był ruchomy, czy też są wśród nich wyznawczynie juda-
izmu, ewangeliczki lub prawosławne? Nowy Sącz z przełomu 
wieków XIX i XX był miastem wielonarodowościowym i wie-
lowyznaniowym. Szkoła zlokalizowana była w pobliżu Starej 
Kolonii, kościółka św. Elżbiety zwanego „Kolejowym”. 

Stojąca w ostatnim rzędzie, czwar-
ta od prawej, to moja babcia Józefa 
Burnagiel – córka rządcy w majątku 
Rudnickiego z Zawady. Nazwisko 
Burnagiel wskazywałoby na niemiec-
kie korzenie. W czasie drugiej wojny 
światowej sędziemu Franciszkowi 
Burnaglowi – bratu babci – Niemcy  
zaproponowali podpisanie volkslisty. 
Nie będzie do tego zmuszony, jeśli 
wykaże swoją polskość do czwartego 
pokolenia. Przestali go nagabywać, 
kiedy przedstawił im siedem poko-
leń przodków, którzy byli Polaka-
mi. Może przybyli na Sądecczyznę  
w ramach osadnictwa józefińskie-
go? Wiem tylko z rodzinnych prze-
kazów, że prapradziadek miał kie-
dyś znaczny majątek, ale go stracił,  
a jego syn administrował w cudzych 
dobrach. Jego niewątpliwą zasłu-
gą była troska o edukację swej licz-

nej progenitury. Codziennie sześcioro jego dzieci jeździło 
bryczką do nowosądeckich szkół. Chłopcy zdobyli imponu-
jące jak na owe czasy wykształcenie i pozycje: wspomnia-
ny Franciszek był doktorem praw, Władysław – inżynier 
został naczelnikiem kolei, a Stanisław był oficerem  (zmarł  
w randze pułkownika). Rodzinna opowieści głosi, że kiedy 
pan Rudnicki – senior przybył na przysięgę swojego syna i zo-
baczył, iż ten, jako ordynans, czyści buty synowi jego rządcy, 
trafiony apopleksją – zmarł. Najmłodszy i najzdolniejszy syn, 
którego prababcia powiła po pięćdziesiątce, zmarł na galopują-
ce suchoty w okresie matur kolegów z klasy, nie doczekawszy 
nowego terminu egzaminu dojrzałości wyznaczonego przez 
Ministerstwo Oświaty na prośbę dyrektora gimnazjum.

Druga fotografia, późniejsza od poprzedniej o sześć lub siedem 
lat przedstawia siedemnasto- lub osiemnastoletnią panienkę  
w kapeluszu i sukni ozdobionej futrem. Zdjęcie wykonano  
w atelier fotograficznym Zacharskiego w Nowym Sączu przy 
ul. Jagiellońskiej. Ta urocza dziewczyna nie śpieszyła się  
z zamążpójściem, mimo, że starających się było wielu, ale 

Klasa mojej babci z roku 1900.

Maria Harcuła

BABCIA

Na wzniesieniu nad uregulowanym potokiem Łomniczanka 
w Piwnicznej stoi dom wczasowy, którego budowę rozpoczął 
tato przed swoją śmiercią na początku lat siedemdziesiątych. 
Po jego dokończeniu przez dwadzieścia lat, aż do zmiany 
właściciela, nosił on imię „Jakub” na cześć pomysłodawcy 
i pierwszego budowniczego, a cała nasza rodzina była trakto-
wana jako honorowi goście, zarówno na otwarciu obiektu, jak 
i parę lat później.

Roboty wodno-inżynieryjne nadzorowane przez tatę obej-
mowały nie tylko Sądecczyznę, sięgały po Bieszczady, Ży-
wiecczyznę i Ziemię Krakowską (jaz w Myślenicach). Kiedy 
rozpoczął się „eksperyment sądecki”, wraz ze swoją firmą oj-
ciec włączył się w ambitne dzieło rozwoju naszego uroczego 
zakątka kraju. Hydrobudowa przeprowadziła ujęcie wody dla 

górskiego hotelu w Suchej Dolinie, wykonała też murki dla 
nowego stadionu Sandecji nad Kamienicą, progi wodne i bul-
wary nad potokiem Czercz w Piwnicznej i wiele innych.

Z satysfakcją i wzruszeniem pokazuję moim wnukom i znajo-
mym wkomponowane w górski krajobraz wspaniałe kamienne 
budowle, podziwiam solidność wykonania prac ujarzmiających 
strumienie i rzeki, które od tylu lat chronią przed powodziami 
ludzkie siedziby i stanowią pomniki wysiłku mojego ojca oraz 
jego ekipy. Przypomina o tym także jedyny na nowosądeckim 
cmentarzu Komunalnym grobowiec, w którym spoczywają ro-
dzice. Zaprojektował go przyjaciel taty – architekt Eugeniusz 
Miśkowiec w kształcie progu na górskim potoku, a wykonali 
z rożnowskiego kamienia najlepsi pracownicy sądeckiego od-
działu Hydrobudowy.
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miesiąc. Nie zapominali o niej, odpowiadając na listy i przysy-
łając od czasu do czasu lekarstwa i odzież. Pamiętam nagłówki 
listów:  „Najdroższa Siostrzyczko”, „Kochana Anusiu”, „Uko-
chany Mój Braciszku”. 

Jedyny z braci, który wrócił z Zachodu wydelegowany przez 
pozostałych ze wzgldu na „najbezpieczniejszy” dla władz 
PRL-u życiorys wojenny, u swojej siostry w Nowym Sączu 
spędzał wszystkie urlopy, na które przyjeżdżał ze Szczecina, 
bo tu najlepiej wypoczywał, wędrując po górach i bawiąc się 
z jej dziećmi.

Babcia nie tylko kryła przed mężem wybryki chłopców, dbała 
o edukację dzieci, karmiła gromady kolegów sprowadzanych 
prosto po szkole do domu, szyła dla dzieci ubrania. Codzien-
nie bywała też u swojej wiecznie chorej siostry, mieszkającej 
na sąsiedniej ulicy. Każdego też dnia „musiała” przeczytać 
jedną książkę. Wobec mnogości zajęć dla lektury zarywała 
nieraz noce, czym zniszczyła serce. Obydwoje dziadkowie 
zmarli dość młodo w czasie okupacji. Stresy, zdiagnozowanie 
choroby wieńcowe sprawiły, że zasłabli na sąsiednich ulicach  
i zmarli na zawał. Dziadek w wieku 56 lat, babcia w półtora 
roku później. Miała wtedy 54 lata. Jej pasierbowie do końca 
życia, wspominając rodziców, mówili o nich „mamusia” i „oj-
ciec”, tylko  moja mama ojca nazywała „tacieńkiem”. 

Nie znałam mojej mądrej, dobrej i dzielnej babci. Urodziłam 
się przeszło dwa lata po jej śmierci. Wielokroć przytaczam 
jej niezwykłe trafne powiedzenia, które poznałam dzięki ma-
mie: „Zrób komuś dobrze i proś Boga, żeby cię nie sklął”.  
Komentarzem do tego są słowa jedynej rodzonej córki boha-
terki tego wspomnienia: „Nigdy nie żałuj niczego dobrego, co 
uczyniłaś drugiemu. Dobro do ciebie wróci”.

doświadczenie jej starszej siostry, która nie była w małżeń-
stwie szczęśliwa, kazało jej odwlec zaręczyny. Decyzję pod-
jęła dopiero w przeddzień wybuchu I wojny światowej. Wnet 
pożegnała narzeczonego, wyruszającego na front. Kiedy po-
legł, opłakiwała go szczerze i dopiero po odzyskaniu niepod-
ległości pozwoliła się wyswatać ze starszym od niej o trzy lata 
przystojnym wdowcem – maszynistą kolejowym Romanem 
Krzanowskim, który zdążył dorobić się czwórki dzieci, zanim 
pochował swoją pierwszą żonę. Półsierotami opiekowały się 
siostry i matka zmarłej mieszkające w pierwszym domu za Łu-
binką na skraju Piątkowej.

Po ślubie moich dziadków do mieszkania nowożeńców wy-
najętego przy ulicy Reja 28 trafiła tylko pięcioletnia córeczka 
Stasia. Siedmioletni Kazio i dwujajowe trzyletnie bliźniaki 
Bronek i Gienek zostali u rodziny zmarłej matki buntującej 
chłopców przeciw ojcu i macosze. Kiedy jednak pierwszokla-
sista Kazek pod koniec roku szkolnego spędzonego w cztero-
klasowej szkółce w Gołąbkowicach miał trudności z przeczy-
taniem wyrazu „dom”, ich brzemienna wówczas druga mama 
podjęła heroiczną decyzję: „Zabieramy chłopców”. Nikt nie 
śmiał odmówić zdeterminowanej, ciężarnej kobiecie. Cała 
trójka mimo płaczów babci i ciotek podążyła posłusznie za oj-
cem do miasta.

Niedługo potem urodziła się moja mama. Maleństwo nie umia-
ło płakać, gaworzyło sobie tylko w kołysce, do której chętnie 
zaglądała zarówno siostrzyczka, jak i chłopcy. Po roku karmie-
nia coraz rzadziej i tylko pod nieobecność pasierbów babcia 
brała swoją jedyną córkę Anusię na kolana, przy nich okazy-
wała wobec niej chłód i obojętność. Pasierbicę stroiła w naj-

ładniejsze sukienki, 
płaszczyki i buciki. 
Anusia nosiła rzeczy 
dziedziczone po star-
szej siostrze. Kiedy 
babcia prowadziła 
obydwie dziewczyn-
ki na zakupy, przed-
stawiała je w sposób 
następujący: „Moja 
Stasia i Anusia”. Ta 
wychowawcza strate-
gia przyniosła ocze-
kiwane efekty. Przy-
rodnie rodzeństwo 
kochało i rozpiesz-
czało swoją małą sio-
strzyczkę i utrzymy-
wało z nią serdeczne 
kontakty do końca.

Z siostrą zamiesz-
kałą po wojnie  
w Gliwicach mama 
k o r e s p o n d o w a ł a 
przez kilkadziesiąt lat 
z częstotliwością jed-
nego listu na tydzień, 
do braci, którzy po 
wojnie nie wrócili zza 
granicy, pisywała co Babcia Józefa Burnagiel w wieku 16-17 lat.

Dziadek w roku 1918.
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W mym pamiętniku natomiast był wklejony arkusik bristo-
lu z akwarelką brzozy, autorstwa Leonarda Bielskiego, męża 
jednej z nauczycielek. Uczyły mnie: Zofia Dzikiewiczówna-
Krok, Stanisława Nitecka-Bielska, Henryka Zielińska oraz  
Albina Nowak, która wpisała charakterystyczne dla tematu 
tejże rozprawki słowa wielkiego myśliciela i poety, Zygmunta 
Krasińskiego:

Młodość jest rzeźbiarką, co wykuwa żywot cały,
Choć przemija sama szparko, cios jej dłuta wiecznotrwały.

W pamięci tamtych lat przechowuję przede wszystkim po-
stać bardzo kochanego przez nas Dziadzia Jana Paska (na fot.  
z żoną Anną). Babcia zmarła, gdy miałam 7 miesięcy, nato-
miast Babcia „po mieczu” osierociła mego tatę w wieku 9-ciu 

lat, stąd chyba ich pasywny stosunek, co do planowania przy-
szłości swoich dzieci. (Wynikało to z większości stwierdzeń 
mej Mamy: „ Jak Pan Bóg da” lub „Wola Boska”). Natomiast 
skutkiem zaangażowania taty w działalność społeczno-nie-
podległościową była dla nas dzieci prawdziwa szkoła „prze-
trwania”, kiedy to na przednówkach „kładziono nas wcześniej 
spać” zamiast kolacji, a do szkoły nigdy nie dostawaliśmy je-
dzenia na „pauzy”. Nie było na to także w szkole średniej.

Dziadzio żył lat 82, cały czas z nami. Gdy był młody, poma-
gał budować dom siostrze swej żony, owdowiałej po I wojnie 
światowej, pomagał córce Emilii, która wyszła za bezrobot-
nego kolejarza z Grybowa, w ogóle miał opinię: „złote serce”  
i „dusza człowiek”. Podobnie, jak jego syn w Ameryce (orga-
nista kościelny), już w szkole koncertujący wraz ze swą młod-
szą siostrą Wiktorią, później moją Mamą.

Dziadek dla nas dzieci był ciepły i łagodny, miał więcej czasu 
i cierpliwości aniżeli nasi rodzice. Mając zdolności manualne, 
a w „wozowni” sprzęt, wnukom wyrabiał zabawki, na starość 
plótł koszyczki z wikliny. Grał na skrzypcach, Mama, jej sio-
stra, siostrzeńcy lubili śpiew, więc modne wówczas „Serce  
w plecaku”, „Santa Luczija”, „Czerwone Maki” przeplatały 

EPowyższej rady udzieliła mi  
w dzieciństwie pisarka, odpowia-
dając na mój list, który wysłałam, 
będąc uczennicą szkoły podsta-
wowej. Do listu załączyłam swoją 
prozę, a raczej jej próbki zawiera-
jące opisy przeżyć okupacyjnych. 
Styl mój był pewnie zanadto auten-
tyczny i poważny bo – tak myślę 
obecnie - gdyby charakteryzował 
się lekkością i poczuciem humoru, 
to moje ówczesne dziełko byłoby 

bardziej interesujące. List w podłużnej białej kopercie zrobił 
na mnie i mojej rodzinie duże wrażenie, będąc niespodzianką, 
a ja uzupełniłam radę ulubionej wówczas mej Autorki posta-
nowieniem: „NAJPIERW CZYTAĆ”, czyli kontynuować ist-
niejącą w rodzinie tradycję. Czytanie książek było dla nas nie 
tylko odpoczynkiem i najprzyjemniejszą rozrywką, było też 
oknem na świat, nauką historii, geografii, łagodziło tęsknotę 
do dali, którą zaszczepiła nam Mama opowiadając o swej po-
dróży okrętem z Ameryki do Polski, ze swymi rodzicami.

Pamiętam, jak mój dziadek, a jej ojciec, podsuwał mi „Dwa 
światy” Kraszewskiego, który był najczęściej czytanym au-
torem tamtych pokoleń. Wieczorem, jako najstarsza z dzieci, 
czytałam na głos Sienkiewicza, podczas gdy Mama szyła, ce-
rowała, szydełkowała.

Na wakacje natomiast zjeżdżali cioteczni bracia i siostry,  
a z nimi: Kornel Makuszyński, Karol May, Verne, Sigrid 
Unsed, oczywiście: Ania z Zielonego Wzgórza, a chłonni wie-
dzy, za przykładem Mamy czytaliśmy też Teodora Tomasza 
Jeża oraz Józefa Konrada Korzeniowskiego! Nigdy już potem 
książki historyczne, a także filmy kostiumowe nie wzruszały 
mnie tak bardzo, jak wyżej wymienione lektury.

Męska część młodzieży (wówczas jeszcze dzieci, jeśli chodzi 
o moje rodzeństwo), mając w pamięci świeże wzorce wojenne, 
urządzała bitwy, posługując się karabinkami na sznurkach, tak 
więc okolica (zwabiając także sąsiadów), wrzała okrzykami 
wojennymi i gonitwą. Miało to miejsce wieczorami.

Jeśli chronologicznie przytaczać wydarzenia, to... jestem zmu-
szona skakać z tematu na temat.

Ponadto: mój sposób patrzenia na wyłaniający się ze światła  
i cieni kształt młodości był uwarunkowany obserwacją, słu-
chaniem dyskusji, a instynkt samozachowawczy szybko pod-
powiedział sposób na wypieranie cieni. Już wówczas tym spo-
sobem było kodowanie promyków światła, z których utkwiła 
mi w pamięci piękna pąsowa róża, namalowana olejną farbą 
w pamiętniku mej Mamy. Były w nim zawarte ponadto mądre 
przesłania, w tym zanotowane nawet alfabetem Morse’a. Po-
chodziły one z czasów jej nauki w szkole zawodowej w Gry-
bowie.

Anna i Jan Paskowie, rodzice Wiktorii, matki autorki.

lżbieta Janicka

KSZTAŁT MŁODOŚCI
Najpierw żyć, 

a potem o tym pisać
     (Ewa Szelburg Zarembina)



16

tyłem głowy o lód na rzece, na chwilę straciwszy świadomość. 
Cóż to jednak było w porównaniu do baśniowych, piękniej-
szych jak w Narnii (choć też podobno wybrany przez sceno-
grafów polski pejzaż z Białowieży!), oszronionych krzewów  
i drzew na poboczach rzeki Wojnarówki.

Wyprawy na borówki, jeżyny, grzyby, kończyły się bez przy-
gód, choć jeśli zastała nas burza w lesie to bracia, czy kuzyni 
swoje noże chowali pod mchem. Chłopcy mieli więcej i cięż-
szej pracy, a z tych mniej uciążliwych lubili łowienie ryb czy 
wyciąganie raków spod brzegów rzeki.

Jako dzieci obowiązkowo zbieraliśmy „kłóska”, chodząc boso 
po ścierni. Pomagaliśmy w żniwach i młocce, do których to za-
jęć budzono nas... przed świtem! (A gospodarstwo było małe: 
zaledwie 2,3 ha, czyli 4 morgi).

Nawet w niedziele wieczorem już mieliśmy obowiązki. Poma-
galiśmy przy przygotowaniu pieczenia chleba, noszeniu wody 
ze studni, innym razem przy namaczaniu i namydlaniu poście-
li, którą nazajutrz do słońca się rozciągało na trawie, po czym 
co jakiś czas polewało wodą aż do całkowitego wybielenia. 
Czasami mówiłyśmy z siostrą do siebie: czy im się nie znudzi 
to „wymyślanie” dla nas zajęć? Jednak z rodzicami się nie dys-
kutowało, a tylko słuchało …

Drugia fotografia, którą załączam, przedstawia najbliższych 
krewnych na ślubie najmłodszej Kowalskiej, to jest siostrze-
nicy mej Babci. Pierwszy z lewej to mój ojciec Józef Sus, dru-
ga z lewej to moja Mama, Wiktoria Pasek-Sus. Obok panny 
młodej jej matka Wiktoria Kowalska, najmłodsza siostra mej 
Babci Anny Paskowej. Dzieci, to moi rówieśnicy: Lidka i Zby-
szek oraz ich młodszy brat Janusz, najmłodsza latorośl (dzisiaj 
emerytowana lekarka i babcia, to najstarsza z czwórki dzieci 
siostry panny młodej, a te „dzieci”, to dwie lekarki i dwóch 
inżynierów. (Jacek prowadził budowę Sanktuarium w Łagiew-
nikach, zamieszkały w Krakowie). Na przyjęciu weselnym 
poczęstowano i dzieci, ale pod surowym wzrokiem naszego 
ojca wiedzieliśmy, kiedy musimy wracać do domu. Mama czę-
sto podawała jako wzór tę niezawodną metodę swego męża:  
„Wystarczyło, że spojrzał...”

Rozjaśniała się Mamie twarz, gdy wspominała swe nauczy-
cielki, siostrę Michaelę i siostrę Alanę, nazaretanki, które, 

Ślubne zdjęcie rodziców autorki, Wiktoria z d. Pasek i Józef Susowie - 
27.12.1933 r.

Grupa młodzieży z Wojnarowej (rok ok. 1925). Po prawej w grupie żeńskiej mama autor-
ki i jej siostra w stroju ludowym. Pierwsza od lewej cioteczna siostra i rówieśnica mamy.

się z wonią kwiatów - począwszy od majowego bzu, do reze-
dy i maciejki pod oknami końcem lata, a u cioci Kowalskiej, 
siostry mej Babci, wspaniałego krzewu o wyglądzie drzewka 
na wysokim pniu, aksamitnych kwiatów ciemno amarantowej 
róży. U nas – przede wszystkim lipy rosnącej do dzisiaj na 
środku podwórza, z brzęczącymi w jej leczniczych kwiatach 
pszczołami.

Do dzisiaj zabłąkany zapach dymu z ogniska, zapach świeżo 
upieczonego chleba, mięty, lasu, budzi tęsknotę, przypomina 
wielkanocny nastrój, nierzadko z już pachnącymi fiołkami, 
gwarem dzieci, szumem rzeki. Spontaniczne wymieniłam (bez 
poszerzenia opisów) to, co miłe, jak spontaniczne są przywia-
ne przez wiatr ulotne wspomnienia. Mieszał się z powyższym 
i zapach palonego wapna i bielonych ścian, szorowanych 
podłóg, gotowanej bielizny, szarego mydła, a także ulewnych 
deszczów, gradu, mroźnych zimowych nocy, gołoledzi, zimnej 
izby sypialnej.

Do kościoła szło się cztery kilometry, z Wojnarowej do Wil-
czysk, przez most na rzece Biała, oddzielającej powiat no-
wosądecki od gorlickiego. Do stacji kolejowej w Stróżach 
było osiem kilometrów, a później do przystanku PKP w Wil-
czyskach podobnie, jak do kościoła, cztery kilometry, jako  
że nasz dom rodzinny był w centrum, czyli w tak zwanej 
„wsi”, a wokół na wzgórzach i za rzekami leżały „przysiółki”: 
Mosteczna, Hamernik, Zabrzeż, Zamłyjnie, Sikornik, Rzeki, 
Wielka Droga. Nad Białą koło Grybowa most był bar-
dzo długi i bardzo wysoki, po wojnie trzeszczał cały, a 
pociąg sunął powolutku – wrażenie było potężniejsze 
aniżeli obecnie podczas zjazdu kolejką gondolową w 
Krynicy. Rzeka Biała sprawiła mi kiedyś dużą niespo-
dziankę, gdy wysiadając z pociągu, zobaczyłam bru-
natne bałwany, spienione przewalające się pod gołymi 
dylami – mostu nie było, a do Wojnarowej innej drogi 
też nie. Wówczas zrozumiałam przysłowie „Mus to 
wielki pan” i... skacząc nad tym szalejącym żywiołem 
znalazłam się jednak po drugiej stronie, by szczęśliwie 
dojść do alei starych dębów, już tak blisko domu!

Z innych przygód pamiętam wytknięty łokieć w pra-
wej ręce, kiedy po burzy (piękna tęcza była jeszcze 
na niebie), biegaliśmy jak szaleni po mokrej trawie, 
co zakończyło się w moim przypadku poślizgiem  
i upadkiem. Podobnie podczas ślizgawki na lodzie  
w białe bożonarodzeniowe popołudnie, uderzyłam 
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doceniając jej śpiew, zabierały ją do starszych klas, a nawet 
przychodziły do skromniutkiego polonijnego mieszkania, gdy 
był im potrzebny Mamy brat Józef, muzyk. Wspominała też 
swoją kuzynkę siostrę Bogdanę, od której otrzymała po woj-
nie paczkę ze starym habitem z czarnego rypsu. Uszyła sobie  
z niego płaszcz, który ja następnie odziedziczyłam i w którym 
byłam na pogrzebie śp. Mamy, w roku 2002. Dużego wspar-
cia z USA nie miała, jako że potrzebujących w „starym kra-
ju” było więcej (i lepiej umieli swe potrzeby przedstawiać),  
a jej bratowa tam nie pracowała, była chorowita i przechodzi-
ła różne operacje, co mogło zrujnować każdego (opowiadano 
mi, że pogrzeby były na kredyt). Wujek z gry na fisharmo-
nii musiał utrzymać żonę i troje dzieci. Choć był inteligentny  
(i bardzo przystojny, o dużych oczach, jak i moja Mama), to 
jak i cała rodzina, zmysłu do interesów nie miał. Spotkałam 
jeszcze starych, spracowanych polonusów, którzy wspominali 
wujka, mówiąc: „Mówił perfect po polsku” (wszak w Polsce 
się urodził i tam z Babcią do swego taty pojechał), i perfect 
po angielsku” – co nie zdarza się nawet Amerykanom. I „był 
bardzo dobrym człowiekiem”, zapewniali.

Dołączam jeszcze jedno zdjęcie: mej najmłodszej siostry Ma-
rii, dlatego, że według Mamy jest ona najbardziej podobna do 
swej Babci. Ma zgrabne długie nogi, tutaj zasłonięte koprem  
i słonecznikami. Ta najmłodsza siostra była często pozosta-
wiana pod moją opieką, a kusiły mnie wypady nad rzekę, do 
olszyny (miałyśmy tam z kuzynką Basią Jaworską „świątynię 
dumania”), aż... razu pewnego, kiedy trzymałam ją (ja byłam 
drobna, ona od urodzenia duża) na swych kolanach, zoba-
czyłam przez okno na wprost mnie głowę konia. Koński łeb 
i okrzyk rodzeństwa: „hurra”!, spowodowały, że próbowałam 
zejść z ławy. W efekcie mama znalazła nas obydwie płaczące, 
ale z objęć, upadłszy z ławy, siostry mej nie wypuściłam, toteż 
nic się nam obydwu nie stało. Innym razem, gdy rodzice byli 
na przyjęciu, a na ławie przy piecu już się ogrzewała mąka 
przyniesiona z zimnej komory, baraszkujące młodsze rodzeń-
stwo zrzuciło ją i mąka się wysypała. Cóż to była za reprymen-
da po powrocie rodziców!

Młodszy brat chorował w dzieciństwie na zapalenie stawów, 
bardzo cierpiał. Starszemu, który marzył o służbie w mary-
narce (ukończył kurs żeglarski w Kruszwicy), przeszkodziła  
w realizacji pragnień wada wzroku. Skąd się wzięła? Z ciężkiej 
pracy ponad siły w młodocianym wieku, ze złego odżywiania. 
Młodsza ode mnie o pięć lat siostra Joanna, chorowała na płu-
ca. Stan jej był tak ciężki, że Mama przeżegnawszy ją, tylko 

od czasu do czasu spoglądała, czy jeszcze żyje (moja siostra 
sama o tym opowiada, znając tę sytuację z własnych Mamy 
relacji, która „zdała się na wolę Bożą”). Przeżyła, byłyśmy 
później obydwie przez jeden miesiąc w Rabce (dzięki orga-
nizacji Towarzystwa Przyjaciół Dzieci). Tam, pamiętam, jak 
wychowawczynie się dziwiły naszemu wychudzeniu: „skóra 
i kości”, mówiły.

Mama często chorowała na gardło oraz na zawroty głowy. 
Wówczas, w soboty, kąpałam w balii po kolei młodsze rodzeń-
stwo. Tato tylko wyjmował dzieci i stawiał je na ławie, a ja  
z bólem pleców, wycierałam je ręcznikiem i ubierałam.

Pamiętam też, jak nas „dworskie psy”, ogromne wilczury goni-
ły, uciekając skryłyśmy się w przydrożnej kapliczce. Wówczas 
jakiś stajenny się pojawił i zabrał psy. Bo w tamtych czasach 
chodziło się pieszo: do Bobowej (np. do dentystki), do Gry-
bowa (przez Chodorową, Siołkową), do Korzennej lub Króż-
lowej na odpust, do Korzennej z opłatą podatków. Chodzili-
śmy przez okoliczne pagórki do lasu, do pracy w pole, tu była 
przyczyna naszych chudych sylwetek, „astenicznych”, jak by 
określił to Eustachy Rylski. Natomiast siostry cioteczne były 
rosłymi babami (och, jak Mama nie lubiła takich określeń!). 
Jako Amerykanka czuła się damą i tak ją oceniły koleżanki jej 
wnuczek ze studiów.

W ogóle wówczas ludzie byli szlachetniejsi, nie słyszało się 
o takich ekscesach, które  święcą triumfy we współczesnej 
literaturze i filmach. Nabrawszy dodatkowo doświadczenia  
w trakcie czteroletniego pobytu w USA, doszłam do wniosku, 
że: albo Polacy się nie szanują, albo w/w twórczość jest wy-
mierzona przeciwko Polsce. Te filmy z weselami w tle, film 
„Sztetl” (czyli „Miasteczko”), albo też telewizyjny spektakl  
o wojennym weteranie-inwalidzie oraz pijanym krawcu, który 
ma... dopasować jego mundur. Parodia! Karykatury ludzkie! To 
już nie groteska, to skandal. Żałosny. A gdzie bohaterowie, ich 
żony, matki polskich żołnierzy, schludne, bogobojne, oszczęd-

ne, aż do przesady...

Życie każdego z nas, to 
nie tylko „tu i teraz”, ale 
często jak u mnie, cha-
rakteryzujące się dwo-
istością: parafia w innym 
powiecie (a jednak recy-
towałam wiersz na po-
żegnanie ks. biskupa po 
bierzmowaniu), Mama 
urodzona i dzieciństwo 
spędzająca w Ameryce 
oraz... przez całe życie 
nie pogodzona ze swym 
losem, co do pewnego 
stopnia zdetermino-
wało i jej dzieci przy-
szłość (wiara w „fatum”,  
w „przeznaczenie”). 
Równocześnie śpiewała 

Mama pięknie pieśni patriotyczne i religijne, piekła chleb dla 
partyzantów. Pierwsza moja nauczycielka, Stania Nitecka, po 
mężu Bielska, wierząca lecz nie praktykująca, o czym sama 
mówiła „więź z Bogiem czuję tylko w łączności z pięknem 
przyrody”.

Maria - najmłodsza siostra autorki.

Na weselu podczas okupacji (opis w tekście).
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Podczas pewnych wakacji prowadziłam turnus „Dziecińca”, 
tj. letniego przedszkola. Jako wychowawczyni dużo śpiewa-
łam z dziećmi, z którego to powodu nabawiłam się prawie 
chronicznej chrypki. Wieczorami, a czasem długo w noc,  
z p. Marią Rak sporządzałyśmy rozliczenia żywienia oraz roz-
budowaną, jak w tamtych czasach statystykę.

Co do „wyboru zawodu”, to było tak. Na egzaminie do Li-
ceum Pedagogicznego, jak się orientowałam wymagana była 
gra na skrzypcach, czego mnie nigdy nie uczono. Pozostało 
więc liceum ogólnokształcące w Grybowie, które od tegoż 
roku (1948), miało być upaństwowione. Wraz z bratem (roz-
począł naukę w niespełna szóstym roku życia, razem ze mną), 
kuzynem i innymi znajomymi, zdawaliśmy chwalebnie egza-
min (przede wszystkim z historii) u samego dyrektora Pałki. 
Zostajemy przyjęci. Tymczasem, podczas wakacji okazuje się, 
że jeszcze przez następny rok liceum będzie prywatne, Tato 
zabiera nas do Nowego Sącza, gdzie jest dodatkowy nabór do 
Gimnazjum i Liceum Administracyjno-Handlowego. Egzamin 
pisemny z arytmetyki i języka polskiego zdajemy „śpiewają-
co” (co świadczy o wysokim poziomie nauki w szkole podsta-
wowej w Wojnarowej), a ja za pracę z języka polskiego jestem 
wyróżniona i przedstawiona klasie przez polonistkę, panią 
Marię Stanoszkową.
Jeszcze jedna istotna moim zdaniem uwaga: moi bracia „od za-
wsze” pływali, jeździli na rowerach ( choć własnych nie mieli), 
dotychczas wszelkie techniczne problemy nie mają dla nich ta-
jemnic, ale... to mnie w wieku lat czternastu wydawało się, że 
świat nie ma przede mną tajemnic, w przeciwieństwie do brata, 
który już jako dorosły stwierdził, że jego córki jako licealist-
ki były mądrzejsze, aniżeli on w ich wieku. Moim zdaniem, 
to brak wiary w siebie, na skutek błędów wychowawczych, 
których wytłumaczeniem powszechnym jest : „Takie były 
czasy”. Podam jeden przykład: Upalna letnia pogoda, dzieci 
pozostawione samym sobie (a wiadomo dzieci wiejskie mają 

większą wyobraźnie od miejskich, co dowiedziono naukowo). 
Tak więc moi bracia wraz z kuzynami stryjecznymi, zajmują 
się hodowlą os, w założonej przez nich mini-pasiece ukrytej 
na tyłach domu cioci Majki (jej mąż był wówczas w Oświę-
cimiu). Na wzór pszczelarzy „okadzają” te mini-ule dymem, 
co wznieca pożar spotęgowany upałem oraz dużym stogiem 
słomy obok. Przestraszeni sprawcy pożaru zwiali, domu – był 
zresztą prowizoryczny – nie udało się uratować. Wiedziałam, 
że rodzice czkają na ich powrót, toteż nie spałam także, wie-
dząc czym się to skończy. Gdy pierwsze razy pasem spadły na 
starszego, pobiegłam go bronić i chyba udało mi się powstrzy-
mać pierwszy gniew ojca. Natomiast, gdy po latach czytałam 
o biernej postawie Hinduski patrzącej na pastwienie się męża 
nad jej synem, przypomniała mi się Mama, aprobująca – po-
dobno popularne w tamtych czasach- kary cielesne dla dzieci 
oraz ciągłe ich straszenie, jak nie „macochą” to „piekłem”.  
W mej trzypokoleniowej rodzinie, odczuwałam niechęć ojca 
w stosunku do ukochanego dziadka, który nigdy nie podnosił 
głosu, a co dopiero ręki!

Już po wojnie, w głębokim PRL-u spotkałam w gazecie ludo-
wej wiersz Andrzeja Jawienia – wiedziało się, że jest to jeden 
z pseudonimów literackich Karola Wojtyły. Wspomnę tutaj 
niepokornie, że i ja miałam później publikowane wiersze pod 
pseudonimem Joanna Kowalska.

W czasach szkoły średniej w N. Sączu, chodziliśmy do teatru 
(Teatr im. Siemiaszkowej, teatr Rzeszów i in.), byliśmy z bra-
tem na operze Rybka w Bytomiu, bo... odczuwaliśmy takie 
potrzeby.

Zgodnie z predyspozycjami ukształtowanymi w dzieciństwie, 
zakończę cytatem Joanny Pollakówny, Pieta Belliniego:

Skwapliwie znów się z bólem brata
nieubłagane piękno świata.

Lidia Kiełczyńska

MOJE ŻYCIE JEST PODRÓŻĄ

Jestem Sądeczanką od 20 lat (1989-
2009). Dziś już wiem, że tylko do 
sierpnia 2009 roku. Chciałabym, 
aby w tym tekście pojawił się nie-
udawany obiektywizm oraz nuta 
melancholii za światem, który 
przemija, więc spróbuję opowie-
dzieć o sobie od początku. 

Zamykam oczy, bo chcę zobaczyć 
małą dziewczynkę – widzę nie-
spełna 3-letnią blondyneczkę, jest 
przestraszona, zbudzona ze snu, 
nie może zrozumieć, co się wokół 

niej dzieje, widzi żołnierzy z karabinami, płaczących rodziców, 
babcię – Michalinę, która tuli ją do siebie. Podniesione głosy  
i krzyki sprawiają, że chce schować się pod łóżko. Wszyscy 
są zdezorientowani, sąsiedzi pomagają pakować jakieś rzeczy.

Następne wspomnienie – to pociąg bez okien i co jakiś czas 
postój, gdzie żołnierze wydają głośne rozkazy i popychają lu-
dzi. To moja pierwsza podróż w jakże ekstremalnych warun-
kach, więc dobrze, że za wiele nie pamiętam.

To był maj 1948 roku – miejscem docelowym jest miejscowość 
Mina – położona między dwoma pasmami górskimi: Sajany  
i Ałtaj w pobliżu granicy z Mongolią. Pamiętam też pieszą wę-
drówkę przez Sajany. Zmęczeni ludzie ze swoim skromnym 
dobytkiem. Mnie kolejno niosły osoby z naszego wagonu.  
Pamiętam młodą dziewczynę Wandę Dąbrowską, która bardzo 
się mną opiekowała.

Nie o wszystkim jednak chcę pamiętać, bo oczy małego dziec-
ka nigdy nie powinny były widzieć – poniżenia rodziców 
(było tych scen bardzo dużo). Ich rozpaczy i bólu. Takie dzieci 
szybko dojrzewają. A to zbyt wczesne zetknięcie się ze złem 
i niesprawiedliwością wpłynęło na moją wielką ostrożność  
w angażowaniu się w jakąkolwiek działalność.
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Moi rodzice pracowali w tajdze, przez cały 
tydzień. Przez parę miesięcy opiekowała się 
mną babcia, ale po jej śmierci w 1949 roku 
byłam bardzo samotna. Ale znalazł się w tym 
wszystkim mały promyk szczęścia, mój przy-
jaciel – Waśka – Jednoręki (tak sam o sobie 
mówił).

Nie miałam towarzystwa polskich dzieci,  
w naszym baraku mieszkał chłopiec – Staś, 
Litwin, starszy o dwa lata. Po pewnym czasie 
zaprzyjaźniliśmy się, bo on też był bardzo sa-
motny. Bawiliśmy się razem, ale tylko wtedy, 
gdy inni chłopcy nie widzieli, że on się bawi 
z dziewczynką. Najczęściej to było popisy-
wanie się chodzeniem na szczudłach, czego 
ja zupełnie nie potrafiłam.  On po powrocie  
z Syberii zamieszkał na Litwie.

Jeszcze jedno, co było dla mnie bardzo trudne, 
to utrzymywanie tajemnicy. O tak wielu rzeczach nie mogłam 
opowiadać, bo już rozumiałam, że rodzice mogą mieć kłopoty. 
Pamiętam też wiec z okazji śmierci Stalina – ogólny płacz tłu-
mu. A w baraku zesłańców – ogólna radość.

Syberia po tatarsku znaczy „śpiąca kraina”. A o samych Sybi-
rakach można powiedzieć, że to ludzie prostolinijni i szczerzy. 
Pamiętam o nich, bo dzięki nim żyję.

Rok 1957 – grudzień – powrót do Polski. Podróż najdłuższą 
linią kolejową świata, która biegnie przez Azję i Europę – Ko-
lej Transsyberyjska, przy budowie której straciło życie wielu 
zesłańców.

Naszym przystankiem docelowym jest małe miasteczko nad 
Zalewem Wiślanym – Braniewo. Naukę języka polskiego za-
czynałam od podstaw. I tylko dzięki wielkiemu zaangażowaniu 
wspaniałej nauczycielki - pani Krystyny Bartosik i kierownika 
szkoły pana Zabłockiego w 1959 roku znalazłam się w gro-
nie trzech najlepszych uczennic w klasie. Ale do tej pory mam 
problemy z ortografią.

Moje pierwsze zetknięcie z kościołem (nie z wiarą), spóźnio-
na pierwsza komunia i wielka pomoc księdza Józefa Gond-
ka. Braniewo w tym czasie wydawało mi się rajem. Pierwsze 
lato 1958 roku – kiedy mogłam bez ograniczeń delektować się 
owocami: jabłka, wiśnie, śliwki. Wszystko było dla mnie nowe 
i wspaniałe.

Zdjęcie rodziny Sawickich z sąsiadami  
i komendantem obozu przed barakiem w którym mieszkali, 

Mina, 1953 r.

Wystawa: „Polacy na Syberii”, 04.10-26.11.2006 r., 

Nowy Sącz - „Dawna Synagoga”.

Krasnojarski Kraj, 1957 r. - powrót do Polski.

Kamienice – znałam tylko drewniane baraki, wybrukowane 
ulice, sklepy, w których mogłam kupić cukierki czekoladowe. 
Wyjazdy na plażę do Fromborka – morze – Zalew Wiślany – 
wtedy jeszcze czysty i nadający się do kąpieli. I pierwsze bez-
troskie, choć bardzo niebezpieczne zabawy (bunkry, ruiny). 
Tam szukaliśmy skarbów, tam były nasze kryjówki. W 1958 
roku w Braniewie było jeszcze bardzo dużo ruin. Odgruzo-
wane były tylko główne ulice Elbląska, Gdańska, Kościuszki. 
Ale był to spokojny okres. Przyzwyczajaliśmy się do nowego 
życia.

Było bezpiecznie – mieszkanie przez cały dzień stało otwo-
rem, zostawione na zewnątrz rzeczy „nie zmieniały właścicie-
la”. Latem okna były otwarte przez cały dzień i noc. Sąsiedzi 
wchodzili do siebie nawzajem bez żadnych „ceregieli”. Tego 
świata już nie ma. Teraz drzwi antywłamaniowe, alarmy, to 
jest nasza codzienność. Braniewo było zniszczone w osiem-
dziesięciu procentach. Zasiedlone przez repatriantów z Wi-
leńszczyzny, Białorusi oraz terenów dawnej Łemkowszczyzny. 
Mieszkańcami Braniewa były również rodziny niemieckie.

I wszyscy Ci ludzie mający swoje obyczaje, kulturę i wiarę 
żyli w zgodzie. Zapraszali się nawzajem na wesela i święta.

Czuję do tego miasteczka wielka sympatię. Jest to miasto ro-
dzinne mojego syna i miasto, w którym spotkałam swoją mi-
łość – górala z Łopusznej (w tym roku 45 lat).

W moje życie wpisane są podró-
że, nie z wyboru, ale z koniecz-
ności.

Lidzbark Warmiński – 1973 rok. 
Piękne miasteczko, w pobliżu 
dwa wspaniałe jeziora:  Wielicho-
wo i Kłębowo, Zamek Biskupów 
Warmińskich, który zamieszki-
wał Ignacy Krasicki. Miastem 
i okolicą byłam zachwycona, 
ale bardzo tęskniłam za rodziną. 
Znów musiałam przystosowywać 
się do nowych ludzi, szukać pracy  
i przyjaciół. Ale może to pozwo-
liło mi poznać swoje możliwości  
i ograniczenia?
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Mazury są wyjątkowo 
czarodziejskim świa-
tem. To rozległe ob-
szary zwartych lasów, 
jezior i malowanych 
wzgórz. Wieczorne 
ogniska i długie Pola-
ków rozmowy – pełne 
życiowej mądrości 
i humoru. Poranki, 
kiedy w niezmąconej 
ciszy pływają chmary 
wodnego ptactwa. Cu-
downe wspomnienia.

Ale moim przezna-
czeniem było dalsze 
podróżowanie. War-
szawa 1977 roku. Je-
stem przerażona i za-
gubiona – czy stolicą? 
Pracuję na warszaw-

skiej Starówce, przy ul. Wąski Dunaj. Mieszkam na Pradze 
Północ. Bazar Różyckiego, ze słynnymi ciuchami, park, ZOO, 
to było wszystko w okolicy mojego miejsca zamieszkania.  
Z zachłannością odwiedzam wszystkie teatry, poznaję miasto, 
poznaję ludzi – zaczynam się przyzwyczajać. Zaczyna mi się 
podobać, że w dużym mieście jestem „anonimowa”. Ale jest 
to niełatwy okres w naszej najnowszej historii. A stolica jest 
miejscem, gdzie dzieje się najwięcej. Mam już przyjaciół, ale 
ten trudny okres dzieli nas ludzi. Ścierają się różne poglądy, 
dyskutujemy, chodzimy na wiece i różne nieformalne zebra-
nia. Przygotowujemy się do zmian, jesteśmy przestraszeni. Ale 
mamy też wielkie oczekiwania.

W 1984 roku żegnam Warszawę – zostawiam dużo dobrych 
przyjaciół i znajomych. I najwspanialsze koleżanki, za którymi 
tęsknię do dziś – Anię, Alę, Basię. Spotykałyśmy się co roku w 
czerwcu lub sierpniu w Nowym Sączu.

Wędruję na Południowy Wschód do Krosna nad Wisłokiem. 
Nie jest łatwo. Wydaje mi się, że ludzie są jakby mniej ufni 
niż w innych częściach kraju. Mówią mi, że dzielą ludzi na 
„krzoki” i „ptoki”. I ja jestem „ptok”. A że przyjechałam  
z Warszawy, to wcale mi nie pomaga. Uważają, że warsza-

wiacy są zarozumiali – tłumaczę się, że jaka ze mnie war-
szawianka, ale trochę to trwa, nim zaczniemy sobie ufać.  
To, co najmilej wspominam z tego okresu, to spotkania z ro-
dziną pochodzenia łemkowskiego i mogę tylko powiedzieć - 
„och, jak oni śpiewają”. Te ich tęskne „dumki” na głosy za-
władnęły moim sercem. Nawet potrafię parę z nich zanucić.  
W Krośnie zostałam babcią, a właściwie żoną dziadka, przyby-
ły mi nowe obowiązki, ale wtedy mająca 40 lat babcia, zupeł-
nie dobrze sobie z tym radziła.

No i nadszedł znów czas na zmianę miejsca zamieszkania.  
Teraz będzie nim Nowy Sącz. Jest rok 1989 – zmiany, zmiany, 
zmiany.

Moje pierwsze spotkanie z Nowym Sączem było przypadko-
we. Znalazłam się tu przejazdem z Soliny do Nowego Tar-
gu. Byłam zauroczona i oboje z mężem stwierdziliśmy, że tu 
chcielibyśmy zamieszkać. I tak też się stało. Te dwadzieścia lat 
to okres, w którym następowały ważne zmiany dla kraju, ale  
i dla nas Sądeczan.
1. Wybory 4 czerwca 1989 – datę tę uważa się za koniec reżi-

mu komunistycznego w Polsce.
2. 29 grudnia 1989 – sejm zmienił nazwę państwa na Rzeczy-

pospolita Polska.
3. 8 października 1992 – wycofanie się wojsk radzieckich  

z ziem polskich.
4. 1 stycznia 1995 – denominacja złotego (w stosunku 

10000/1).
5. 1 stycznia 1999 – nowy podział administracyjny państwa 

(16 województw).
6. 1999 rok – wizyta papieża Jana Pawła II.
7. Referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Euro-

pejskiej.
8. 1 maja 2004 – Polska oficjalnie przyjęta do Unii Europej-

skiej.
9. I bardzo ważna dla mnie data: 18 lipca 2002 – zostaję 

szczęśliwą babcią Emilki. 

To był okres zmian, ciekawych i ważnych zmian. Nowy Sącz 
rozwija się, powstaje „Konspol”, „Optimus”, Wyższa Szkoła 
Biznesu – to są wizytówki Nowego Sącza. A ja jako miesz-
kanka Nowego Sącza obserwuję, jak zmienia się miasto i moje 
osiedle – Wojska Polskiego.

Teraz po 20 latach moje osiedle posiada wszystko, co jest 
potrzebne do wygodnego życia: szkoła, przedszkole, poczta, 

przychodnie lekarskie, apteki, filia banku, filia bibliote-
ki, zakłady fryzjerskie i inne zakłady usługowe. Mamy 
również bardzo dobre połączenia autobusowe z innymi 
dzielnicami miasta. Moje osiedle pięknieje – budynki 
są odnowione, mamy ścieżki rowerowe i spacerowe, 
możemy wygodnie żyć.

Ale nasze początki wspominam z wielkim sentymen-
tem i czułością. Spotykaliśmy się rano wszyscy na 
przystanku przy Kamienicy – bo nikt z nas nie miał 
wtedy samochodu. Gdy kogoś brakowało na przystan-
ku, zastanawialiśmy się, co z nim się dzieje, czy jest 
chory, a może tylko się spóźnił.

A letnie popołudnia spędzaliśmy nad rzeką Kamieni-
cą. Nikt z nas nie miał wtedy „grilla”, więc ogniska 
i kiełbaska pieczona na patyku i dobre towarzystwo 
było wielką atrakcją. Mieliśmy sąsiada akordeonistę 

Braniewo, 1959 r., z grupą koleżanek  
z klasy VI b.

Warszawa, 1980 r. spacer po Starówce z Anią, Elą i Jasią.
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Optymistycznie nastroiło mnie odnalezienie na jednym z bu-
dynków Urzędu Miasta tablicy z napisem – Uniwersytet Trze-
ciego Wieku w Przemyślu. Sekretariat czynny od 14.00 do 
18.00. Zapraszamy. Więc czuję się zaproszona.

Chciałabym jeszcze opowiedzieć o podróży, która jak gdyby 
zamknęła koło. Odwiedziłam miejsce, „gdzie się wszystko 
zaczęło”. Miejsce, za którym tęsknili moi rodzice i bracia.  
To była bardzo dla mnie wzruszająca podróż: Wilno, Troki, 
Połuknie, Wilejka i niewielka wieś wśród puszczy litewskiej – 
Gaj. Tam był mój dom, tam się urodziłam. Moi rodzice i bracia 
nie mieli możliwości tam wrócić. Zwiedzając te miejsca, pa-
trzyłam na wszystko oczami moich bliskich, wydawało mi się, 
że chodzę ich śladami, że oglądam te miejsca, które oni chcieli-
by mi pokazać. Spotkałam też ludzi, którzy znali moich rodzi-
ców. Wysłuchałam wielu opowieści. W ich wspomnieniach moi 
rodzice byli ludźmi bardzo gościnnymi, życzliwymi, dobrymi 
sąsiadami i „rozrywkowymi” z dużym poczuciem humoru,  
o których wspominają do dziś.

Ja niestety takimi rodziców nie znałam. I dlatego bardzo cieszę 
się, że mieli swoje małe radości. Nie ma już domu takiego, ja-
kim był, ale jest sad, który zasadził mój ojciec, są drzewa i miłe 
życzliwe ludzkie wspomnienia. Mało to, czy dużo? Mnie musi 
wystarczyć.

Bardzo zauroczyła mnie kuchnia litewska – wspaniałe bliny, 
cepeliny, kołduny, kibini – danie karaimskie – wspaniałości.

Chcę tam wrócić jeszcze raz, ale bardziej spokojnie.

Ostatnia podróż do korzeni - Połuknie (Litwa), 2001 r., kościół,
miejsce urodzenia autorki.

– Zdzisia, który umilał nam te wieczorne ogniska. Przypo-
minaliśmy sobie wszystkie ludowe piosenki – zastanawiali-
śmy się nawet, czy nie utworzyć zespołu – „Browarna 43”. 
I szumiała nam Kamienica, nasza wspaniała rzeczka, która 
potrafiła też być niebezpieczna podczas powodzi. Nasze życie 
sąsiedzkie układało się wspaniale. Mogliśmy na siebie liczyć.  
A to było 15 lat temu. Teraz jest trochę inaczej. Świat się 
zmienia. Uwielbiam latem nasz sądecki rynek – letnie ogródki  
i piękne widoki z tarasu restauracji „Panorama”. A najważ-
niejszym punktem programu dla moich gości spoza Nowego 
Sącza jest wyprawa do rynku. Bo wszyscy muszą mieć zdjęcie 
przy naszym pięknym Ratuszu.

Dla mnie osobiście jeszcze jedną ważną datą było powstanie  
w Nowym Sączu – Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. Bo wtedy moje życie, już emerytki, zyskało naprawdę 
nowy wymiar. Czytając artykuły Ani Totoń i Haliny Starzyk, 
drukowane w Biuletynie SUTW oraz tygodniku Miasto 50+  
o historii Nowego Sącza zdobyłam wiedzę, która pozwoliła mi 
zabawiać się w przewodniczkę moich gości po Nowym Są-
czu.

Z sentymentem będę wspominała te dwadzieścia lat w Nowym 
Sączu. Zawsze będzie mnie cieszyło wszystko, co czyni Nowy 
Sącz piękniejszym i atrakcyjniejszym. Będę chętnie tu wraca-
ła. Mam miłe wspomnienia z Nowego Sącza.

Moje przeznaczenie podróżowania trwa. Teraz będzie to Prze-
myśl. I po raz pierwszy jest to decyzja bardzo osobista. Chce-
my żyć wśród bliskich. Choć to wielkie wyzwanie. Ale wie-
rzymy, że odnajdziemy w tym nowy sens życia.

Podczas mojego ostatniego pobytu w Przemyślu, chcąc le-
piej zaprzyjaźnić się z miastem – spacerowałam ulicami 
i uliczkami, wchodziłam do sklepików otwartych od 6.00 
rano, odwiedzałam bazarek, na którym sprzedają przysło-
wiowe „mydło i powidło”. Wtapiałam się w tłum, wsłuchi-
wałam się w ich mowę z tą „lwowską nutką” i myślałam, że  
w niedługim czasie będę jedną z Was. Życzcie mi szczęścia.

Szczęśliwa babcia z Emilką, 2003 r.
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Na zdjęciu dwoje młodych ludzi 
stojących przed domem – nie-
wielką dwuizbową chałupką  
z równie maleńką sionką,stajnią 
i stodołą pod jednym długim da-
chem. Dom położony jest przy 
wąskiej i wyboistej, wiejskiej 
drodze, ocieplony „zagatą” – to 
ten murek przy ścianie. Widoczne 
jest małe okienko i ganek ze scho-
dami prowadzącymi do domu. 
Widać, że dom jest zaniedbany. 
Może to z braku kobiecej ręki? 
Młodzi ludzie to nowożeńcy. Ona 

– Aniela, zaledwie osiemnastoletnia. On, Jan, przekroczył już 
trzydziestkę. Obydwoje są poważni, zamyśleni i onieśmieleni, 
może zaskoczeni sytuacją, w jakiej się znaleźli? Pobrali się, 
aby uniknąć wywózki na przymusowe roboty do Niemiec. Był 
rok 1940. 

Jan był synem wiejskiego kowala, jednym z dziewięciorga 
jego dzieci. Kowal był pracowitym człowiekiem i nigdy nie 
narzekał na brak pracy. Pod jego niewielką kuźnią nieopodal 
domu zawsze panował ruch. Niestety, biedni, wiejscy ludzie za 
wykonaną pracę najczęściej płacili mu w naturze, zapraszając 
do pobliskiej karczmy, dzięki czemu w domu nieraz brakowa-
ło jedzenia. Kowal był niewysokim mężczyzną, miał jednak 
twardą kowalską rękę, co odczuwały zwłaszcza dzieci. Zmarł 
w wieku pięćdziesięciu lat. Okazało się, że nie było pieniędzy 
na pochówek. Dwaj najstarsi synowie udali się do probosz-
cza, prosząc o bezpłatny pogrzeb, usłyszeli jednak: Jak to, to 
nic nie przygospodarzył? Gdy Jan miał 7 lat rozpoczął naukę  
w pierwszej klasie w szkole, która znajdowała się w sąsiedniej 
wsi, za Dunajcem. Niestety, uczył się tylko pół roku. Matka 
oddała go na służbę do bogatszego gospodarza, gdzie pasł gęsi 
i krowy, a także pilnował młodszych dzieci. Ta praca była po-
nad siły siedmiolatka. Po latach wspominał tę służbę bardzo 
niechętnie. Później, po roku oddano go służyć w inne miejsce. 
Tym razem do sąsiedniej wsi, za rzekę, do ciotki. Tam przesłu-
żył dwa lata. Wspominał, że były to najdłuższe lata w jego ży-
ciu. Bardzo wtedy tęsknił za domem, chociaż mógł spoglądać 
na rodzinny dom z daleka. Potem była jeszcze następna służba, 
gdzie przetrwał trzy lata i chociaż sypiał w stajni, wspominał 
ją bardzo dobrze. Mówił, że w gospodarstwie panował ład 
i porządek, a służba zawsze wiedziała, co ma robić i kiedy. 
Służba dostawała poduszkę pod głowę, a bieliznę wymienia-
no co tydzień. W ciągu roku otrzymywał trzy zmiany bielizny  
i dodatkowo koszulę, gdyż gospodarz był zadowolony z jego 
pracy. Za dodatkową pracę płacono dodatkowo, oczywiście  
w naturze. Jedzenia nigdy nie brakowało, a posiłki miały wy-
znaczone godziny. Ta służba stanowiła dobrą szkołę dla mło-
dego chłopca.

Potem Jan wrócił do domu rodzinnego i zaczął pomagać ma-
mie w niewielkim gospodarstwie, zwłaszcza, że starsi bracia 
pożenili się i opuścili dom. Jan został przewoźnikiem. Prze-

woził ludzi łódką przez Dunajec. Łódka była jedynym połą-
czeniem wsi ze światem. Wtedy też Jan przeżył niebezpieczną 
przygodę, po której pozostał kaleką do końca życia. Złamał 
mu się w rękach kij, którym kierował łodzią, uderzył w oko 
tak nieszczęśliwie, że nie udało się go uratować. Po długiej  
i ciężkiej chorobie wrócił do domu w okularach. 

Mimo kalectwa, Jan był wesołym i ciekawym świata chłop-
cem. Lubił tańczyć i śpiewać, znał mnóstwo piosenek, które 
wyśpiewywał najpierw 
pasąc krowy, później 
na różnych zabawach, 
czy też weselach. A 
wieczorami młodzież 
gromadziła się na wiej-
skim placu śpiewając 
piosenki i tańcząc, gdy 
pojawił się jakiś wiej-
ski grajek ze skrzypka-
mi, czy też z harmonią. 
Wtedy też rodziły się 
pierwsze sympatie. Jan 
do końca życia wspo-
minał dziewczynę z 
tamtych lat, bliską jego 
sercu, która zmarła 
młodo na gruźlicę – 
suchoty, jak wtedy mó-
wiono. Wspomnienia te zawsze niesłychanie drażniły Anielę, 
starała się jednak obracać wszystko w żart. Gdy we wsi założo-
no młodzieżową organizację „Wici”, działał w niej aktywnie. 
Wystawiali tam jasełka, z którymi jeździli także po sąsiednich 
wsiach. Tańczyli też ludowe tańce. Inicjatorką zespołu była 
ówczesna nauczycielka Maria Chwalibóg. Szkoła mieściła się 
wówczas w wynajętej izbie u gospodarza, obok swoją izdebkę 
miała nauczycielka. 

Po śmierci matki w 1938 roku Jan pozostał na niewielkim go-
spodarstwie z dwoma nieletnimi siostrami. W 1940 roku Jan 
ożenił się z Anielą. 

ANIELA była najstarszą spośród dziesięciorga dzieci wiej-
skiego młynarza. Ukończyła cztery klasy szkoły podstawowej. 
Do klasy trzeciej i czwartej uczęszczało się wtedy po dwa lata 
powtarzając i utrwalając przerobiony wcześniej materiał. Była 
pojętną i dobrą uczennicą. Do końca życia potrafiła liczyć  
w pamięci, znała dużo wierszyków, które deklamowała swoim 
dzieciom, potem wnukom i prawnukom. Były to wiersze pa-
triotyczne i przeważnie o zwierzętach: „Siedzi sobie zając pod 
miedzą, a myśliwi o nim nie wiedzą, psy po polu rozpuścili, 
krzyk i łoskot uczynili. Był tu kot? Był tu kot?” Albo „Wy-
szedł zając zza krzaka i udaje junaka. Wtem wiatr gałąź potrą-
ca. Patrzą, nie ma zająca”. Tych wierszy było dużo, niestety, 
nie zachowały się w pamięci potomnych. Gdy Aniela miała 
kilkanaście lat, wiejskim zwyczajem oddano ją na służbę. Pra-
cowała w kuchni u sióstr zakonnych prowadzących pensjonat 
w Szczawnicy. Pracowała tam około dwóch lat. Po powrocie 

Jan i Aniela - zdjęcie ślubne, 1940 r.
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do domu pomagała przy budowie 
szkoły we wsi, a kiedy wybuchła 
wojna, matka wyszukała jej na-
rzeczonego, starszego o dwanaście 
lat, na dodatek bez oka. Wpraw-
dzie, dziewczyna marzyła o innym, 
młodszym i bliższym sercu chłop-
cu, nie miała jednak odwagi sprze-
ciwić się matce, która o wszystkim 
decydowała w przeciwieństwie do 
męża, potulnego młynarza. Żal do 
matki pozostał o to do końca życia. 
W posagu Aniela wniosła mężowi 
niewielki spłachetek pola też odda-

lony od domu, w który zapobiegliwa młynarzowa wyposażyła 
córkę. 

Zawiadomienie o wyjeździe na roboty dotarło do Anieli po 
ślubie. Nie powiedziała jednak o tym mężowi, tylko zaufanej 
koleżance, z którą długo rozważała, co zrobić. Na moment po-
jawiła się myśl, aby uciec z domu, jednak rozsądek wziął górę 
i pozostała. Odniosła papier sołtysowi. Zamieszkała z mężem, 
jego dwoma siostrami, i bratem, wojskowym, który po demobi-
lizacji wrócił do domu. Nie czuła się tam dobrze. Jan był opie-
kuńczy wobec swoich sióstr, ale nieczuły wobec młodej żony. 
Na dodatek, do małej chatki wprowadził się krewny z liczną 
rodziną, bo jego dom spłonął. Wtedy młodzi zostali całkowicie 

pozbawieni intymno-
ści. Wujek powiedział 
jednak: jesteście mło-
dzi, to róbcie swoje. 
Po pewnym czasie 
krewni wyprowadzili 
się, jedna siostra wy-
jechała na przymu-
sowe roboty, druga 
wyszła za mąż, a brata 
aresztowało Gestapo 
za konspiracyjną dzia-
łalność i już nigdy nie 
wrócił do domu. 

I tak rozpoczęła się 
proza życia małżeń-
skiego Jana i Anieli 
mieszkających w Za-
rzeczu - małej wiosce 
rozrzuconej wieloma 
przysiółkami po malowniczych wzgórzach Beskidu Sądeckie-
go, na prawym brzegu Dunajca. 
Jan i Aniela to moi rodzice. Przez całe swoje życie bardzo cięż-
ko pracowali zarówno na swoim niewielkim gospodarstwie, 
jak i u bogatszych gospodarzy, żeby zarobić na konie niezbęd-
ne w niektórych pracach polowych. Wszystkie prace przeważ-
nie wykonywali ręcznie, bo nie mieli odpowiednich narzędzi. 
Wprawdzie w obórce stały dwie krowy, które służyły jako siła 
pociągowa, ale nie zawsze można było się nimi posłużyć ze 
względu na rozrzucone po stokach poletka. Ponieważ dzie-
ci przybywało, a brakowało chleba, rodzice zawsze marzyli  
o tym, aby dokupić ziemi. Udało im się to dopiero w latach 
siedemdziesiątych. Wtedy, z niemałym trudem powiększyli 
swoją posiadłość do hektara i paru arów. 

My, dzieci, podrastając, też musieliśmy pracować w polu. 
Szczególnie uciążliwe było pasienie krów, co należało do na-
szych obowiązków. Gdy szliśmy do szkoły, krowy wypędzała 
mama, a w niedzielę tato, który zatrudnił się też jako woźny  
w szkole. W wakacje były sianokosy, potem żniwa, więc wszy-
scy szliśmy w pole. Tato kosił zboże kosą, a my, dziewczyny 
zbierałyśmy sierpem. Słońce prażyło niemiłosiernie, a nam tak 
się chciało biec do Dunajca ochłodzić. Praca w polu była wio-
sną, latem i jesienią, za to zima należała do nas, dzieci. 

Jak wspomniałam wcześniej, tato został szkolnym woźnym, 
wobec czego cała praca domowa spadła na mamę. Nie po-
mogła w tym zbytnio pomoc starszych dzieci zważywszy, że 
wszystkie poletka były oddalone daleko od domu, a tam rosły 
ziemniaki, buraki, kapusta, które należało przynieść na ple-
cach do domu w koszyku czy też płachcie. Na dodatek, studnia 
też była dość daleko od domu. Każde wiadro wody nosiło się  
w rękach. Bieliznę mama prała ręcznie, na tarze, gotowała  
w kotle i płukała w rzece. Wieś skanalizowano i zelektryfiko-
wano dopiero w latach siedemdziesiątych. 

Mama była bardzo pracowita, rzadko odpoczywała, ciągle 
czymś się zajmowała. Zimą przędła wełnę na kołowrotku, robi-
ła z niej skarpetki, rękawice i swetry, obdzielała nimi najpierw 
dzieci, potem wnuki i prawnuki. W latach pięćdziesiątych uczyła 
się gotowania i pieczenia na kursie dla kobiet w gminnej miej-
scowości. Od tej pory urozmaicała nam posiłki, bo wcześniej 

Tata Jan przy zbiorze porzeczek, lata 80-te.
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najczęstszymi 
potrawami była 
kapusta, groch 
i kasza. Chleba, 
niestety brako-
wało. Potrafiła 
też szyć dla nas 
proste sukien-
ki, bo znalazła 
również czas 
na kurs kroju  
i szycia, również  
w oddalonej 
gminnej miej-
scowości. Do 
dzisiaj nie wiem, 
jakim kosztem to 
wszystko się od-
bywało, chociaż 
można przypusz-
czać, że choroby, 
które ją dopadły  
w wieku póź-
niejszym, zebra-
ły „swój plon”. 

Najpierw mama zachorowała na zapalenie żył w prawej ręce. 
Ponieważ bardzo cierpiała, leczyła się sama domowymi spo-
sobami. Nie chciała słyszeć o pójściu do lekarza. I tak było 
zawsze. Natomiast, jeśli zachorowało któreś dziecko, niosła je 
na rękach trzy kilometry do ośrodka zdrowia. Autobusy jeź-
dziły wtedy rzadko, przystanek był oddalony o kilometr od 
domu, a jedynym połączeniem przez rzekę była łódka. Kładkę 
przez rzekę przerzucono dopiero pod koniec lat pięćdziesią-
tych ubiegłego stulecia. W połowie lat osiemdziesiątych mama 
uzyskała rentę rolniczą i pierwszy stopień inwalidztwa. Wtedy, 
po raz pierwszy pojechała na turnus rehabilitacyjny. Później 
była jeszcze dwa razy na takich dwutygodniowych turnusach,  
a w końcu, jako prawie osiemdziesięciolatka dała się wreszcie 
namówić na sanatorium. Otrzymała je w pobliskiej Szczawnicy. 
Pierwszy zgrzyt trafił się zaraz na początku turnusu kiedy nie-
wiele młodsza lekarka nie przydzieliła jej wszystkich zabiegów, 
bo starym ludziom niepotrzebne takie leczenie. Na zakończenie 
turnusu ta sama lekarka podsumowała leczenie słowami: starzy 
ludzie powinni siedzieć w domu, a nie jeździć po sanatoriach.  
To zupełnie przelało czarę goryczy. Mama zamknęła się w so-
bie i do końca życia nie chciała słuchać ani o lekarzach, ani  
o lekarstwach. 

Na zdjęciu ślubnym mama nosi korale. Nigdy potem ich nie 
widziałam. Rzadko też dla siebie coś kupowała z ubrań. Nie 
starczało na to pieniędzy. Bardzo też nie lubiła płaszczy, wo-
lała kurtkę. Gdy była młodsza, chodziła w chuście narzuconej 
na ramiona. W powszednie dni nosiła lekką chustę w kratę,  
w święta porządną, barankową, czarną i bardzo ciężką.  
Zachowaliśmy tę chustę na pamiątkę. Na głowę miała wełnia-
ne chustki /szmaciny/, jaśniejsze od święta, ciemniejsze co-
dzienne. Największy kłopot miała z butami, bo zniekształcone 
nogi wymagały większego obuwia. Mama była cicha, bardzo 
skromna i nieśmiała. Nigdy nie uskarżała się na swój los. Do 
końca też zachowała ślady dawnej urody, choć piękne, orze-
chowe oczy utraciły swój blask. 

Od czasu do czasu mama piekła chleb. Pieczenie chleba  
w domu to był cały rytuał. Poprzedniego dnia mama przy-
nosiła dużą drewnianą dzieżę, przecierała do niej ugotowa-
ne ziemniaki przez specjalną do tego praskę zwaną gnieciu-
chem, dodawała mąkę, drożdże, ciepłą wodę i sól oraz zakwas 
z poprzedniego pieczenia, jeżeli był w domu. Zakwas to był 
kawałek ciasta przechowywany w chłodnym miejscu w nie-
wielkim garnuszku. Składniki mieszała i rozczyn rósł w cie-
płej kuchni przez noc. Rankiem, o godzinie piątej dodawała 
do niego mąki według sobie znanych proporcji i przez godzinę 
wyrabiała ręką ciasto. Gdy ciasto rosło w dzieży, mama przy-
nosiła drewno do napalenia w piecu. Szczapy były dłuższe, 
niż do zwykłego pieca. Później rozpalała ogień. Piec powinien 
nagrzać się do białości. W międzyczasie mama wykładała na 
stolnicę wyrośnięte ciasto i formowała sześć niewielkich bo-
chenków, bo tyle zmieściło się w piecu. Z pozostałego ciasta 
robiła podpłomyki i posypywała je cukrem. Bochenki rosły na 
stolnicy, a mama zapalała kawałek papieru i sprawdzała, czy 
piec jest dostatecznie gorący. Wtedy brała długą, drewnianą ło-
patę, nakładała listek z kapusty, po kolei bochenki i wstawiała 
do pieca. Przy samym brzegu wkładała podpłomyki, na które 
zawsze czekaliśmy niecierpliwie. Chleb piekł się przez godzi-
nę. W międzyczasie mama sprawdzała, jak się chleb piecze. 
Po wyjęciu z pieca przemywała bochenki wodą i pojedynczo 
wynosiła w chłodne miejsce. Gdy przestygły, można było je 
zajadać. Znikały prawie w mgnieniu oka. Dodam jeszcze, że 
zabierając się do pieczenia chleba, jak i rozpoczynając każdą 
pracę mama czyniła znak krzyża. 

Rodzice nigdy nie okazywali sobie cieplejszych uczuć, ani  
o nich nie mówili, ale my, dzieci zawsze odczuwaliśmy ich mi-
łość i troskę o nas. Patrząc na to z perspektywy lat, przypusz-
czam, że nie potrafili wyrażać słowami uczuć, chociaż przy-
pominam sobie, iż tato zawsze odczuwał brak miłych słów,  
a jeżeli usłyszał je pod swoim adresem, stawał się wtedy bardzo 
łatwowierny. Mama natomiast zawsze pamiętała o imieninach 
męża, uczyła nas wierszyków i wysyłała na łąkę po kwiaty.  
O swoich imieninach nie chciała nawet słuchać. Gdy przyno-
siliśmy kwiaty czy też podarki z różnych okazji, przyjmowa-
ła je z ogromnym zażenowaniem. Mieliśmy jednak wrażenie,  
że w głębi duszy cieszyła się z tego i była dumna, że pamięta-
my o niej. 

Nasza mama bardzo lubiła czytać książki, zwłaszcza histo-
ryczne. Czytała oczywiście wieczorami, przy lampie naftowej, 
wtedy, kiedy ułożyła już dzieci do snu. Wcześniej, przy tej 
lampie odrabiało się lekcje. Chcę dodać, że miała ułatwione 
zadanie, bo w domu przez pewien czas mieścił się filialny od-
dział gromadzkiej biblioteki, który prowadziła. Bywało też,  
że czytała lektury synom, a oni wykonywali za nią jakąś pracę. 
Zimą, gdy wieczory były długie, po zgaszeniu naftowej lampy 
opowiadała przeczytane książki. Potrafiła opowiadać obrazo-
wo i bardzo ciekawie. Najpierw opowiadała dzieciom, a potem 
wnukom i prawnukom. Mimo dużej rozpiętości wieku, potra-
fiła znaleźć z nimi wspólny język. Lubiła też podróżować.  
Po kolei odwiedzała dzieci rozrzucone po Polsce nie bacząc na 
żadne uciążliwości. Oczywiście, woziła z sobą torby wyłado-
wane czym tylko mogła. Nigdy nie przyjeżdżała z pustą ręką. 
Odeszła w wieku 82 lat. Brakuje nam Jej bardzo.

Po pogrzebie, w 2003 roku ustaliliśmy, że co roku będziemy 
spotykać się w rodzinnym domu, który przypadł najstarszemu 

Rodzice zawsze pracowali. Mama Aniela zbiera liście 
buraczane, lata 80-te..
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bratu. Założyliśmy też rodzinną kronikę, w której każdy z nas 
wpisuje wspomnienia z życia swojej rodziny, załącza zdjęcia 
bliskich. Czytają ją na razie nasze dzieci, komentują po swoje-
mu i nie chcą wierzyć, że wiele opisanych faktów miało miej-
sce. 

Wrócę jeszcze wspomnieniami do ojca Jana. Przez 30 lat był 
woźnym szkolnym. Zimą wstawał o godzinie czwartej rano 
i szedł do szkoły, aby zapalić w kaflowych piecach. Zajęcia 
rozpoczynały się o godz. ósmej i w szkole musiało już być 
ciepło. Po lekcjach sprzątał dwie większe sale lekcyjne, jed-
ną mniejszą i nieco większy korytarz, przygotowywał opał  
i porządkował szkolne otoczenie. W wakacje i w ferie zapusz-
czał podłogę gęstym smarem - pyłochłonem. My, dzieci też 
mu w tym pomagaliśmy. Nie było to przyjemne, zwłaszcza że 
o rękawiczkach nikt wtedy nie słyszał. Pomagał też kierowni-
kowi a potem dyrektorowi szkoły w pracach gospodarczych.  
W swej pracy był bardzo solidny i odpowiedzialny. Ceniono go 
za to i niejednokrotnie nagradzano. Wobec uczniów był życz-
liwy, umiał pocieszyć, gdy zostali skarceni przez nauczycieli. 
I takim pozostał w ich pamięci. Był też jednym z inicjatorów 
utworzenia we wsi Ochotniczej Straży Pożarnej i przez 40 lat 
pełnił tam funkcję skarbnika. Przy każdej okazji przypominał, 
że swoją pracę należy tak wykonywać, żeby nikt po nas nie 
musiał poprawiać i aby się w niej wybić, bo będzie nam lżej 
żyć. 

Ojciec był romantykiem. Bardzo lubił przyrodę. W wolnych 
chwilach, zwłaszcza wiosną starał się obejść wszystkie swo-
je szeroko rozrzucone poletka. Nas też z sobą zabierał. Szu-
kaliśmy wtedy wiosny, zbieraliśmy kaczeńce i pierwiosnki, 
obserwowaliśmy ptaki. A podczas żniw, gdy doskwierał upał 
zwracał naszą uwagę na piękne niebo i śpiew ptaków. 
W Zaduszki odwiedzaliśmy razem daleki cmentarz, paliliśmy 
świeczki na grobach bliskich i obowiązkowo na mogile par-
tyzanckiej. Wieczorem wychodziło się na pobliskie wzgórze, 
aby spoglądać na rozświetlony cmentarz, a po powrocie wspo-
minać tych, którzy już odeszli.
Tato wspominał wtedy swoje pracowite dzieciństwo, rodziców, 
rodzeństwo a szczególnie najmłodszego brata, który został roz-
strzelany w wieku 26 lat za działalność partyzancką. Powtarzał 
wtedy, że ma wyrzuty sumienia, bo nie potrafił uchronić go 
przed śmiercią. Brat ten był dumą całej rodziny, bo jako jedyny 
w rodzinie i we wsi wykształcił się. Został podoficerem za-
wodowym, radiotelegrafistą w Stanisławowie/ obecnie 
Ukraina/. 

Ojciec do końca życia, a dożył sędziwego wieku 
osiemdziesięciu dziewięciu lat, był sprawny umysło-
wo, fizycznie nieco słabszy ze względu na zwyrod-
nienie stawów biodrowych. Posługiwał się laseczką. 
Lubił siadywać na niewielkim ganeczku i obserwować 
otoczenie. Cieszył się, że doczekał chwili, kiedy przez 
wieś wreszcie zaczął kursować autobus. 

Rodzice bardzo dbali o nasze wykształcenie, może  
z tego powodu, że sami nie mieli warunków do na-
uki? Mama ukończyła cztery klasy, tato był analfabetą.  
Na początku lat pięćdziesiątych w szkole zorganizo-
wano kursy dla analfabetów, na które pilnie uczęsz-
czał wraz z liczną grupą innych osób. Dorośli uczyli 
się wieczorami przy naftowych lampach, mozolnie 

stawiając litery ołówkiem i piórem maczanym w kałamarzu 
z atramentem. Po ukończeniu szkoły podstawowej wszyscy  
z nas, a było nas dziewięcioro, poszliśmy do szkół średnich  
i zdobyliśmy upragnione zawody. Mieszkaliśmy w interna-
tach, otrzymywaliśmy stypendia, ale żeby nieco ulżyć rodzi-
com, starsi, pracujący już, pomagali młodszym. Każdy z nas 
otrzymał od rodziców jednakową szansę – miał zawód, a dal-
sze specjalizacje mógł zdobywać sam według własnych chęci 
i możliwości. Kilkoro z nas wykorzystało tę szansę z powo-
dzeniem. 

Odkąd pamiętam, niewielki domek rodzinny zawsze był pełen 
gwaru, dziecięcego śmiechu i zabaw. Najpierw byliśmy my  
i nasi koledzy i koleżanki, potem przywoziliśmy nasze dzieci, 
które też w miarę swoich sił starały się pomagać dziadkom, 
chociaż nie zawsze były z tego zadowolone. Rodzice nigdy 
nie zamykali drzwi na klucz i każdy mógł wejść do domu  
o dowolnej porze. Nieraz zdarzało się, że strudzony wędro-
wiec odpoczywał w komórce i gasił pragnienie mlekiem, czy 
też kompotem ze słoika. 

Teraz dom opustoszał, przycichł i smutny czeka, kiedy zno-
wu napełni się gwarem. Ożywa zawsze latem i oczywiście  
w Święto Zmarłych, kiedy spotykamy się w gronie rodzin-
nym. 

Pozostaje mi jeszcze dodać, co skłoniło mnie do napisania 
tych wspomnień. Inspiracją było zdanie: Dopóki żyją słowa, 
przeszłość nie będzie zapomniana. Niestety nie udało mi się 
odnaleźć ich autora. Nie chcę zapomnieć przeszłości mojej ro-
dziny. Odnoszę się do niej z szacunkiem. Wspominając rodzi-
ców składam Im hołd i wyrazy wielkiego uznania i szacunku 
dla ich pracy pełnej poświęcenia, abyśmy wyrośli na dobrych 
i uczciwych ludzi. Sądzę, że Im się to w pełni udało. Dzięku-
ję też mojemu rodzeństwu i rodzinie za przypomnienie wielu 
faktów. Wyrazy szacunku należą się też mieszkańcom mojej 
rodzinnej miejscowości, jak również mieszkańcom wszyst-
kich górskich wsi, gdzie życie nigdy nikogo nie rozpieszczało.  
Z wielkim uznaniem wspominam też swoich rówieśników, star-
sze i młodsze pokolenie górskich wiosek, którzy zostali pozba-
wieni dzieciństwa na rzecz pracy ponad swoje siły. Uważam, 
że zahartowani w pracy w domu rodzinnym, uparci na wiedzę, 
z radością poszli do szkół średnich, zdobywali zawody, a wie-
le z nich wyższe wykształcenie, zostawali cenionymi ludźmi  
w swoich środowiskach. I to jest właśnie moja Sądecczyzna.

Spotkanie rodzinne, Aniela (druga z lewej) z dorosłymi dziećmi.
Fotografuje Zbigniew - najmłodszy brat.
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Kiedy zastanawiałam się nad opi-
sem mojego miasta widzianego 
przez pryzmat wspomnień z lat 
dzieciństwa, młodości i lat dojrza-
łych, to odkryłam różne oblicza 
miasta. Pierwsze to dostatnie miasto 
ostatnich 5-ciu lat przed wybuchem 
II wojny światowej, potem cierpią-
ce i wegetujące w czasach okupacji 
hitlerowskiej, biedne lat powojen-
nych do roku 1952 – czyli do mo-

jego wyjazdu na studia do Krakowa, „blokowe” i szare w la-
tach władzy komunistycznej, rozświetlone nadzieją na zmiany 
słynnym eksperymentem sądeckim widziane z perspektywy 
przyjazdów świątecznych oraz wakacyjnych i na koniec mia-
sto mojej emerytury.

Najważniejsze obrazki z dzieciństwa łączą się naturalnie  
z moim domem rodzinnym, parterowym, drewnianym z du-
żym ogrodem, zbudowanym przez mojego ojca, na 10 lat 
przed moim urodzeniem, położonym na odległym wówczas 
przedmieściu Nowego Sącza zwanym Dąbrówką Niemiecką, 
założoną w 1786r. Mój najstarszy, przyrodni brat, ks. Zygmunt 
Król, jako miejsce urodzenia miał wpisaną wieś – Dąbrów-
ka Niemiecka, ale moje starsze siostry z drugiego małżeństwa 
ojca przyszły na świat już w mieście Nowy Sącz. Wszyscy 
jednak mamy metryki chrztu z kościoła św. Małgorzaty, czy-
li tzw. wówczas Fary, bo obecna nasza parafia Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, powstała dopiero w roku 1937. W zbiorach 
rodzinnych przechowywany jest obrazek z napisem „Pamiątka 
otwarcia Parafii Najśw. Serca Jezusowego w Nowym Sączu 2 
dn. 21 listopada 1937 i kolędy parafialnej z roku 1938 – ks. Jó-
zef Bury T. J. proboszcz”. Mała dygresja: zwraca uwagę cyfra 
2 przy nazwie miasta. Otóż przez długie lata poczta przy dwor-
cu kolejowym miała nazwę Nowy Sącz 2 i taki adres podawało 
się do korespondencji. Poczta przy Dunajewskiego, nazywana 
Pocztą Główną to Nowy Sącz 1.

Sprzed wybuchu II wojny światowej pamiętam  jedynie ry-
nek przy Ratuszu, gdzie odbywały się targi, stały wozy konne  

Banknot o nominale 1000 marek polskich z 1919 roku.

Rodzina Enzów, 1920 r.

i gdzie kupowało się nabiał, warzywa, owoce, a wzdłuż po-
łudniowej pierzei rynku, począwszy od domu Ritterów stały 
dorożki konne, a konie miały przy uszach czerwone pomponi-
ki; drugi postój dorożek konnych był przy dworcu kolejowym. 
Znałam z nazwy ulice: Jagiellońską, Batorego, Kolejową, Pie-
rackiego (dzisiejsza ulica Grodzka), Sienkiewicza, Bilińskiego 
(obecnie Waryńskiego), Zygmuntowską, Zieloną, Grunwaldz-
ką i Węgierską. Na planie miasta z roku 1937 widnieją takie na-
zwy: Aleja Mościckiego (jest to odcinek dzisiejszej Alei Wol-
ności od ul. Grodzkiej do ul. Staszica, bo dalej były pola), plac 
przy Alei 
Wolności , 
na który 
Sądeczanie 
mówią Sta-
ra Sande-
cja, to było 
boisko So-
koła. Wie-
działam, że 
jest rzeka 
D u n a j e c , 
według relacji rodzinnych, bardzo groźna i niebezpieczna. 
Często słyszałam jak niebezpiecznie kąpać się w niej, o po-
rwanych w wiry i utopionych. Zapamiętałam jedno nazwisko 
tragicznego wypadku maturzysty, Józika Janika, bratanka ks. 
Janika, mieszkających przy ul. Grunwaldzkiej.

Wspominano też wielką powódź z roku 1934, kiedy dunajco-
wa woda zalała ogromne połacie ziemi, aż po linię kolejową 
Nowy Sącz – Chabówka, przystanek kolejowy Nowy Sącz – 
Miasto, powodując ogromne zniszczenia materialne i ludzkie. 
Po tej wielkiej powodzi zaczęto budowę wałów, po których 
dzisiaj przyjemnie się spaceruje. Dunajec oglądałam, tylko  
z okna pociągu, jadąc z Mamą do krewnych, do Klęczan. 

Nowy Sącz liczył wówczas około 34 tysięcy mieszkańców, ale 
szybko powiększał się terytorialnie i demograficznie. Teryto-
rialnie przez włączanie do miasta kolejnych dzielnic, (np. Da-
brówka Niemiecka została włączona do miasta w 1923r.), a lud-
nościowo, oprócz przyrostu naturalnego, przez napływ ludności 
z okolicznych wsi. Od roku 1934, po przezwyciężeniu kryzysu 
gospodarczego miasto bardzo szybko się rozwijało. Budowano 
nowe domy przy ulicach biegnących na południe od centrum, 
a ambicją władz miasta było tworzenie wielkomiejskiej zabu-
dowy. Przykładem są kamienice przy ul. Zygmuntowskiej, od 
skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do ul. św. Kunegundy. Według 
relacji mych teściów nie wolno było budować domów niższych 
niż jednopiętrowe, nie otrzymywano zezwolenia na budowę 
domków parterowych. I tak w latach 1936-1939 powstały 
kamienice Głukowskich, Pachoniów (1938 rok), Paprockich, 
Nieciów, Konopczyków, Zielińskich (1939 rok), Więcków i na 
rogu Sienkiewicza i Zygmuntowskiej rodziny Enzów. Więk-
szość mężczyzn pracowała w PKP, zarówno w ruchu: kierow-
nicy pociągu (np. jak mój teść Franciszek Pachoń, który na 
kolei przepracował 60 lat!), maszyniści, palacze i kondukto-
rzy, oraz w warsztatach kolejowych, jak mój ojciec Jan Król  

Elżbieta Pachoń

MOJE RÓŻNE MIASTA, A TO JEDEN I TEN SAM RODZINNY NOWY SĄCZ
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szklane gabloty i duże szklane słoje z 
lizakami i cukierkami w bardzo ko-
lorowych papierkach. Właścicielka 
wychodziła z mieszkania za sklepem 
odsuwając kotarę. Półki były pełne to-
warów, ale pamiętam tylko zapałki i lo-
dowy cukier, oraz beczkę ze śledziami, 
która stała pod podnoszonym blatem, 

przy wejściu za ladę w kształcie litery L. Przy skrzyżowaniu  
ul. Zielonej, Piramowicza i Grunwaldzkiej był długi, ciemny, 
parterowy budynek (nieistniejący), karczma lub zajazd Żyda 
Arona, którego postać w czarnym chałacie, siedzącego na ła-
wie biegnącej wzdłuż domu wryła mi się głęboko w pamięć. 
Bardzo się go bałam i zawsze bardzo mocno trzymałam rękę 
siostry. Tak się złożyło, że w latach 60-tych przypadkowo,  
w pociągu znajomy spotkał córkę Arona, jedyną ocalałą z bar-
dzo licznej rodziny.

Przy ul. Grunwaldzkiej znajdowały się jeszcze dwa sklepy 
należące do spolonizowanych Niemców: Kirscha i Wertza.  
A jak już o sklepach, to wówczas nie mówiło się idę do skle-
pu z butami tylko „idę  
do Baty” róg Jagiel-
lońskiej i Szwedzkiej 
(obecnie BWA), do Wą-
sowicza, Cyconia czy 
Treita; do księgarni szło 
się do Pisza, do złotnika 
Antoniego Batki, do pa-
smanterii Sokólskich lub 
Sozańskiej, do zegarmi-
strza Dobrzańskiego, po 
tkaniny do „Bławatu”, 
po zeszyty i artykuły 
papiernicze do Homec-
kiego, po porcelanę  
i upominki do Krokow-
skich, a po perfumy do 
Jasińskiego (w czasie 
okupacji).

Miasto w oczach 
dziecka jawiło się wówczas ogromne, piękne, ale faktycznie  
w większości zabudowa była parterowa, tylko w ścisłym 
centrum piętrowa, rzadko dwupiętrowa. Niewiele ulic miało 
chodniki dla pieszych, a jezdnie były gruntowe lub wyłożo-
ne kamieniami znad brzegów Dunajca tzw. kocie łby. Planty 
miejskie były ogrodzone i na noc zamykane. Ulice: Batorego, 
Sienkiewicza i Kolejowa to były ubite jezdnie z wydzielonym 
pasem dla pieszych. Często chodziło się po błocie. Wschodnia 
strona ulicy Batorego i dzisiejsza Aleja Wolności (nie w cało-
ści) to były pola uprawne. Wzdłuż ulic stały drewniane słupy 
z przewodami elektrycznymi, a dla nas, dzieci, atrakcją były 
naprawy uszkodzonych linii, bo na taki słup wchodził elektryk 
mając przy butach założone żelazne obręcze z kolcami (tak 
zwane słupołazy), które wbijały się w drewno i w ten sposób 
dostawał się do izolatorów porcelanowych umieszczonych na 
szczycie słupa. Resztki takiego słupa całkiem niedawno wy-
kopano przy remoncie jezdni, przy moim domu przy ul. Zyg-
muntowskiej. 
Na słupach umieszczone były żarówki od góry pokryte klo-
szem. Światło było słabe i często żarówki się przepalały.

Franciszek Pachoń w mundurze kolejarza, 
1938 r.

werkmistrz, czy-
li starszy maj-
ster i  dziadek 
mego męża Jan 
Enz, z pocho-
dzenia Austriak, 
oddelegowany 
do Nowego Są-
cza w roku 1906  
z Wiednia.

Jako 4-letnie dziecko oglądałam po raz pierwszy witraże przy 
ołtarzu głównym (wówczas pięknym, drewnianym w stylu 
neogotyckim) w Kościele Kolejowym. Na moje zdziwienie, 
dlaczego w oknie kościoła jest lokomotywa i wagony, usłysza-
łam od Mamusi, że witraż z parowozem fundowali maszyni-
ści i palacze, a z wagonami, kierownicy pociągu, konduktorzy 
i obsługa wagonów.

Płace „na kolei”, bo tak potocznie mówiono, były stosun-
kowo wysokie i z relacji rodzinnych dowiadywałam się, że 
kolejarze budują domy, kształcą dzieci (wówczas za naukę  
w szkole średniej płaciło się wysokie czesne; moja najstarsza 
siostra Monika uczęszczała do gimnazjum Zielińskiego, gdzie 
czesne wynosiło od 40-60 złotych). Kolejarze zorganizowali 
spółdzielnię „Społem”, a w Domu Robotniczym przy ul. Zyg-
muntowskiej zbudowanym ze składek kolejarzy, mieścił się 
duży sklep tzw. „Konsum”, do którego chodziłam z Mamą na 
zakupy, ze specjalną książeczką, do której wpisywano kwotę 
sprzedaży, a pod koniec roku wypłacano proporcjonalną do za-
kupów, tak zwaną dywidendę.

Dziecko oszołomione było bogactwem towarów: jakieś chleby 
świętojańskie, marcepany, w dużych słojach cukierki, maka-
gigi. Niestety, mimo, że mówiono mi, że jadłam te specjały to 
przez lata okupacji i czasów powojennych zupełnie ich smaku 
nie pamiętam. Piszę często, że wysłuchałam opowieści, gdyż 
czas po podwieczorku, mniej więcej od 17.00 do 18.00, był  
w moim domu rodzinnym poświęcony rozmowom, których 
treść zapadła mi głęboko w pamięci. Sama się dziwię, że tak 
dużo rzeczy pamiętam z tamtych lat, ale byłam najmłodsza  
w rodzinie wielodzietnej, wychowywałam się wśród dużo star-
szych ode mnie i często słyszałam „nie mów tego, bo dziecko 
usłyszy”, więc tym bardziej to się utrwaliło.

Moja ulica Zielona miała na jednym końcu (przy ul. Oraw-
skiej) piekarnię Chrzanowskich, do której chodziło się po 
pieczywo, a piękny zapach chleba unosił się nad całą ulicą, 
oraz sklep kolonialny (po wojnie mówiło się o właścicielach 
Bartosikach). Na drugim końcu przy skrzyżowaniu z ul. Grun-
waldzką był sklep „szwarc, mydło i powidło” jak się mówiło, 
Tabakowej, usytuowany w nieistniejącym już domu Mordar-
skich, do którego często chodziłam ze starszą siostrą Zosią. 
Wejście do sklepu oznajmiał głośny dzwonek przy drzwiach, 
a na wysokiej ladzie, do której wspinałam się na palcach były 
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rozciągały się rozmokłe łąki, na których kumkały żaby), 
Strugalskich, Chudziaków.

Przechodzącemu dzisiaj ruchliwą ulicą Zieloną, trudno uwie-
rzyć, że wówczas dzieci grały na niej w piłkę, skakały na ska-
kance, grały w palanta, biegały za żelazną obręczą i to akuratnie 
w miejscu obecnej WSB-NLU. Stały tam domy Damasiewi-
czów, Kirschów, Augustynowiczów (stoi do dziś), Stasiaków, 
Śliwów, Rydzyków, Górków, a po południowej stronie ulicy 
domy Treitów, Słowików, Kurzowej, Mordarskich (dawny 
dom naszej babci), Gruców (jedyny piętrowy dom na tej uli-
cy), Broszkiewiczów, Iwańskich, Pierzchałów, Krawczyków, 
Tryszczyłów i Jaworów. Większości tych domów nie ma, jak  
i nie istnieją domy Śmiałków, Migrałów, Kwoków, Biernac-
kich, Iwańców po północnej stronie ulicy.

Zabawę dzieci czasem przerywał przejeżdżający konny wóz, 
a woźnica wykrzykiwał „zbieram szmaty”. Czasem pojawiał 
się człowiek pchający wózek i wołający „ostrzę noże”, „noże 
ostrzę”, „ostrzę nożyczki”. Po zawołaniu wchodził na podwó-
rze domu i na obracającym się kamieniu przesuwał nóż, spod 
którego leciały 
snopy iskier. 
Dzieciom bar-
dzo się to po-
dobało. Zapa-
miętałam także 
handlarza – 
Żyda, który na 
ganku naszego 
domu rozkładał 
wydobywane z 
kosza, szklane 
różowe i nie-
bieskie cukier-
nice, kolorowe 
klosze na cia-
sto, szklanki, 
itp.

Tuż przed woj-
ną, w moim 
domu znala-
zło się radio 
z magicznym „zielonym oczkiem”, przed którym mogłam 
siedzieć godzinami, co u ruchliwego dziecka było czymś nie-
normalnym, jak mówiono w rodzinie. Z audycji radiowych za-
pamiętałam tylko, że dorośli słuchali „Szczepcia i Tońcia” słu-
chowiska nadawanego ze Lwowa i groźne zapowiedzi nalotów 
lotniczych, słynne „Uwaga, uwaga nadchodzi, koma 6”.

Z radia i płyt gramofonowych słyszałam piosenki „kaczki za 
wodą, gęsi za wodą”, „czy tutaj mieszka panna Agnieszka”, 
„Ada to nie wypada” i „umówiłem się z nią na dziewiątą”.  
Ponieważ radio i patefon nie były powszechne, wystawiano je 
do okna, żeby wszyscy w okolicznych domach słyszeli, a płyty 
puszczano „na okrągło”, więc fragmentów tekstów nauczyłam 
się na pamięć.

Niezwykłym przeżyciem dla 5-letniej dziewczynki był lot sa-
molotem nad Nowym Sączem, zorganizowany z okazji Święta 
3-go Maja w 1939 roku dla dzieci z przedszkola kolejowego, 
do którego uczęszczałam. Lotnisko sportowe znajdowało się 

Dąbrówka Niemiecka (dzisiaj dzielnica Kaduk), gdzie znaj-
dował (i znajduje) się mój dom rodzinny, przyłączona zo-
stała do miasta po I wojnie światowej, w roku 1923. Nazwa,  
w odróżnieniu od pobliskiej wsi Dąbrówki Polskiej, sugero-
wała zasiedlenie przez ludność niemiecką. Rzeczywiście, po 
I rozbiorze Polski, w ramach tak zwanego osadnictwa józefiń-
skiego (nazwa pochodzi od cesarza Austro-Wegier Józefa II), 
osadnicy ze Szwabii, Saksonii, rzadziej z Bawarii zakładali tutaj 
gospodarstwa rolne. W bliskim sąsiedztwie ul. Zielonej, przy  
ul. Grunwaldzkiej, Słonecznej, Grottgera mieszkali: Kirscho-
wie, Treitowie, Kurzowa, Deckerowie, Heroldowie, Wertzo-
wie, Fürstowie. Te nazwiska pamiętam od wczesnego dzieciń-
stwa, bo bawiłam się z dziećmi Kirschów, Kurzowej, a inne 
utrwaliły się dzięki wymianie pozdrowień przez moją Mamę. 
Wówczas przy spotkaniu nie mówiło się tylko „dzień dobry”, 
ale dodawano nazwisko np.: „Dzień dobry pani Deckerowa”,  
a w odpowiedzi padało: „Dzień dobry pani Królowa”.

Mieszkający przy ul. Grunwaldzkiej, od skrzyżowania z Zie-
loną, w stronę Bielowic, mieli pola rozciągające się na dzi-
siejszych ulicach: Różanej, Zawiszy Czarnego, Warszewicza, 
Pięknej, Turskiego i Rapfa. Były tam piękne, ukwiecone łąki, 
na których bawiłam się wyplatając wianki. 

Z okna mojego domu widziałam zabudowania przy  
ul. Grottgera, domy Gwiżdżów, Susów, czy domy przy  
ul. Kasprowicza (mówiło się na tę ulicę Żabia, bo za nią 

Nowy Sącz, 1937 r., ulica Jagiellońska (po prawej ogro-
dzenie plant). Otylia Pachoń z synem Zbigniewem.

Przedszkole kolejowe w Nowym Sączu, 1939 r. „Jasełka” w budynku tzw. 
„Łazienek” przy ulicy Kolejowej.

Pierwsza z prawej (klęcząca) to Elżbieta Pachoń.

Otylia Pachoń na ul. Batorego, lata 50-te, naprzeciw kościoła Kolejowego. 
Pola uprawne należące do klasztoru SS Niepokalanek.
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Pewną prawidłowością było podpisanie volkslisty przez więk-
szość osadników niemieckich na wsi, natomiast w mieście, nie 
zważając na mogące nastąpić represje, całe grupy pochodzenia 
niemieckiego odmawiały przyjęcia obywatelstwa niemieckie-
go. Między innymi Kubiszowie (z tej rodziny pochodziła Zofia 
Kubiszowa, która uczyła mnie w szkole języka angielskiego), 
Marschalkowie, dziadek mego męża Jan Enz; za co przesie-
dział w więzieniu dwa lata. Wspominano też, że niektórzy 
podpisali volkslistę z polecenia Związku Walki Zbrojnej, aby 
pomagać Polakom.

Teraz, zamiast chodzić do sklepów po zakupy, czy na targ, jak 
przed wojną, moje starsze siostry wyruszały rano z plecakami 
pełnymi bielizny pościelowej, stołowej i odzieżą do pobliskich 
wsi: Żeleźnikowej, Poręby, Barcic, Przysietnicy, aby je wy-
mienić na produkty żywnościowe: mąkę, nabiał, słoninę czy 
czasem kurę. Zdarzało się, że wracały z tym samym towarem 
i prawie głodno szło się spać, nawet dość wcześnie, gdyż wy-
łączenia prądu elektrycznego były częste, a lampę karbidową 
należało oszczędzać. (Lampa karbidowa wynaleziona w końcu 
XIX wieku, służyła głównie do oświetlania wagonów kolejo-
wych, statków, a także jako lampa górnicza. W czasie okupacji 
dość powszechnie używana, nazywana była „karbidówką”). 
To była wegetacja. Ratował nas ogród, w którym po zasypa-
niu schronu zaczęto uprawiać warzywa, ziemniaki, a nawet 
posiano pszenicę, którą później mielono na żarnach na mąkę. 
Owoce z drzew w ogrodzie często stanowiły jedyny posiłek.  
Z perspektywy lat jestem pełna podziwu dla mojej Mamy  
i starszych sióstr (ojciec już od kilku lat nie żył), które doko-
nywały nieludzkich wysiłków, aby utrzymać rodzinę. Zaczęto 
hodować króliki, w tym angory, z których wełny miałyśmy 
dziergane na drutach swetry, rajstopy, wówczas mówiono raj-
tuzy, szaliki, czapki czy rękawiczki.

Edukację szkolną zaczęłam w roku 1941, od drugiej klasy  
i chodziłam do różnych szkół, bo okupant wyznaczał stale inne 
lokum. I tak wędrowałam od szkoły przy ul. Piramowicza, po-
przez szkołę św. Elżbiety, krótko tak zwaną „Ciuciubabkę”  
i najdłużej do budynku, tak zwanej „Romy”, przy ul. Jagiel-
lońskiej i Mickiewicza (dzisiaj mieszczą się tam sklepy i za-
kłady usługowe). Niedaleko przy ul. Jagiellońskiej 48 mieścił 
się sklep Meinla „nur für Deutsche” (tylko dla Niemców)  
z wystawami pełnymi towarów: bloki masła, kiełbasy, czeko-
lady, kawa, a wśród nich portret Hitlera z podpisem „Führer, 
wir danken Dir” (dzięki ci Wodzu). Czasem na przerwach 
szkolnych szłam pod sklep razem z kolegą Kazimierzem Kró-
likowskim (nazywaliśmy go Kiziem), synem naszej nauczy-
cielki i wychowawczyni Janiny Królikowskiej, ale stanąć nie 
było wolno, przeganiał nas wartownik. Musiało nam wystar-
czyć samo spojrzenie na takie pyszności. Wracając ze szkoły 
często zaglądałam do zburzonej przez bombardowanie mia-
sta w dniu 6 września 1939 roku, cerkwi grecko-katolickiej,  
p.w. św.Mikołaja przy ul. św. Kunegundy 8.

Ulica Jagiellońska to była wówczas Hauptstrasse, Ratusz to 
Rathaus, kino Dunajec to Dunajez – Lichtspiele, Sokół – Sokol 
Haus, dzisiejszy MOK, przed wojną Dom Pierackiego zamie-
niono na Parteihaus i tak jak hotel „Imperial” przy ul. Jagiel-
lońskiej budynek był cały czerwony od flag ze swastyką. Jak 
mówiło się „uswastyczone”. Z plant miejskich znikł pomnik 
Adama Mickiewicza. Wówczas po mieście nie chodziło się,  
a przemykało. Umundurowanych Niemców, żandarmerię,  

na polach za Nową Kolonią, na zachód od ul. Nawojowskiej 
i na południe od ul. 29 Listopada, w kierunku Poręby Małej  
i Bielowic. Jeszcze przez długi czas po wojnie funkcjonowała 
nazwa „dawne lotnisko”, albo „błonia” określające te tereny.

W wakacje 1939 roku w naszym ogrodzie, jak i w całym mie-
ście, kopano schrony przeciwlotnicze. Prostokątny schron wy-
kopano w poprzek ogrodu, o długości 4 metrów, szerokości 
około 60 centymetrów i wysokości na 1,50 metra, z dwoma 
zejściami po schodach. Przykryty był deskami, na które narzu-
cano ziemię. Był to doskonały obiekt zabawy dla dzieci, które 
nie zdawały sobie sprawy z grozy nadchodzących dni.

Ostatnim transportem kolejowym na początku września 1939 
roku ewakuowałam się z rodziną na wschód do Stanisławowa, 
gdzie mieliśmy przeczekać wojnę. Przejeżdżaliśmy przez czę-
ściowo uszkodzony most kolejowy na rzece Kamienica przed 
Kamionką, gdyż w nocy z 26/27 sierpnia 1939 roku wczesnym 
rankiem „nieznani sprawcy”, czyli niemiecka „V Kolumna” 
wysadziła most. Opiekę nad domem i psem, rasy bernardyn 
wabiącym się Nora, przejęła sąsiadka Niemka, Kurzowa, a my 
uciekaliśmy przed Niemcami.

Kiedy w styczniu 1940 roku powróciliśmy z tzw. „uciekinier-
ki”, to wróciliśmy nie do Polski, ale do Generalnej Guberni, 
nie do Nowego Sącza, ale do Neu-Sandez. Stosunki z sąsiada-
mi pochodzenia niemieckiego uległy pogorszeniu. Nauczyłam 
się nowego słowa „volksdeutsch”, bo okazało się, że ich dzieci 
już nie tylko nie bawiły się z nami, ale na każdym kroku oka-
zywały nam pogardę i lekceważenie. Ostentacyjnie na ulicy 
jadły kromki chleba z masłem i wędliną, sycąc się naszymi 
łakomymi spojrzeniami. Mówiło się o Otto Fürście, który pa-
radował w mundurze SS, że w czasie działań wojennych przez 
radiostację ukrytą w stodole nadawał informacje dla oddzia-
łów niemieckich. Nasi starsi niemieccy sąsiedzi zaczęli unikać 
Mamy i nie odpowiadali na pozdrowienia. Często występowa-
ły podziały w rodzinach spolonizowanych osadników. Jeden 
z Deckerów, Leopold służył w Wojsku Polskim jako lotnik, 
jego brat Oswald Decker brał udział w dywersji niemieckiej 
w tzw. „V Kolumnie”, a potem był w SS. Kapitan Wojska Pol-
skiego Ernest Herold z ul. Grunwaldzkiej, zginął w Katyniu.

Kolega szkolny i od zabaw na podwórku, Aleksander Dama-
siewicz, z małżeństwa polsko-niemieckiego, został Polakiem, 
a jego trzy starsze siostry podpisały, wraz z matką Niemką, 
volkslistę i paradowały po ulicy w mundurze Hitlerjugend.

Okupacyjny dowód tożsamości Otylii Pachoń, żony kierownika pociągu



30

nictwo), przez lotnictwo radzieckie w styczniu 1945 roku, było 
bardzo plastyczne i przerażające. Mieszkał wówczas obok,  
w domu na rogu ul. Długosza i Mickiewicza.

W wakacje 1944 roku zmieniła się sytuacja w najbliższym 
sąsiedztwie. Pierwsza spośród Niemców wyjechała Kurzowa 
mówiąc, że jedzie do siostry, do Rzeszy. My wiedzieliśmy 
swoje. Odwiedzając w domu jej córkę widziałam kufry i wali-
zy zapakowane całym dobytkiem. Potem zniknęły nagle siostry 
Kirschówny, siostry Olka Damasiewicza i nagle okazało się, 
że Niemcy z ul. Grunwaldzkiej też szykują się do odjazdu. 

W jesieni w naszym domu zainsta-
lował się niemiecki lekarz, bo coraz 
więcej rannych żołnierzy przewijało 
się przez miasto. Na bocznym to-
rze wzdłuż ulicy Nowy Świat stały 
transporty wojskowe i często dzieci 
dostawały od węgierskich żołnierzy 
suchary. Dawno zniknął (w roku 
1942) przejściowy obóz dla Żydów, 
znajdujący się niedaleko torów kole-
jowych między ulicami Słoneczną, 
Węgierską, Szopena i tzw. Czarną 
Drogą wzdłuż torów. Wśród prze-
bywających tam Żydów znajdował 
się Bernard Teichler, znajomy ro-
dziny, któremu mój mąż Zbigniew, 
przebywając u swojej babki przy  
ul. Słonecznej, podawał jedzenie 

przez druty okalające obóz. Szczęśliwie B.Teichler przeżył 
pobyt w obozie koncentracyjnym, powrócił do Nowego Sącza  
i tutaj pracował jako krawiec. Z wdzięczności za pomoc uszył 
mężowi ślubny garnitur w roku 1957. Zmarł w 1973 roku i jest 
pochowany na żydowskim cmentarzu (kirkucie) przy ul. Ry-
backiej. Ksiądz Zygmunt, który czasem miał kontakt z Bawar-
czykami – katolikami, relacjonował, jak mimo klęsk na froncie 
dalej są bardzo butni i wierzą w zwycięstwo.

18 stycznia 1945 roku mimo dużej odległości od Zamku, obu-
dził nas głośny wybuch, aż szyby zadźwięczały w oknach.  
W ciągu dnia szybko rozeszły się wieści, że partyzanci wysa-
dzili nagromadzoną w Zamku amunicję, aby uratować miasto, 
które wycofujący się Niemcy chcieli wysadzić w powietrze.

Od tego momentu przenieśliśmy się do piwnicy, która miała 
nas ochronić przed bombardowaniem i działaniami wojenny-
mi. Nie minęło kilka dni, gdy zobaczyłam żołnierzy radziec-
kich w białych kombinezonach z kapturami.

Przestał istnieć Neu Sandez i znowu był Nowy Sącz, ale już 
inny. Z 34 tysięcy mieszkańców w roku 1939 pozostało 24  
tysiące. Niektóre publikacje podają straty od 12-16 tysięcy.

Skończyły się moje dwa miasta, zaczynało się trzecie.

Pierwsze miesiące 1945 roku minęły w euforii. Ludzie cie-
szyli się odzyskaną wolnością, faktem, że wojna dla nas się 
skończyła, ale jak szybko się okazało, były to tylko złudzenia. 
Obok flag biało-czerwonych, szytych z jakichkolwiek mate-
riałów, zawisły czerwone z młotem i sierpem, flagi Związku 
Radzieckiego. Władzę w mieście sprawował radziecki komen-
dant (Radziecka Komenda Wojenna znajdowała się w budynku 
starostwa), chociaż powołano polskiego prezydenta miasta dra 
Romana Sichrawę, szanowanego i znanego mieszkańcom, peł-

czasem z psami, omijało się z daleka. Wieczorami nikt nie 
chodził, bo wiadomo, że była godzina policyjna, inna w lecie, 
inna w zimie. W domu ze strachem wymieniano słowa: gesta-
po i nazwisko Heinricha Hamanna, kata Sądecczyzny, wszech-
władnego pana życia i śmierci każdego Polaka czy Żyda. 
Mówiono, że krzesłem zabił w śledztwie sędziego Miklaszew-
skiego (po wojnie byłam członkiem drużyny ZHP, której dru-
żynową była córka sędziego Danuta Miklaszewska-Pamin),  
że strzelał w celach więziennych do aresztowanych, że osobi-
ście wybierał więźniów do rozstrzelania w Biegonicach. Odgło-
sy wystrzałów słyszane w naszym domu około 4.00/5.00 rano 

zrywały nas z łóżek. Także o jego pijackich ucztach, orgiach  
i kochankach, także Polkach. Podobno był bardzo przystojny  
i szarmancki wobec kobiet. Gestapo mieściło się przy  
ul. Czarnieckiego 1b i bez ważnej przyczyny Polacy nie chodzili  
ul. Wąsowiczów czy Szwedzką.

Przy ul. Szwedzkiej, w obecnym gmachu Komendy Policji 
była siedziba Żandarmerii. I tutaj w wieku dziewięciu lat spę-
dziłam 1 dzień. Rano między godziną czwartą a piątą pod dom 
zajechało auto z Niemcami. Mamusi oznajmiono, że wszyst-
kie córki (trzy) zabierają na przesłuchanie. Próbowała prote-
stować mówiąc, że najmłodsza to jeszcze dziecko. Na próżno. 
Przywieziono nas na ul. Szwedzką. Starsze siostry zabrano do 
jakiegoś pokoju, a mnie posadzono na skórzanej kanapce na 
korytarzu, na której trochę pospałam, popłakałam, oglądałam 
przechodzących, nikt się mną nie interesował, jakiś mundu-
rowy dał mi cukierka i pogłaskał po głowie i późnym popo-
łudniem kazano nam wracać do domu. Okazało się, że ktoś  
z rodziny przekazał wiadomość do partyzantki do wujka, Jó-
zefa Krzaka, rozstrzelanego później w 1944 roku w Tarnowie. 
Wszystko skończyło się dobrze, ale nasza Mama spodziewa-
ła się najgorszego, bo już przyrodnia siostra Janina zginęła  
w obozie w Ravensbrück. Mamusia próbowała szukać pomocy 
u Deckerów, sądząc naiwnie, że Oswald Decker będzie chciał 
interweniować.

Ostatnie dwa lata okupacji były już dla mojej rodziny lepsze. 
Najstarsza siostra Monika, która przed samą wojną zdała mała 
maturę w Gimnazjum Zielińskiego, po skończeniu 2-letniej 
Szkoły Handlowej u ss. Niepokalanek rozpoczęła pracę w per-
fumerii Jasińskiego.  Powrócił do Sącza starszy brat, ksiądz 
Zygmunt pracując jako katecheta. Jego opowiadanie o zbom-
bardowanej kamienicy przy ul. Matejki (potem było tam ogrod-
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niącego tę funkcję przed wojną. Prawie każdy Sądeczanin 
słyszał o jego bezkompromisowej postawie wobec okupan-
ta. Kiedy rozkazano mu podać dziesięć nazwisk znanych 
obywateli miasta, jako zakładników, wówczas napisał na 
kartce dziesięć razy swoje nazwisko. Jego zastępcą został 
Antoni Górka. Kolejnym prezydentem był Józef Konieczny 
– maszynista kolejowy.

Pojawiło się nowe, groźne słowo NKWD. Nie wiedzieliśmy 
wówczas, co oznacza skrót, ale mówiło się „enkawude”. 
Ludzie są zdezorientowani, jedni przyglądają się biernie, co 
będzie, inni niechętnie lub wręcz wrogo, bo nowa władza 
przyszła z dawnym agresorem i nieprzyjacielem.

Pamiętano o 17 września 1939 roku i o wywózkach 
na Syberię. Na wiecu, spontanicznie zorganizowa-
nym przed kaplicą szkolną (kościół św. Kazimie-
rza) przemawia dwie godziny ppłk Bolesław Redlich  
z Armii Polskiej, zastępca generała Siwickiego, Sąde-
czanin, zamieszkały przy ul. Długosza, były nauczyciel. 
Tłumaczy zebranym co to PKWN, Rząd Tymczasowy  
i KRN oraz jak formowało się Wojsko Polskie w Związku 
Radzieckim. Ludzie wyjaśnienia przyjmują z dużą dozą nieuf-
ności, niedowierzania i rozchodzą się do domów. Wtedy chyba 
zaczęła się dwoistość życia, jedno to oficjalne, co trzeba po-
wiedzieć, a drugie, prywatne. W domu mówiło się o stopnio-
wym eliminowaniu przez władzę ludzi o poglądach „przedwo-
jennych”, oficjalnie używano terminu „poglądy burżuazyjne”.

Na mojej ulicy i na sąsiedniej pojawili się nowi mieszkańcy. 
Już pod koniec 1944 roku przyjechała do Augustynowiczów 
rodzina z Warszawy, której po Powstaniu Warszawskim udało 
się uniknąć wywiezienia do obozu w Pruszkowie. Moja ró-
wieśniczka, Joanna Kalinowska przy dziewczęcych zabawach  
z lalkami często opowiadała o swoich powstaniowych przeży-
ciach: „Wiesz, najpierw słyszałam zgrzyt, jaki wydają ciężko 
otwierane drzwi starej szafy, a potem dopiero był ogłuszający 
huk” albo „jak siedziałyśmy w piwnicy, to myłam się perfu-
mami, których duże butle stały w piwnicy, woda była tylko do 
picia”. W trakcie tych wspomnień nagle zaczynała się jąkać, 
a jej mama wyjaśniła mi, że ta przypadłość dotknęła ją po za-
sypaniu ich w piwnicy po wybuchu bomby.
W bliskim sąsiedztwie miałam drugą koleżankę – Renię,  
z mieszanego małżeństwa polsko-ukraińskiego. Matka, Ukra-
inka z wyglądu przypominała dzisiejszą premier Ukrainy Julię 
Tymoszenko; ogromny, naturalny, jasny warkocz oplatała wo-
kół głowy. Ojciec Reni gdzieś „zaginął” na Wołyniu.
Dziewczynkę nauczono milczeć, bo nawet nie chciała mówić, 
jak wyglądał jej dom rodzinny. Zarówno ona, jak i matka bar-
dzo pięknie śpiewały dumki ukraińskie, ale słów nie rozumia-
łam. 
Do opuszczonych domów poniemieckich przybyli nowi miesz-
kańcy, miejscowi Polacy, ale także „ze Wschodu”. Pamiętam 
rodzinę Komenderów, ale ponieważ byli to sami dorośli, to 
kontakt z nimi był niewielki. W sądeckich szkołach zaczęli 
uczyć nauczyciele przybyli „ze Wschodu”, absolwenci Uni-
wersytetu imienia Jana Kazimierza we Lwowie, Janina Sta-
noszkowa – polonistka, Eleonora Żdżańska – historyk, Maria 
Rawska – romanistka, uczyła języka francuskiego, F. Jewdo-
kimow – matematyk (mówiono, że wywodził się z rosyjskiej 
arystokracji), M.Tulenko  – rusycystka.

Nie było spokojnie. Co prawda zorganizowano handel, ale  
w sklepach dalej nie było towaru, zaczęły funkcjonować jar-
marki (Rynek), i targi, tak zwany „Maślany Rynek” i tutaj 
można było kupić prawie wszystko. Otwierano sklepy: Lu-
cjan Górka – spożywczy, Antoni Batko – złotnik, księgarnia 
Pisza, zakłady fotograficzne – Zacharski, „Janina”, Furmanek. 
Przy ulicy Batorego chodziło się po niedzielnej mszy św. na 
ciastka do cukierni Kozłowskiego. Był to parterowy budynek 
z dużą oszkloną werandą, usytuowany tuż przy skrzyżowaniu  
z ul. Kolejową. Siedząc na werandzie, można było obserwować 
ruch na ul. Batorego i przed dworcem PKP. Po drugiej stronie 
ulicy w parterowym, murowanym domu mieściła się restaura-
cja „Zdrój”, do której wchodzili prawie sami mężczyźni. Ist-
niała tylko do lat 50-tych. W okrągłym tzw. „ulu”, stojącym na 
rogu ul. Kolejowej i Batorego można było kupić wydawany 
już od 8 lutego 1945 roku Dziennik Ziemi Sądeckiej (potem 
Biuletyn Informacyjny Ziemi Sądeckiej), zapałki i papierosy. 
Ściany budynku służyły jako miejsce ogłoszeń, chodziło się 
wokół słupa i czytało np. afisz oznajmiający, że wyświetlany 
będzie film radziecki Świat się śmieje – i w wieku 12 lat pierw-
szy raz byłam w kinie.

Dalej było nie-
spokojnie. Czę-
sto znajdowano 
niewypały i po-
rzuconą broń, 
która przynosiła 
śmierć, szcze-
gólnie dzieciom 
i młodzieży. Tak 
zginął kolega 
męża, nieznany 
mi z nazwiska, 
a Wiesławowi 
Osuchowskie-
mu urwało rękę 
i stracił oko (wg 
relacji syna Wi-
tolda). Znaczna 
część oddzia-

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University  
w Nowym Sączu.

Pierwszy z prawej - Zbigniew Pachoń na zawodach 
narciarskich w Krynicy, 1949 r.
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łów partyzanckich AK nie chciała się ujawnić i złożyć broni. 
Powstawały nowe organizacje niepodległościowe, orientujące 
się na polski rząd w Londynie, a występujące przeciw nowej 
władzy komunistycznej. Mówiło się o zamykanych w więzie-
niach żołnierzach AK, o zabieraniu z ulicy do „czarnego auta”, 
o znikaniu ludzi.

Ale najpiękniejsze święto – 3 Maja było właśnie w roku 1945. 
W szkole uczono nas pieśni „Witaj majowa jutrzenko” i frag-
mentów Konstytucji 3-go Maja, a w drużynie harcerskiej kroku 
defiladowego. Na pochód i wiec pod ratuszem przyszli prawie 
wszyscy mieszkańcy. Była piękna, słoneczna pogoda.

Od wczesnej wiosny zaczęły się wyjazdy rodzin kolejarzy  
do pobliskich uzdrowisk: Piwnicznej, Żegiestowa, Krynicy 
po wodę mineralną. Umożliwiały podróżowanie tanie, ulgo-
we, kolejarskie bilety. I tak w każdą niedzielę wyjeżdżało się  
z pustymi butelkami, a wracało z pełnymi. W sklepach nie było 
wówczas butelkowanych wód mineralnych. Wycieczki w góry 
zaczęły się jednak później, ze względu na oddziały „leśnych” 
i niespokojną sytuację. Bezpieczniej było „szlifować Jagiel-
lonkę”, jak się określało spacery popołudniowe młodzieży 
szkolnej po głównej ulicy miasta, Jagiellońskiej. Przy okazji 
czytało się hasła umieszczone na fasadach domów, np. przy 
ul. Kunegundy: „nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie 
oficera”, czy „dwuizbowy parlament to gadulstwo i zamęt”. 
Ale wówczas polityka, nas, dorastającą młodzież obchodziła 
w niewielkim stopniu. Liczyła się nauka, przyjaźnie, pierwsze 
miłości, chociaż czasem, brutalnie powojenna rzeczywistość 
dawała o sobie znać. Pewnego dnia tak po prostu nie wpusz-
czono naszego księdza katechety, Ludwika Siwadły do szkoły. 
Było to dla nas ciężkie przeżycie, gdyż uważaliśmy, że spo-
kojny, zawsze uśmiechnięty ksiądz dla nikogo nie stanowił 
zagrożenia. Po latach widać, jak wszyscy zostali wciągnięci 
do podwójnej gry i udawania. Polonistka dyktuje do zeszy-
tu tekst o znaczeniu rewolucji październikowej 1917 roku  
i o bolszewikach, przykazując nam nauczyć się go na pamięć, 
ale odpytując, udaje, że nie widzi, jak czytamy treść z zeszytu 
i szybko przechodzi do omawiania lektury, ortografii, czy gra-
matyki języka polskiego. My też udajemy, że czytamy tylko 
zalecane lektury, a pochłaniamy tytuły według przedwojenne-
go programu nauczania. Moja niezwykła miłość do książek, 
zauważona przez wychowawczynię, spowodowała propozycję 
pomagania w bibliotece szkolnej. I tak miałam dostęp do szaf,  

w których znalazły się książki wycofane z obiegu i za-
kazane do lektury. Korzystałam też z Biblioteki Miej-
skiej im. Józefa Szujskiego, która mieściła się w budyn-
ku na miejskich Plantach, w dawnym dworku Józefa 
Zubrzyckiego, darowanym miastu. Obecnie ma tutaj 
lokum Mała Galeria. W czasie okupacji hitlerowskiej 
w budynku obok biblioteki mieściła się Rada Główna 
Opiekuńcza, którą kierowała Jadwiga Wolska, udziela-
jąc pomocy potrzebującym, rozdając darmowe ciepłe 
posiłki, taka okupacyjna „zupka kuroniówka”. Obecnie 
ma tutaj lokum Mała Galeria. Do biblioteki przychodzi-
ło wówczas bardzo dużo ludzi, zarówno dorosłych, jak  
i młodzieży. Do szkół przyjeżdżali wówczas członkowie 
szwedzkiego Czerwonego Krzyża ze szczepionkami 
przeciw gruźlicy. Przywozili również tran, który obo-
wiązkowo każdy musiał wypić. Dalej były problemy ze 
środkami czystości, wobec czego często pojawiały się  

u dzieci, ale także i u dorosłych, wszawica i świerzb. 

Wielką pomocą były paczki przysyłane przez organizację 
UNRRA (Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Po-
mocy i Odbudowy, istniała do 1947 roku, świadczyła pomoc 
żywnościową, medyczną oraz inną ludności krajów najbar-
dziej dotkniętych skutkami II wojny światowej). Popularnie 
mówiono, ze paczki przysyła „ciocia unra”, kojarząc ją głów-
nie z USA. Najbardziej modne w dziewczęcym, uczniowskim 
światku były białe bluzki, szyte z jedwabiu, ze spadochronów 
samolotowych. Kawałki jedwabiu kupowano na targu. Na targ 
trafiały też rzeczy z tak zwanego szabru. Z Nowego Sącza  
i okolic młodzi ludzie zaczęli wyjeżdżać na Ziemie Zachodnie, 
dawne niemieckie, przyłączone obecnie do Polski. Kursował 
wówczas pociąg z Nowego Zagórza do Jeleniej Góry, określa-
ny mianem „szabrownik”. Część osób kursowała nim co parę 
dni, przywożąc dobytek poniemiecki na handel. Mówiono  
o pięknych miastach i zasobnych domach, ale także o całkowi-
cie zburzonym Wrocławiu.

Przez lata dorosłego życia zobaczyłam sporo miast dużych  
i małych, starych, zabytkowych i nowych, pięknych i niecieka-
wych, ale moje miasto, na które patrzę sercem, będzie zawsze 
dla mnie najpiękniejsze. Cieszę się, że jest miastem wyższych 
uczelni: Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University, 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, ale także od pięciu 
lat działającego Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Pierwszy z lewej (siedzi) - Zbigniew Pachoń wraz z kolegami z I LO im. 
Jana Długosza w Nowym Sączu na sądeckich plantach, 1950 r.

Elżbieta i Zbigniew Pachoń, 1954 r. Nowy Sącz, skład drewna na rogu ulicy 
Sienkiewicza i Kolejowej. 
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Wyrosłam na wspomnieniach żyją-
cych w tym miejscu moich przod-
ków. Opieram się na „Kronice 
domowej”, czyli pisanych wspomnie-
niach mojej mamy Anny Górczyk  
z domu Burdackiej.

 Kronikę mama zaczęła pisać w roku 
1966 dla uczczenia 1000-lecia Chrztu 
Polski, w dniu 3-ego maja – w Dzień 
Królowej Korony Polskiej. Pisała 
dla swoich dzieci i tych wszystkich,  

którzy będą mieszkali w domu Brzezna-Litacz 17.

Ja też się tam urodziłam w 1950 roku jako ósme – ostatnie 
dziecko Anny i Józefa Górczyk.

Kronika Domowa
W Imię Boże

Jak opowiadali dziadkowie, mój pradziadek Franciszek Bur-
dacki przybył ze Ściereza. Objął pracę pod nr 17, był paste-
rzem dworskim. Jego syn Józef Burdacki został na gospodarce 
i pracował we dworze 4 dni w tygodniu. Był dobrym pracow-
nikiem to mu dodali 2 morgi ziemi, żeby pracował całe 6 dni  
w tygodniu. Miał w sumie 6 i pół morga ziemi, to jest 3 hek-
tary i 65 arów. Domek stał na dół szczytem od studni na dół, 
naprzeciw stodoła, a pod nią piwnica dobra na sery i masła dla 
dworu. Piwnica jest wybudowana z kamieni płaskich rzecz-
nych, ma przedsionek i główną piwnicę z okienkiem. Pod nią 
jest system kanalików odwadniających., żeby nie podmakała. 
W 1851 roku Józef Burdacki wybudował nowy dom szczy-
tem zwrócony na południe. Józef Burdacki był majstrem bu-
downiczym, cieślą, stolarzem i wszelkim majstrem sprytnym 
i bardzo pracowitym. Dbał i kochał tę gospodarkę. Posadził 
kosicynę-drzewinę, by zasłaniała dom od północy. Wziął sobie 
żonę z Trzetrzewiny od Kosuta. Mieli 4 córki i 3 synów. Córki 
powychodziły za mąż.

Najstarszy z synów Wojciech chodził do szkoły do Podegro-
dzia. Nauczył się czytać i pisać i był pisarzem na kilka wsi. 
W każdej wsi był wójt, ale pisać mało kto umiał. Poza sekre-
tarstwem był majstrem stolarskim-samoukiem, ale sprytnym. 
Robił wszystko, co mu pod rękę przyszło. Wszelkie młynki  
i świętych rzeźbił. Jeszcze nie było lotnictwa, a Wojciech Bur-
dacki wyrobił takiego młynka, wyciągnął na kalenicę, tj. na 
dach i próbował się wznieść. Runął z dachu na środek obory 
(podwórka). Na oborze – jak wszędzie w każdym gospodar-
stwie  – był nawóz i gnojówka, więc wpadł do gnojówki. Tylko 
było z tego we wsi uciechy co niemiara. 

Wziął sobie żonę z Przyszowej i mieszkał w izdebce przez 
sień. Żona jego haftowała czepce kobiece i męskie koszule 
z szerokim przodem, kołnierzami, ramiączkami. Haftowała 
przeważnie do ślubu. Ludzie sprawiali kosztowne bielizny,  
bo i mężczyźni później chodzili w koszulach haftowanych  
w lecie do kościoła.

– Drugi syn Józef umarł w Krakowie przy wojsku, w służbie 
czynnej.

– Trzeci – najmłodszy syn (20 lat młodszy od najstarszego) – 
Jakub Burdacki został na gospodarce. Ożenił się w 1890 roku  
w Brzeznej na dole z Golonką Anną. /To moi  dziadkowie/. 
Mieli osiem córek i syna. We wsi na dole w Brzeznej była 
już szkoła. Najstarsza córka Zosia chodziła do szkoły (zdol-
na uczennica) i nauczyła ojca czytać i pisać. Druga córka to 
Kundzia, trzecia – Marysia, czwarta – Kasia, piąta – Wikcia, 
szósta – Stefcia, siódma – Hanka /moja mama/, ósma – Aniel-
ka i dziewiąty – Józef. Kasia umarła, mając trzy lata na gardło 
i syn najmłodszy Józef, mając 22 lata – na zapalenie opon mó-
zgowych na tle gruźlicy kości. Umarł w 1932 r. w sierpniu, 
zostawiając wielki żal po sobie rodzicom i rodzeństwu.

W roku 1929 na 1930 była bardzo gruba zima. Józuś był na 
10-miesięcznym kursie rolniczym w Łososinie Górnej. Wte-
dy szkołę przebudowywali z byłego dworu. Tam przemarzł  
i w następną zimę doziębił się i dostał gruźlicy kości. Był on 
prezesem Związku Młodzieży Męskiej – to była organizacja 
katolicka i rolnicza. Ta organizacja skończyła się z wybuchem 
II wojny światowej, zostawiając młodzież męską i żeńską 
ugruntowaną w wierze katolickiej i znającą ducha organizacji.

Cztery córki wyszły za mąż, a trzy zostały w panieństwie.

Mój dziadek – Burdacki Jakub, był człowiekiem bardzo religij-
nym. Nigdy nie opuścił w niedziele czy święta mszy św., cho-
ciaż do Podegrodzia daleko, to czy lało, czy kurzyło śniegiem, 
Burdacki był na mszy. W zimie w kożuchu, jesienią i wiosną  
w gurmanie, w lecie w koszuli lnianej haftowanej (czerwony-
mi lub białymi nićmi) o szerokich przodach. Na gorącu, w ka-
lesonach szerokich lnianych z paskiem na wierzchu na koszuli 
opasany. Tak wszyscy się ubierali. Gurmana to staroświecki 
płaszcz wyszywany. Na uroczystości kościelne czy wesela 
ubierali się w kaftany (to płaszcz) i błąkicia (to jest spodnie)  
i szeroki pas z mosiężnymi kółeczkami i w kwiaty wybijany. 
Te kaftany i błękicie były haftowane wszystkimi kolorami. 
Wzory te wzięto od Turków – bo Polak przecież wszędzie bił 
się za Ojczyznę swą. Więc z tureckich żupanów wzięli wzory  
i szyli takie same stroje. Nawet buty z cholewami garbowane  
w stukówce, tj. między twardą cholewą a zapięciem-były ukła-
dane garby, co dodawało uroku butom i nazywały się „gar-
bioki”. Garbioki miały wybijane na cholewach z tyłu śliczne 
kwiaty i tak cały mężczyzna był w kwiatach. Kobiety  nosiły 
gorsety wyszywane koralikami i jedwabiem kolorowym. Bluz-
ki (koszule) pod gorsetami – tak samo haftowane, szerokie 
przody, kołnierze, ramiączka i mankiety, a koło szyi marsz-
czona kryska, to jest kołnierzyk. Spódnice mocno wykroch-
malone i do kostek sięgające. Buciki z wysokimi cholewami 
sznurowane. Na głowie kobiety nosiły czepce haftowane, a 
dziewczęta kwiaty żywe, zieleń -mirt. Tak się ludzie ubierali 
w kwiaty-żywe i wyszywane kolorowe.

Tata (mój dziadek) miał dar opowiadania, uczył dzieci religii. 

Teresa Rogoń 
z d. Górczyk

MOJE KORZENIE
„Z wdzięczności

Dedykuję mojej mamie”
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Siadałyśmy w zimie koło pieca, a tata opowiadali całe życie 
Pana Jezusa od narodzenia do Wniebowstąpienia i całą liturgię 
i historię kościoła. A w starych latach czytał gazety i rozumiał 
się na polityce. Natomiast  mama (moja babcia) pilnowała go-
spodarstwa. W 1908r. założyli Kółko Rolnicze i zawsze był 
w zarządzie. Dzierżawca ze dworu w Brzeznej p. Skąpski 
pomagał przy założeniu Kółka  Rolniczego. W 1906r. wy-
starali się o szkołę. Klasa do nauki była u sąsiada Jana Platy,  
a oni przyjęli nauczyciela z rodziną na mieszkanie. Tak nauka 
trwała w szkole podstawowej do końca I wojny światowej do 
1920 roku. Małe dzieci już nie musiały chodzić do szkoły pod-
stawowej do Brzeznej 5 kilometrów. Szkoła była 4-klasowa,  
3 i 4 klasę robiło się po 2 lata, a potem była jeszcze 5 klasa, 
która nazywała się dopełniająca. Do 5 klasy już nikt nie cho-
dził, bo uważano, że to już dzieci za duże, by do szkoły cho-
dziły – w gospodarstwie były potrzebne. 

Burdacki z innymi starał się o drogę poza wieś – z Brzeznej na 
Litacz, której całkiem nie było. Również starał się o ulepszenie 
drogi na Gostwicę, to jest droga do Podegrodzia do kościoła, 
bo to był wąwóz nie droga. Przy Kółku Rolniczym kształcili 
się gospodarze rolniczo – o uprawie zbóż, hodowli inwentarza. 
Przez kółko postarali się o założenie choć małych sadków, po 
kilka jabłoni szlachetnych. Te sady, gdy podrosły,  podparły 
gospodarki.  Z powiatu limanowskiego przywieźli szczepy ja-
błoni i grusz. W roku Pańskim 1914 założył tatuś sad – 4 rzędy 
przed domem, 1 rząd nad domem i 4 jabłonie za stodołą. Są-
siedzi pobrali po kilka jabłoni na próbę, a Plata Jan wziął naj-
więcej. Gdy zrozumieli ludzie, że z sadu jest dochód – założyli 
kółkowcy szkółkę drzewek. Hrabia Stadnicki dał ziemię pod 
szkółkę w Brzeznej na dole. Sadowniczy powiatowy  Drze-
wiński uczył wyprowadzać drzewka z pestki, kto chciał, to się 
nauczył. Tylko Litaczanie posadzili większe sady, a dziś już 
ich dzieci i  wnuki mają z sadów korzyść. Kółko Rolnicze wy-
stawiło (wybudowali)  dom na zebrania i nauki rolnicze – urzą-
dzili i założyli sklep w tym domu. Za czasów austryjackich 
był Żyd Seder na Jedlanym, który miał sklep i wyszynk, ale 
gdy kółko podnosiło się (dorabiało się), Żyd wyjechał. Potem 
w tym domu rolniczym umieścili szkołę podstawową, która 
tam była do 1964r. Burdacki z mieszkania nauczyciela zrobił 
stajnię i krowy i kury wyprowadził z kuchni.

Za Austrii domy były budowane na mieszkanie ludzi razem  
z bydłem i kurami pod piecem chlebnym. A przed piecem 
chlebnym była nalepa – tj. taki duży przymurek, na którym się 
paliło na wierzchu i gotowało na niej w garnkach o 3 nogach. 
Można też było ustawić garnek z płaskim dnem na tak zwanym 
„dynarku”, tj. podstawce o 3 nogach. Pod tymi garnkami paliło 
się, a dym rozchodził się po całej kuchni, która była razem ze 
stajnią. Na środku sufitu, tj. powały była dziura ok. 1 metra dłu-
ga i 30-40 centymetrów szeroka, przykryta deską na zawiasach 
i kołek u niej uwiązany. Tym kołkiem otwierali dziurę, gdy 
zapalali na nalepie. Dym uciekał tą dziurą na strych, jak komi-
nem. Aby dym prędzej szedł, na strych otwierali drzwi wcho-
dowe, które były przecięte na pół, a górną cześć się otwierało 
i wtedy robił się cug. Dziurę w suficie nazywali „woźnicą”,  
bo nią dym się przewoził na strych. Na górze dym rozszedł 
się pod strzechę i kalenicę, a tam na obu końcach były dziury 
„dymniki”. Dymnikami dym wydostawał się na świat. Kuchnia 
razem z bydłem i strych były zakopcone jak komin. Kuchnię 
bielili wapnem 2-3-4 razy do roku – mniej więcej na wysokość  
2 m od ziemi. Reszta zostawała okopcona, czarna jak w kominie.  

Za kuchnią na południe był mały pokój –  izdebka, a ku pół-
nocy sień i komora, którą potem przerobili na stajnię. W iz-
debce był piecyk z kamyczków, w którym paliło się z  kuchni.  
W tym piecyku w czasie zimy gotowało się jedzenie w garn-
kach żelaznych – baniakach, z  przykrywką żelazną – też ba-
niatą. Te garnki miały 3 nogi – kociołki. Gdy kobiety nie mia-
ły siły wstawić takiego dużego  garnka do pieca, w którym 
było 8-10 litrów (pełnego ziemniaków), to niektórzy sprytni 
gospodarze sprawiali małe kółeczka. Na takim małym wózku 
wjeżdżało się z garnkiem do pieca. Piec chlebny stał od strony 
stajni, to jest na środku kuchni, a  przed piecem tak zwana na-
lepa. Nalepa była szeroka 80 centymetrów-1 metr, a długa jak 
piec szeroki. Na tej nalepie w lecie, kiedy nie trzeba było palić  
w piecu chlebnym, gotowali jedzenie. W lecie zwykle ja-
daliśmy na boisku albo wieczerzę na polu przed domem.  
To z powodu gorąca i much, które z bydłem do kuchni się 
przywlekły. 

Do nowej stajni przylegało boisko i stodoła. W stodole ple-
wianka (pomieszczenie na plewy), później przerobiona na 
składzik. Pod stodołą piwnica z sionką. Poniżej stodoły szopa 
na stare graty i liście. W podwórku (to jest oborze) od wschodu 
koło stodoły – wybudowali stajenkę dla konia, którą otoczy-
li zagatą. Do zagaty grabiliśmy liście, aby ocieplały stajenkę,  
a w niej konia. Dalej był przejazd – wrota. W rogu, od po-
łudniowego-wschodu były dwa chlewy na świnie. Gnojówka 
z podwórka i od chlewów szła na dół w łąkę – trawa rosła 
tam piękna. Z podwórka od dawnego nawozu jest kanał duży 
z wielkich kamieni, jest także kanał od chlewów i kanał ponad 
dom aże do potoka (odpływ wody z dachu). Poniżej tych zabu-
dowań, była kuźnia, w której dziadek – Jakub Burdacki robił 
różne prace: wozy, koła, beczki, niecki, koryta, młynki i różne 
drewniane miarki (z obrączkami metalowymi ściskającymi ca-
łość). Kuł również konie.

Koło samego domu rosły jabłonie, słodkie maliny i dzikie gorz-
kówki, w potoku za domem – winnik, reneta szara, szczetyna, 
wanatka, rajskie i sławny wiekowy mądrzyk – dobre słodkie 
jabłko jesienne. Rosły też grusze: bitarnie, kujawki, poscyc-
ki, lipiorki, cukrówki, baba na dolinie i u góry w potoku ogo-
niarki. Przed domem był ogródek na kapustę siewkę, a później 
przemieniony na kwiatowy ogródek. Źródło wody jest wyżej 
nad domem od południa. Przed domem studnia, do której woda 
jest sprowadzana z tego źródła. W sosnach dość cienkich zro-
bione były dziury, a mianowicie przecięte na pół i wydłubane 
środki. Tak były łączone i od źródła przeprowadzały wodę do 
studni. Te rurki były wkopane w ziemię dość głęboko. Studnia 
z dnem – to beczka dębowa, ze studni woda była wypuszczana 
(odpuszczana) kanalikiem na dół, ponieważ woda pod wła-
snym ciśnieniem wychodziła 80 centymetrów ponad poziom 
beczki. W ten sposób woda ciągle przepływała przez studnię. 
Woda była odprowadzana do głównego kanału, który od źró-
dła był już zrobiony z kamieni i odprowadzał wodę do Olszy-
ny. Gdy w 1933 roku mój tato przyszedł do tego domu, prze-
budował system studzienny. Rurki sosnowe przegniły i studnia 
nad ziemią też. Zamiast rur sosnowych dał betoniki cementem 
łączone i nową beczkę w studni. W czasie II wojny światowej 
obsadził betony na spodzie z dnem. Woda wyszła na 1 m. nad 
ziemię, więc też zrobił odpływ wody ze studni.

Przed I wojną światową Jakub Burdacki posadził sad przed 
domem. W 1929 roku była bardzo gruba zima, około 30-35 
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stopni i wtedy trochę sadu wymarzło i przemarzło. 2 rzędy nad 
starym sadem i 2 rzędy nad domem posadził już  Józef Górczyk 
(mój tato), to były drzewka młode ze szkółki, którą prowadził 
Drzewiński w Brzeznej. A drzewka prowadził Józef Burdacki 
– brat. Czereśnię żółtą zaszczepiła siostra Aniela – przyniosła 
zrazy z Podegrodzia ze Szkoły Rolniczej. Czereśnie czerwone 
szczepił Józef Górczyk – zrazy przyniósł ze Szkoły Rolniczej 
w Łososinie. Nad domem 20 drzew i w podwórku – kupione  
w powiecie limanowskim w czasie wojny, kosztowały tyle 
co połowa konia (bo za młodą kobyłę były kupione). Reszta 
drzew była wyprowadzona na miejscu. W 1940 roku były ku-
pione jednoroczne dziczki po 5 groszy za sztukę. Były kupo-
wane w Podegrodziu w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzie-
ży Męskiej i rozsadzane w szkółkę. Wszystkie drzewa, które są 
w sadzie, były wypielęgnowane szczepione i przeszczepiane 
przez Józefa Górczyka.

Świat się zmienił  nie do poznania.

Przed I wojną światową mało kto ze starszych ludzi umiał 
czytać i czytanie ludzi nie obchodziło – chyba, że trzeba było 
przeczytać list od syna z wojska. Za Austrii – ludzie pili dużo 
wódki. Wszędzie na przejazdach z miast i koło kościołów,  
Żydzi stawiali „wyszynki” –przydrożne gospody.  

Paczka tytoniu fajkowego kosztowała pół pięta centa, to jest  
9 halerzy, 100 halerzy – to korona, a 2 korony to rajski srebrny. 
10 rajskich to dziesiątka – to była złota, ale takich pieniędzy 
to mało można było widzieć na wsi. Żydki zbierali je w mie-
ście. W mieście można było kupić wszelkie owoce południo-
we: daktyle, chleb św. Jana, figi, rodzynki, a naszych owoców 
nie było. Gdy była u kogoś jaka twarda grusza (jak u nas na 
Dolinie), to Żyd przychodził  i kupował na oko, za ile się kto 
zgodził, ale każdy sprzedał, ile Żyd dał. Trzeba było mu obrać 
czy otrząś i odwieź do miasta. Śliwy się suszyło i były na zimę  
do grochu. A śliw kto miał więcej, to wiózł do Łącka, tam Żydzi 
kupili, bo mieli gorzelnie. Po I wojnie światowej zmieniło się 
na lepiej. Więcej było pieniędzy, ale także owoców było coraz 
więcej. Żydzi ze wsi uciekli do miasta. W mieście zazwyczaj 
kupowało się u Żyda, bo było taniej i wszystko mieli. Żydzi 
byli grzeczni i przebiegli – z 10 razy każdego kupującego ob-
leciał, aż musiało się u niego towar kupić. W sklepach u Pola-
ków było wszystko droższe i lepsze, sprzedawcy małomówni, 
ale ludzie ze wsi nie mieli dużo pieniędzy. Żydzi natomiast 
borgowali, to jest dawali na wypłat później i nie doliczali pro-
centów. Bez Żyda nikt się nie obszedł, bo Żydzi mieli każdy 
handel i pieniądze w rękach.

Odmienny świat.

W 1933 roku w czerwcu był nasz ślub i życie i praca w tym 
domu odmieniły się. Odeszłam od Stowarzyszenia Młodzieży 
Żeńskiej, a mąż zapisał się do Kółka Rolniczego i tam dużo 
pracował. Poświęcał się dla sklepu, którego był kierownikiem, 
dowoził towar, a ja byłam zajęta dziećmi.

Ostatnia moja wycieczka z Katolickim Stowarzyszeniem 
dziewcząt – w którym byłam prezeską – była w sierpniu 1933 
roku do Piekar na Śląsk. Było to 500-lecie przegranej bitwy 
pod Wiedniem przez Turków. W Piekarach – po drodze pod 
Wiedeń wódz polski Sobieski modlił się o zwycięstwo w pa-
rafialnym kościele przed cudownym obrazem Matki Bożej. 
W Piekarach jest również Kalwaria, przylega do parafialnego 
kościoła. Kalwaria ta jest urządzona jako park. Otoczona wy-

sokim murem, w którym wykłute są od środka parku tajem-
nice różańcowe w takiej odległości, że idąc spacerem, można 
zmówić 10 razy Zdrowaś Mario. A cały różaniec z obejściem 
całej Kalwarii. Był to zjazd młodzieży z całej Polski. Na tym 
zjeździe poza kazaniami, były wykłady rolnicze kształcące we 
wszystkich kierunkach życia. Na pięknym stadionie mieliśmy 
przedstawienie. Pod kierunkiem wojskowych było wszyst-
ko urządzone i na zniżkę kolejową – wojskową jeździliśmy.  
Po zjeździe w Piekarach młodzieży żeńskiej był zjazd mło-
dzieży męskiej.

Prace w gospodarce.

W drugim roku po ślubie, to jest w 1934 roku poprawił (mąż) 
Górczyk dachy kryte słomą  i kalenice też ze słomy, by nie za-
ciekało. Drzewa w ścianach były mocno przepróchniałe z tego 
powodu. Od południowej strony nad izdebką  zwalił strzechę, 
dodał łat i zrobił facjat z desek. Dymnik był niepotrzebny, po-
nieważ 20 lat wcześniej tata postawili piece nowocześniejsze  
z blachą, pod którą się paliło. A dym szedł nad sufit. Można 
było pobielić ściany wapnem do samego sufitu, a także i sufit. 
Teraz dopiero 1934 roku komin stawialiśmy. 

Józef Burdacki (brat) – po skończonej Szkole Rolniczej  
w Łososinie w 1929-1930 roku – przeprowadził bydło do no-
wej stajni i urządził nowocześniej. Zamiast dołów w stajni  
i dylów, założył beton z rowami odpływowymi gnojówki  
i duży zbiornik za stajnią. Zrobił też drabiny rozsuwane przed 
żłobem. Nawóz z obory (podwórka) został przeniesiony  
za stajnię. Na miejscu nawozu posadzono bzy. Brat pierwszy  
w naszej wsi kupił kultywator. 

Daty i uroczystości ważne dla naszej rodziny.
– W  1910 roku w rocznicę bitwy pod Grunwaldem był posta-
wiony krzyż pode dworem w Brzeznej – stał 40 lat. Dziś tam 
jest gościniec (droga) w tym miejscu. Nauczyciel ze szkoły  
z  Litacza zaprowadził wszystkie dzieci pod ten krzyż.
– Na początku lat 20-tych służyłam u państwa Pawłowskich  
w Nowym Sączu (na plantach) w zamian za mieszkanie siostry 
Stefy, która uczyła się na nauczycielkę.
– W 1924 roku byłam pierwszy raz w Częstochowie z piel-
grzymką powiatu nowosądeckiego. Cały pociąg, dużo wago-
nów, przeładowany – ruszył w sierpniu na Jasną Górę. Całą 
drogę ze śpiewem pieśni i nabożeństw – i szczęśliwy powrót.
– W 1925 – przez 2 lata była regulacja rzeki,  która wylewała 
pod dworem w Brzeznej i szła do rzeki Gostwicanki. Teraz jest 
tam droga.
– W 1927 i 1928 roku byłam w Szkole Rolniczej w Podegro-
dziu. W tym czasie brat Józef Burdacki był w Szkole Rolniczej 
w Łososinie Górnej, a Józef Górczyk (przyszły mąż) przy woj-
sku. Ja prowadziłam jako prezeska Stowarzyszenie Młodzieży 
Żeńskiej do 1934 roku. Brat był w Męskim Stowarzyszeniu.
– W 1929 roku byłam w Kalwarii Zebrzydowskiej.
– W 1932 roku w sierpniu odszedł od nas do wieczności nasz 
kochany brat – jedynak. Bardzo uroczyście pochowany – od-
prowadzony przez obydwa stowarzyszenia i przez Podegrodz-
kie Stowarzyszenie, które wyszło ze sztandarem na Barcynkę 
– po zwłoki. 
– W 1933 roku był nasz ślub z Józefem Górczykiem ze Strzy-
gańca.
– W 1933  roku byłam w Kalwarii Piekarskiej.
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Józef Górczyk, 1929 r.

– W 1934 roku 22 czerwca urodził się najstarszy syn Włady-
sław.
  W tym roku była też wielka powódź w końcu czerwca. Duna-
jec z dopływami porobił wielkie szkody.
– W 1936 roku 7 kwietnia przyszedł na świat syn Stanisław.
– W 1938 roku 27 sierpnia przyszła do nas Marysia.

– W 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Mąż –Józef Gór-
czyk poszedł z domu do wojska już 20 sierpnia. Pierwszego 
września Prezydent Mościcki rano przemawiał przez radio,  
że w Imię Boże – rozpoczynamy wojnę, że nasz odwieczny 
wróg napadł na naszą Ojczyznę. W nocy wkroczył w granice 
naszego kraju, zbombardował stolicę i większe miasta. Bę-
dziemy się bronić z całej siły.

– W 1941 roku 2 sierpnia wrócił, przyszedł z wojny mąż  
Józef Górczyk. Ciężkie były jego pierwsze miesiące na woj-
nie, służył przy artylerii. Przed wybuchem wojny jeszcze  
w dzień odbierał konie od cywilów, a w nocy dowoził amuni-
cję do granicy. Z chwilą wybuchu wojny i cofania się wojska 
zawsze był przy koniach i amunicji. Jechał z pełnym wozem 
amunicji pod gradem kul nieprzyjacielskich. Tylko moc Boża 
w tym, że wrócił spod tych kul. W końcu września przeszli 
granicę na wschodzie do Węgier. Jako internowani siedzieli  
w obozach w różnych częściach Węgier. Po 2 latach wrócił 
przez dwie zielone granice, uciekł z obozu. 

Ciężkie czasy wojenne przeżywaliśmy. Rok 1940 był rokiem 
mokrym i nieurodzajnym, a oprócz tego każdy musiał oddać 
kontyngent – zboże, ziemniaki, mięso. Ludzie nie przyzwy-
czajeni do braków zjedli, co mieli na cały rok przed czasem 
i był długi przednówek. Nic się nigdzie nie kupiło, bo nikt 
nie sprzedawał. W tym roku z powodu złej pogody dopiero 
w czerwcu posialiśmy ostatnie 2 zagony owsa, więc zbiór był 
we wrześniu. Miasto szło prosić, biedniejsi ze wsi też. Sołtys 
na rozkaz gminy, kazał bogatszym dożywiać tych, co nic już 
nie mieli. Nam – pomimo, że mieliśmy dziecko wysiedlone  
z Gdyni na utrzymaniu – przydzielił na utrzymanie do zbiorów 
zbóż córkę sąsiada Józefa Kotasa – Józię. Rodzinę Gancarczy-
ka Staszka wysiedlili z Gdyni i 6 osób żywiła wieś. Rózia- 
7-letnie ich dziecko, które nawet źle mówiło po kaszubsku – 
było u nas na utrzymaniu przez całą wojnę. Staszek (ojciec) 
był w niewoli pod Niemcem. Zbiórki się opóźniały, bo był rok 
mokry i późny. Z powodu tych wojennych dni i ogólnego gło-
du, ludzie jadali lebiody, maciurki, nawet koniczynę. U nas na 
środkowym polu pod laskiem było piękne żyto, ale cóż z tego, 
kiedy co dzień byli goście z prośbą o jałmużnę.

– W 1941 roku na wiosnę, 13 kwietnia w Wielką Niedzielę od-
szedł od nas nasz tata Burdacki Jakub – miał 74 lata. Chorował 
na pęcherz. Mama w tę zimę też chorowali na różę w nodze  
i na lewą rękę, którą nie ruszyli z bólu. Dopiero z wiosną przy-
chodziło zdrowie.

– W 1942 roku, 12 maja przyszła do nas Zosia. W tym czasie 
budowaliśmy wozownię i szopę w miejscu zawalonych chle-
wów. Chlewy zawaliły się od śniegu w 1940 r. Podwórko jest 
teraz  z trzech stron zabudowane, tylko od południa otwarte.

– W 1944 roku, na wiosnę, 1 kwietnia przyszedł Jaś. W tym 
roku były różne wojenne alarmy – to zaciemnienie świateł  
w nocy, bo różne strzelania, godziny policyjne. Całe lato w 
zbiórki i w jesień ludzie robili przy okopach. W dopadki ludzie 

robili w swoim polu, zbierali zboże. Kopali bardzo szerokie  
i głębokie rowy przeciw czołgowe, a wzdłuż nich kopali wąziut-
ki rowek – głęboki na  jednego mężczyznę. Oprócz tego koło 
miast np.: w Biczycach, w  Gołkowicach – kopali olbrzymie 
piwnice, bunkry na amunicję i wojsko. Ale dał Pan Bóg, że u nas 
takiej wojny nie było, na jaką się Niemcy szykowali. Partyzanci 
wysadzili most na Dunajcu i  zamek pamiętający Jagiellonów, 
który stał tuż nad mostem. Tam był materiał wojenny Niemców.  
Potem Niemcy uciekali co sił w nogach. W Dobrej na Krzy-
żowej za Limanową też zerwali most i Niemcy na autach  
i motorach nie mieli którędy uciekać. Od Krakowa zabiegali 
im Rusini.

Po powstaniu w Warszawie przybyła nam jeszcze jedna wysie-
dlona Eugenia Jankiewicz (kulawa osoba).W tym roku ożenił 
się nasz sąsiad Stanisław Plata w Trzetrzewinie. Z wesela pa-
trzyliśmy na przejazdy wojsk. Jeszcze w grudniu latały ciężkie 
bombowce ponad nas.

– W 1945 roku w styczniu oglądaliśmy ucieczkę Niemców, go-
niło ich lotnictwo. U nas na łące pod domem padły dwie bomby. 
Jedna pękła i zasiała odłamkami po szopie, kuźni, ostrewkach, 
po pagórku nad Olszyną, a pod sadem ucięła jedną gruszkę  
i różanki konar. Krowie, która stała koło studni, przedziurawiła 
szyję. Szło dużo ludzi z bydłem z Niskowej wysiedlonej, dlate-
go strzelali do nich, bo myśleli, że to Niemcy uciekają.

– W 1945 roku odeszli od nas 
Niemcy, a za nimi i wiosną wy-
siedleni. 

Eugenia Jankiewicz pojechała 
do Warszawy szukać miesz-
kania, brata i swojej maszyny  
do szycia. Odnalazła brata, 
swoich tułaczy także w spa-
lonym mieście, a reszta była  
w mogiłach. Eugenia kilka razy 
nas odwiedzała po wojnie.

Rózię zabrała matka, wróciła 
do Gdyni. Nigdy nie napisa-
ła do nas. U nas w ciągu 5 lat 
nauczyła się mówić, czytać, ra-
chować i chodziła do szkoły.

– W 1946 roku przyszedł do nas Józuś – obecny gospodarz. 
Przyleciał po zbiórkach 16-tego sierpnia.

Trzy miesiące potem odeszli od nas mama. Mama żyła 78 lat. 
W ostatnim roku życia była prawie całkiem ociemniała. Cał-
kiem biała głowa, oczy wyblakłe, ale twarz miała zawsze życz-
liwą dzieciom. Ręce, ile mogły, to pomagały jeszcze. Józka  
(3 miesiące) wzięli na ręce, Jaśka (2 lata) na łóżko do siebie 
przygarnęli i stracili przytomność na zawsze. Ciężko prze-
pracowała życie. Opowiadała, że w młodości moczyła kono-
pie w Dunajcu na stawach. Kiedy jesienią przyszły deszcze 
ze śniegiem – i by konopie nie zabrała woda – to wybierali 
je. Wybierali  dość długo, aż całkiem skostnieli, a potem do 
wsi kawał drogi. Po tym długo nie mogli przyjść do zdrowia,  
a nogi spuchnięte zostały całe życie. Na kilka miesięcy przed 
śmiercią przeklęsły. Ale konopie zratowali; potrzebne przy go-
spodarstwie na powrozy,  postronki do uprzęży, na nici na łok-
tuse (prześcieradła), kalesony męskie i kobietom na nadołki. 



37

Koszule były szyte z lnu, żeby dużo nie zużyć cienkiego lnia-
nego płótna – to od pasa w dół do ziemi doszywali twardsze, 
bo z konopi. Czasem używali do tego już  przetartych konop-
nych łoktus – prześcieradeł. Długie ubrania nosili, bo majtek 
nie znali.

– W 1948 roku 5 maja przyszła do nas Hanusia. Po różnych 
ciężkich chorobach, przyszła całkiem szczęśliwa – mała czar-
nucha.

– W 1950 roku urodziła się ostatnia – Terenia. Ja chorowałam 
na ischias w nodze lewej  – całą zimę, dopiero w lecie się skoń-
czył na słońcu. Pomimo, że leczyłam i w szpitalu byłam, to 
zastrzykami wzmocnili organizm i dziecko, a na islas (ischias) 
nie mieli jeszcze zastrzyków jak teraz.

Już w 50 roku syn Stanisław uczył się w ogólniaku i w bursie 
mieszkał, a potem następne dzieci kształciliśmy. Po skończonej  
5 klasie podstawowej na Litaczu – Władek i Staś chodzili do Brze-
znej do 6 i 7 klasy. Marysia już na Litaczu kończyła 7 klasę. Zosia 
po podstawówce – w 1956 roku poszła do szkoły pedagogicznej.  
W 1958 roku Jaś pojechał do szkoły górniczej, a Marysia po-
szła do klasztoru. W 1962 roku Hanusia poszła do pedagogicz-
nej szkoły, ale w Starym Sączu, a za dwa lata Terenia poszła 
do Tarnowa do szkoły plastycznej. Syn Józek skończył szkołę 
rolniczą, a najstarszy Władek został stolarzem.

– W 1949 roku była zmiana pieniędzy – paskudna państwa 
robota. Mieliśmy budować  nowy dom. Ten budowany był 

„Święcone na Litaczu 1915 r.”. Babcia i dziadek z ciemnymi wąsami, chłop-
czyk - to mój wujek Józef i ciocia Stefa - pozostali to nauczyciele ze szkoły.

przez dziadka w 1851 roku, a podwłóczany 1908 roku. Tata 
wtedy przebudowali dom całkowicie – pod same okna drzewo 
spróchniałe wyjęli, wstawili nowe. Powiększyli okna na 1 metr 
i 20 centymetrów.

– W 1953 roku 22 lipca rozwaliliśmy stary dom, ale taki miły, 
tyle wspomnień wiążący – cały walący się i spróchniały.  
Po zbiórkach zbóż zaczęli budować nowy. Rozwalili tylko po-
koik i kuchnię. Ucięli ścianę tak, że została sień i stajnia pod 
strzechą. Nowy dom przesunęli 150 centymetrów do przodu. 
Budowali go z drzewa kupionego w Gwizdarze pod Prusów-
ką, ze samych wykrotów. W starym domu podpierali krokwie, 
by powała i dach nie przywaliły ludzi. Leciały spróchniałe 
płatwy. Składaliśmy pieniądze na budowę nowego. Pieniądze 
były z trzech lat z sadu – jabłek i śliw,  które bardzo obrodziły. 
W 1949 roku ze sprzedaży 2 krów, 1 pięknej klaczy, 2 tuczni-
ków – wszystkie pieniądze były odkładane na budowę domu. 
Za te pieniądze w czasie zimy miało się kupować materiały,  
a na wiosnę w 1950 roku zacząć budowę. Grosz był ładny 250 
tysięcy w domu gotowe. My biedowaliśmy bez ubrań, nie mó-
wiąc o dzieciach, jakie były obdarte, bielizny nie było. My-
śleliśmy najpierw dom wybudować, a potem mieliśmy myśleć  
o przyodziewku. Niestety, zmiana pieniędzy wszystko prze-
kreśliła. Tak zmienili 100 złotych na 1 złoty, a od razu ten 
złoty 3 razy mniej wartał, to jest wszystko z miejsca podro-
żało 2 razy tyle. A potem z każdym dniem dalej drożało i dro-
żało. Dali nam za naszą ciężką pracę 2 tysiące i 500 złotych  
i jak ruszyć budowę? Trochę się za to pokupiło bielizny, 
bo już Staś był w szkole w Sączu o bardzo lichym ubraniu  
i 1 dobrej, a drugiej bardzo lichej koszuli. Z tego zmartwienia  
mąż, który o wszystkim myślał – zachorował bardzo ciężko na 
wątrobę.  Przez rok jadł tylko ciepłe ziemniaki (i to tylko 2-3 
łyżki) ze słodkim mlekiem albo brajkę. I gdzie było myśleć  
o budowie – trzeba było dalej podpierać. W drugim  roku mąż 
próbował kosztować inne potrawy. Potem zachorował gorzej, 
bo na zapalenie płuc, zapalenie zatoki (przeciąg w zęby), do 
tego dołączyła się szkarlatyna. A te wielkie gorączki przeszły 
po proszku usypiającym, a ze snem przez wypocenie wyszła 
ta choroba. Po wyrwaniu zęba odeszła krew zepsuta i po woli 
przychodziło inne zdrowie.

Kiedy pilnowałam chorego męża, widziałam na całym niebie 
wszystkie kolory płonące, ruszające się. Mówili, że to była zo-
rza polarna, a gwiazdy przeświecały przez te kolory.

Po podzdrowieniu męża, zaczęliśmy budowę. W pierwszą 
zimę mieszkaliśmy w samej kuchni na popiele. Tak miesz-
kaliśmy właściwie kilka zim. W czasie budowy, gotowałam  
w małym baraczku w ogrodzie za kaliną. Tam – późną jesienią 
zachorowałam na przeziębienie żołądka. Za doradą organisty 
z Podegrodzia,  Józefa Zacha – wyleczyłam się piołunem na 
spirytusie. W reszcie domu zamieszkaliśmy za parę lat.
– Dziś 9 sierpnia 1970 roku – mamy w mieszkaniu pięknie  
i miło – bielimy na jasno, więc jest widno.
– Najstarszy syn Właduś – stolarz, porobił nam piękne me-
ble: modrzewiową szafę trzydrzwiową i cztery łóżka, dwa 
stoły, stoliczek pod radio, kredens, szafkę w ścianie i dwoje 
drzwi przesuwanych (z pokoju do pokoju i z kuchni do ko-
mórki). Warsztat stolarski naprawił, cyrkulatkę zrobił i żarna 
na prąd. Do przebudowy została stajnia i sień z komorą oraz 
stara stodoła pod strzechą. Na to szykujemy materiał trwały,  
tj. pustaki, cegłę, kamień, piasek i cement.

Burdacki Józef (piąty od prawej strony w rzędzie u góry) w Szkole Rolniczej 
w Łososinie Górnej, 1929 r. 
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– Terenia po szkole plastycznej, pojechała na zachód i jest  
w Zielonej Górze, jest plastykiem i kontrolerem do sklepów  
i dalej się kształci w swoim zawodzie.
– Rok Pański 1971, zaszły nowe zmiany w Kościele – msza  
św. po polsku i przodem do ludzi.
– Dziś dzień 17 października 1971 roku. W Rzymie  wynie-
śli na ołtarze Polaka, zakonnika, franciszkanina, męczennika  
z obozu  koncentracyjnego z Oświęcimia. Założyciela klaszto-
ru koło Warszawy na błotach w Niepokalanowie. Wydawał ga-
zetkę, czysto religijną Rycerza Niepokalanej od 1925 roku. Ta 
gazetka była najtańsza – jak kto nie mógł, to nie płacił, a i tak 
franciszkanie słali. Tym Rycerzem Niepokalanej był ks. Mak-
symilian Kolbe i pracował nad tym, by każdy żył po Bożemu.
– 21 listopada – Dzień Chrystusa Króla, w naszej parafii urzą-
dzili pielgrzymkę do cudownego obrazu Matki Bożej Pocie-
szenia u OO Jezuitów w Nowym Sączu, o uproszenie powo-
łań kapłańskich i dobre wychowanie 
dzieci.
– Pamiętny  rok 1972 – zawarli układ 
między Polską, a Niemcami o granicy 
na Odrze i Nysie. W czerwcu Ojciec 
Święty utworzył (nadał) na zachodzie 
3 nowe diecezje.
– 1973 rok – stajnie pobudowano.
– Najmłodsza córka Teresa przyje-
chała (wróciła) z ziem zachodnich – 
wzięła ślub 11 sierpnia w 1974 roku 
i mieszka u nas z mężem Henrykiem 
Rogoniem.
– Dziś 18 maja 1975 roku przyniosła 
Terenia ze szpitala córeczkę – ma na 
imię Beatka Gabriela. Dużo się  u nas 
zmieniło. Najmłodsza córka Teresa 
Rogoń z mężem pojechała do miasta. 
W lutym 1976 roku wynajęli za od-
stępne pokój z kuchnią. Ciężko było 
jej mężowi dojeżdżać z Brzeznej, a do 
Brzeznej latać z Litacza 5 kilometrów 
na autobus – co dzień po śniegach  
i mrozie.
– A dziś  jest 11 lipca 1976 roku  
i chrzest drugiego dziecka Tereni – 
syna Jakuba. Urodził się 17 czerwca. 
Mąż (tata) poszedł do nich, ja nie. Ta 
zima była ciężka dla mnie, bo cho-
rowałam ciężko. Zdawało mi się,  
że odejdę. Jeszcze z tej choroby nie 
wyszłam, a czuję się o jakie 10 lat 
starsza. 
Moja Mama jeszcze dużo ciekawych 
(dla nas) rzeczy pisała w tej „Kronice 
domowej”. Układała wiersze i pio-
senki. Bardzo lubiła czytać książki. 
Zawsze ceniliśmy jej pracę i wszelkie 
przedsięwzięcia. U mamy, my dzieci 
zawsze mieliśmy azyl. Każdy mógł 
przyjechać i wyżalić się na swój los,  
a Ona słuchała, radziła, a jak nie mo-

gła nic, to choć przytuliła i pożaliła się – zrozumiała. Nigdy 
do nikogo nie była wrogo nastawiona. Uczyła nas być blisko 
Boga.
Urodzona 31 kwietnia 1904 roku, zmarła 26 października 1998 
roku. Przeżyła prawie 95 lat i 60 w małżeństwie. Ośmioro dzie-
ci z rodzinami przybyło na pogrzeb, który odbył się w nowym 
kościele. Na pogrzebie było 19 księży i 12 sióstr zakonnych. 
Ksiądz proboszcz Stanisław Maślak mówił o jej życiu, które 
było piękne, budujące, trudne i przemodlone.

Okruchy wspomnień z mojego dzieciństwa.

Moja Sądecczyzna – to pomimo, że mieszkam w Nowym 
Sączu od lat – kojarzy mi się z domem  rodzinnym w Brze-
znej-Litaczu. To miejsce, w którym się urodziłam i wyrosłam, 
to rodzina i dom rodzinny. Tam poznawałam życie w trudzie  
i znojach ciężkiej pracy. Urodziłam się  jako ósme – ostat-

Ślub moich rodziców Anny i Józefa Górczyk, 
1933 r.

Anna i Józef Górczyk, chrzest syna Władysława, 
1934 r.

Józef Górczyk, II wojna światowa.Anna Burdacka u państwa 
Pawłowskich na Plantach, 1920 r.
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nie dziecko, więc plątałam się pomiędzy starszymi. Nikt nie 
zwracał uwagi na moje potrzeby. Przyszło mi żyć w czasach 
powojennych, trudnych, zwłaszcza dla mojej rodziny. Mój 
dom rodzinny znajduje się 13 kilometrów od Nowego Sącza 
–mniej więcej w połowie drogi z Wysokiego do  Podegrodzia, 
u podnóża góry nad rzeką. Za domem był lasek, do którego 
na co dzień latem chodziliśmy na grzyby. Tam znałam każ-
dy zakamarek, każde drzewko. Rosły w nim czernice, mali-
ny, poziomki i grzyby. Mama, gdy nie miała co gotować na 
obiad, mówiła: „A idźże tam do lasku pod to, a to drzewo, 

tam będą maślaki albo prawdziwki” i okazywało się, że były. 
Gotowała z nich albo zupę, albo sos do ziemniaków. Wszyscy 
z domu lubiliśmy zbierać  i jeść grzyby. Gołąbki i rydze sma-
żyliśmy  bezpośrednio po przyniesieniu z lasu na kuchennej 
blasze, lekko posolone – pyszne były. Na blasze piekliśmy też 
placusie z ciasta, które podkradaliśmy mamie z niecek, na któ-
rych robiła zacierki. Chleba na co dzień nie było, natomiast 
trzy razy dnia musiało się gotować (kaszę lub ziemniaki).  
Pamiętam, jak byłam mała, to mama prała na rzece bieliznę 
kijanką, a potem rozkładała prześcieradła na trawie w słon-
ku do wybielenia. Ja natomiast styrmałam się po wysokich 
brzegach-urwiskach, ponad wodę za dorodnymi poziomkami. 
Poziomki nawlekałam na długie trawy i takie sznury pozio-
mek przynosiłam mamie. Mama w domu ściągała te poziomki  
i jedliśmy ze śmietaną i z cukrem. Zaszczytem było coś mamie 
przynieś, bo mama nic nigdy nie potrzebowała, mimo, że nie-
wiele miała. Wszyscy (my dzieci), gdy potem przyjeżdżaliśmy 
do domu, zawsze staraliśmy się coś przywieźć potrzebnego 
mamie, a ona się cieszyła i mówiła z uśmiechem: „Nie potrze-
ba było wydawać pieniędzy”. Gdy byłam jeszcze bardzo mała, 
to moim obowiązkiem było pilnowanie kur, żeby nie wchodzi-
ły i nie tłukły dojrzewającego zboża u nas i u sąsiada na polu 
za naszą stodołą. Raz mnie tato przyłapał na niedopilnowaniu 
kur i chciał mnie zbić, ale ja się schowałam w ogródku pod 
krzakiem porzeczki i tam przesiedziałam cały dzień. Na koniec 
najadłam się  tam  zielonego agrestu i z bólem brzucha wró-
ciłam do mamy. Tato kazał nam zbierać popod drzewa  jabł-
ka, które  spadły, mówiąc – to pieniądze leżą, a jak pójdziesz 
do szkoły średniej,  to ci się przydadzą  na internat. Tata miał 
wielkie poszanowanie dla owoców. Pamiętam góry jabłek usy-
pane bezpośrednio na klepisku, na boisku w stodole – a tato 
klęczał na kolanach i sortował je  według rozmiaru i gatunku 
do paczek. Musiał to robić szybko, żeby jeszcze przed zimą 
wywieźć gdzieś na skup. Często wywoził jabłka do Limano-
wej, bo tam kupowali takie gatunki, które były u nas. Pewnego 
razu, gdy pojechali z jabłkami do Limanowej, mama skorzy-
stała z okazji i poszła do Sącza na nogach przez Niskową na 

skróty (2 godziny drogi, tak wtedy chodzono) na zakupy. Mnie 
zostawili samą w domu – nie poszłam do szkoły, (chodziłam 
chyba wtedy do 4 klasy) miałam domu pilnować. Wszystko 
byłoby dobrze, ale pech chciał – przyszli cyganie. Stanęli so-
bie całą bandą za domem w Osicynie – gdzieś około 10 osób. 
Gdy się zorientowałam, to szybko pozamykałam drzwi i okna. 
Delegaci od nich obeszli cały dom i przyszli do drzwi, to ja 
już przygotowałam koszyk ziemniaków, żeby im dać. Udawa-
łam, że mama jest w domu, tylko chora leży. Uchyliłam drzwi 
i dałam im te ziemniaki. Na moje szczęście – poszli sobie. Już 
nigdy więcej sama nie chciałam zostać w domu, nawet na parę 
godzin. Do najbliższego sąsiada to około pół kilometra drogi 
na wprost przez pola.

Moja Sądecczyzna to droga pod górkę do szkoły – dosłownie. 
Szło się zygzakiem ścieżką między polami. Często zboże  lub 
trawa czy koniczyna kładła się pokotem na ścieżkę i nie było 
możliwe przejść w suchym ubraniu. Zimą śnieg zapadał się 
i brnęłam po pas w zaspach. Jesienią, gdy były pola zaora-
ne, szło się umorusanym w błocie. Ta ścieżka nieraz uczyła 
mnie pokory. A czasem siadałam sobie pod miedzą i czytałam 
książki – zwłaszcza te, których w domu nie mogłam czytać.  
W czasie wakacji, jedyną rozrywką dla nas dzieci, była wy-
prawa z mamą do ciemnego lasu – Gwizdara, pod Wysokie. 
Tamten las był groźny i przy tym ciekawy. Można było spo-
tkać dzikie zwierzęta, ale chodziliśmy na grzyby i maliny.  
W niedzielę mogliśmy iść do lasu, bo w powszedni dzień szko-
da było czasu. Jeszcze  teraz czasem zapuszczam się w te knie-
je, zwłaszcza na rydze. A łąki, łąki nigdzie tak cudnie nie pach-
ną jak u nas, na Sądecczyźnie, pełne różnego rodzaju ziół.

Moja  Sądecczyzna to kapliczki przydrożne. Spotykałam ich 
wiele przy drogach, dróżkach i ścieżkach, były również umiesz-
czane na domach. Zawsze zastanawiałam się, kto wykonywał 
figurki znajdujące się w nich, były to zwłaszcza świątki. Inte-
resowało mnie to ze względu na moich przodków, którzy rzeź-
bili. Są to rzeźby stare i raczej nikt już nie wie, kto je wykonał. 
W moim rodzinnym domu były dwa duże obrazy skrzynkowe. 
Boki ich były ozdobione rzeźbionymi motywami roślinnymi. 
Mama  zrobiła z jednego taki ołtarzyk domowy, który znajdo-
wał się na czołowym miejscu. Zawsze stały przed nim świeże 
kwiaty, a potem i lampka wieczna. Po ciężkiej pracy – jeszcze 
przed kolacją – zbieraliśmy się całą rodziną do modlitwy przed 
tym ołtarzykiem. Tato prowadził modlitwę. Klęczeliśmy po-
kornie na kolanach i modliliśmy się i modlili. Odmawialiśmy 
litanie, różaniec, za nieobecne rodzeństwo, ciotki wujków i za 
zmarłych. Przed tatą mieliśmy respekt i poszanowanie – to był 
człowiek wymagający. Dzięki jego pracy i staraniom pokoń-
czyliśmy szkoły i wszyscy wyszliśmy na ludzi. Na stare lata 
złagodniał i stał się wyrozumiały. Moja Sądecczyzna to pio-
senki, które śpiewałam przy pasieniu krów, a także godzinki, 
które śpiewała mama co rano, przed naszym wstaniem z łóżek, 
a przy obrządku krów i gotowaniu śniadania. Tato natomiast 
grał na skrzypcach (był samoukiem), a dziś moja młodsza 
córka Karolina gra na skrzypcach – skończyła średnią szkołę 
muzyczną. Często, chłopaki – kawalerka, zbierali się w gru-
py, przechadzając się przez wieś, śpiewali różne piosenki na 
głosy. Jedna grupa szła Jedlanym, a druga równolegle druga 
górą Strzygańcem i prześpiewywali się. Melodie leciały z gór-
ki na górkę, odbijając się echem. Ja słyszę te pieśni w uszach, 
zwłaszcza przyśpiewki z  podegrodzkiego wesela. To jest wła-
śnie  moja Sądecczyzna.

Moja rodzina Górczyków, autorka z lalką, 1953 r.
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Trochę z przeszłości

Myślec, mała osada położona nad 
rzeką Poprad w centrum Sądecczy-
zny. Sąsiaduje z głównymi miasta-
mi Sądecczyzny Starym Sączem  
i Nowym Sączem. Historia tej małej 
osady, ściśle powiązana jest z Panią 
Ziemi Sądeckiej, księżną Kingą 
oraz klasztorem Klarysek w Sta-
rym Sączu. W roku 1257 Bolesław 
Wstydliwy, nadaje swojej żonie 

Kindze, całą Ziemię Sądecką. Rozpoczyna się rozwój miasta  
i całej Sądecczyzny oraz wzrasta jej znaczenie polityczno-spo-
łeczne i kulturalne. Kiedy w pobliżu lokowano nowe miasto, 
zaczęto używać dla odróżnienia nazw Antiqua Sandecz i Nova 
Sandecz. Nazwy te, miasta nosiły do XVIII w. Jak pokazuje 
mapa Galicji Zachodniej w atlasie z 1803 roku miasta noszą 
nazwy Alt Sandec i Neu Sandec.

Myślec, nazwę swą zawdzięcza – jak powiada podanie ustne, 
powtarzane przez moją Mamę – księżnej Kindze, która długo 
myślała, jaką nazwę dać tej osadzie za Popradem, i tak zosta-
ło – Myślec. Pierwszym gospodarzem miał być Węgrzyn. Tak 
podaje legenda. Natomiast istnieją dokumenty i mapy z roku 
1280, w których wieś Myślec istnieje z nazwy i w geograficz-
nej przestrzeni. W roku 1280 księżna Kinga ufundowała klasz-
tor Klarysek w Sączu, oraz została ksienią klasztoru. W doku-
mencie z 1280 roku do uposażenia klarysek należało miasto 
Sącz oraz 28 okolicznych wsi. W akcie fundacyjnym nadania, 
wyszczególniono między innymi wieś Myślec. 

Ważny dla wsi jest dokument z roku 1357, który podaje,  
że lokowane na 11 łanach sołectwo Myślec, otrzymuje od 
ksieni Maciej Węgier i jego syn Mikołaj (Historia Stare-
go Sącza – praca zbiorowa pod redakcją Henryka Barycza).  
W dobie gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej wsie klasz-
torne świadczyły na rzecz klasztoru różne usługi i daniny. Na 
wsi Myślec, wyszczególnionej w dokumencie, spoczywał obo-
wiązek oddania między innymi po 1-2 fasek rydzów, ptasz-
nik z Myślca dostarczał do klasztoru 20 kwiczołów. Kmiecie  
z Myślca przekazywali miód i wosk. 

W klasztorze klarysek ksieni Kinga spędziła ostatnie lata ży-
cia. Zmarła w 1292 roku i została pochowana w kaplicy, któ-
ra nosi jej wezwanie. Dzisiaj Święta Kinga, kanonizowana  
16 czerwca 1999 roku przez Papieża Jana Pawła II - Polaka 
z Wadowic, rozsławia całą Sądecczyznę i wyznacza nowe 
aspekty jej rozwoju.

Myślec, wieś moich przodków. Tutaj żyli: mój dziadek Rogow-
ski Jan i babcia Wiktoria z domu Urbańska z Poręby Małej oraz 
pradziadowie ze strony mamy. Tutaj znajduje się dom moich 
dziadków o numerze 3, w którym 23 września 1913 roku przy-
szła na świat moja mama. Tutaj przeżywali radości i tragedie. 
Dziadek wyruszył na wojnę – Wojnę Narodów – i nigdy nie 

powrócił. Zginął w 1914 r. ,,gdzieś” w Karpatach. Osierocił 
jedyną córkę, moją Mamę. Na kościele parafialnym w Żeleź-
nikowej Wielkiej, widnieje tablica, na której wygrawerowano 
nazwiska i imiona osób, które straciły swoje życie, walcząc na 
frontach I wojny światowej, aby Polska znów wróciła na mapy 
Europy. Los dziadka podzielili inni mieszkańcy parafii, łącznie 
zginęły 33 osoby w tym 8 osób z Myślca.

Myślec, to tutaj, prapradziadkowie Marcjanna i Jan Rogowski 
przeżywali gehenny epidemii, jakie dziesiątkowały społecz-
ność wsi i Sądecczyzny. Świadectwem tych dni jest kapliczka 
fundowana przez Marcjannę i Jana Rogowskich w 1866 roku, 
w podzięce za łaskę ocalenia przed cholerą. Tragedia nie omi-
nęła sąsiadów, o czym świadczy kapliczka z 1874 roku, w po-
dziękowaniu za ocalenie jednego z siedmiorga dzieci. W szcze-
rym polu Na Dziole, przy starym szlaku do Sącza, na granicy 
działki mojego prapradziadka, stoi samotna kapliczka z 1831 
roku, fundowana przez wieś w podzięce za ocalenie ludności 
przed cholerą i z prośbą o opiekę. W tym czasie, w Starym Są-
czu mnóstwo ludności zmarło na cholerę. Zostali pochowani 
na cmentarzu na Miejskiej Górze. Kapliczka ta, zawsze wzbu-
dzała we mnie dziwne odczucie - ta Strażniczka Wsi z wize-
runkiem Matki Boskiej Pocieszenia. Nie można było przejść 
obojętnie, nie wykonując chociażby znaku krzyża. Zachowała 
się też kapliczka fundowana przez Michała Węgrzyna z 1828 
roku z prośbą o uzdrowienie i ochronę przed zarazą.

Krystyna Słaby
Drogiej Mamie za trud ,

za miłość, za oddanie,
za to, że jest z nami

WIEŚ SĄDECKA – WIEŚ KLASZTORNA – MOJA WIEŚ

Mapa latyfundium klasztoru klarysek (1280-1782). Źródło: Historia Starego 
Sącza - praca zbiorowa H. Barycza.
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Na Zagórzu, stoi pamiątka nowszej historii, zmuszająca do re-
fleksji i wspomnień związanych z II wojną światową. W miej-
scu starej kapliczki, w 1952 roku powstała kapliczka w podzię-
kowaniu za przeżycie wojny przez czterech synów (Kapliczki 
i krzyże przydrożne w parafii Żeleźnikowa Wielka). Przy tej 
kapliczce wiele razy modliłam się podczas nabożeństw majo-
wych. Przez chwilę zastanawiałam się, dlaczego tam? - Nie 
było to blisko mojego domu i nie znana mi była intencja po-

wstania kapliczki. Teraz uświadamiam sobie, że także moje-
mu Tacie udało się przeżyć zawieruchę wojenną i powrócić do 
domu. Po klęsce wrześniowej powracał do domu, do żony, do 
synów i tylko cudem uniknął wywozu – gdzie? Sam nie wie-
dział, a może nie chciał mówić. Został przez nieznajomą osobę 
,,uprowadzony’’ z transportu. Dotarł szczęśliwie do domu, ale 
wciąż toczyła się wojna. Musiał się często ukrywać, to przed 
Niemcami, to przed Rosjanami. Udało Mu się szczęśliwie do-
czekać końca wojny.

Zachowałam jeszcze kilka obrazków – niestety tylko w pa-
mięci - starej architektury, starych urządzeń i tradycji z okresu 
dzieciństwa i młodości. Kuźnia u sąsiada z wielkim miechem 

i paleniskiem, które wymagało utrzymywania ognia. Rozgrze-
wana stal do czerwoności, była formowana i przekształcana 
niby plastelina w potrzebne przedmioty. Często pomagałam 
w utrzymaniu ognia na palenisku i przyglądałam się ciekawej 
pracy kowali. W mroku, jaki panował we wnętrzu, cała ta sce-
neria rozżarzonej stali, ciężkich młotów, miała coś z magii,  
a dla nas dzieci raczej z bajek. 

A oto inny obrazek - w pobliżu, stał mały domek pod strzechą, 
w którym mieszkała staruszka. Z ciekawością zaglądałyśmy 
do wnętrza. Wydawało się nam dziwne, że mieszka tam razem 
z krową – kuchnia była połączona z miejscem dla zwierząt. 
Zawsze dużo opowiadała o duchach i dziwnych zdarzeniach, 
byłyśmy trochę przestraszone tymi opowieściami, ale cieka-
wość zwyciężała. W domu rodziców cioci, w kuchni, było kle-
pisko i śmieszny piec, a na przypiecku spały nie tylko koty, 
ale samemu też można było się przespać. Stare budynki sto-
doły dziadka, i nie tylko jego, pamiętające pewno czasy z XIX 
w., pokryte były strzechą. Dziadek (ojczym mojej mamy), co 
pewien czas musiał wymieniać zużyte kicorki na nowe, aby 
uszczelnić dach. Zapewne musiał je sam wykonać, ze słomy 
żytniej. Ze względów przeciwpożarowych, musiały być zastą-
pione dachówkami.

Dużo czasu spędzałam z dziadkiem, który wyplatał dla mnie 
koszyczki z wikliny, robił fujarki z wierzby, zbieraliśmy po-
ziomki - nanizane na krzewinki tworzyły piękne stroiki, które 
zanosiłam mamie. Dziadek czasem wspominał - jedno zda-

rzenie szczególnie dobrze zapamiętałam -,,kiedy 
byłem na froncie podczas I wojny światowej, za-
snąłem pod drzewem i śnię, ktoś każe opuścić mi 
to miejsce. Budzę się, rozglądam – cisza, powoli 
odchodzę. Za chwilę w tym miejscu wybucha 
granat. Bogu dziękuję, że uwierzyłem w ten sen” 
kończy swoje zwierzenia. Szkoda tylko, że dzieci 
nie zawsze słuchają i nie rozumieją świata doro-
słych! Pewno dzisiaj więcej bym napisała. 

Warunki przyrodniczo-społeczne 

Myślec, to sołectwo o powierzchni 273 ha, poło-
żone na rozległych wzgórzach wznoszących się 
nad rzeką Poprad, nad potokiem Żeleźnikowskim 
i potokiem na granicy z Popowicami do wysokości 
400 – 450 - 490 m n.p.m. Skąd rozciągają się wi-
doki na Kotlinę Sądecką, na pasmo Radziejowej  
i wzniesienia Beskidu Wyspowego, na Stary Sącz, 
Łazy Biegonickie, Żeleźnikową Wielką, Popowi-
ce. Mozaika upraw na terasach rozdzielonych 
wysokimi miedzami, wzbudzała zawsze podziw 

i pytanie - czyj ten zagon? Trudno było spamiętać wszystkich 
właścicieli. Duży kompleks leśny rozdziela wieś na dwa czło-
ny. Stanowił i stanowi bogactwo tej małej krainy, dostarczając 
drewna na budowę i opał, grzybów, malin. Sama też zbierałam 
maliny na wyrębie i przynosiłam rydze do domu.

Mała społeczność rozproszona jest w kilku przysiółkach - 
Wieś, Zagórze Myśleckie, Potoki. Część zabudowy ciąży do 
Starego Sącza, część do Żeleźnikowej Wielkiej i Popowic. 
Trudno w takich warunkach o integrację czy wyposażenie  
w infrastrukturę techniczną czy społeczną. 

W 2008 r. wieś liczyła 76 numerów. Dla porównania, dom mo-
ich rodziców budowany w latach 30-tych XX wieku ma nr 10. 

Myślec na mapie w atlasie z 1855 r. Źródło: Stary Sącz, zarys hisorii rozwoju 
przestrzennego - Bogusław Krasnowolski i Zbigniew Beiersdorf.

Tablica pamięci poległych w latach 1914-
1920, umieszczona na kościele parafialnym  

w Żeleźnikowej Wielkiej.

Kapliczka Na Dziole z 1831r. – Strażniczka 
Wsi (tak nazwana przeze mnie).
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Ograniczenia podziału gospodarstw rolnych oraz zakaz reali-
zacji zabudowy nierolniczej, w pewnym okresie, powodował 
odpływ młodzieży ze wsi, szczególnie tej kończącej ,,szkoły”. 
Wieś miała być tylko dla rolników. Dotyczyło to wielu wsi są-
deckich, powodując ich wyludnienie. Plany zagospodarowania 
przestrzennego z lat 80- tych, powoli dopuszczają realizację 
zabudowy nierolniczej w istniejącej zabudowie. Dopiero po 
roku 1990 rozpoczyna się intensywniejszy rozwój wsi.

Rzeka Poprad, miejsce zabaw i kąpieli letnich, ale także rze-
ka, która pochłonęła niejedno życie. Jej wiry budziły respekt. 
Wezbrane wody zabrały most i utrudniły połączenie wsi ze 
Starym Sączem. Pamiętam jak na odpust bł. Kingi 24 lipca by-
liśmy przewożeni łódkami. Wiele osób zrezygnowało, widząc 
jak fale zalewają łódki. Przejście mostem kolejowym było  
o wiele dłuższe oraz stwarzało zagrożenie ,,spotkania się z po-
ciągiem”, a wysoki stan wód pod stopami (ażurowy pomost) 
wzbudzał obawy i dreszcz niepokoju. Tak było przez kilka 
lat, do kiedy zbudowano nowy most, oddalony o kilkaset me-
trów od starej przeprawy. Gdy mróz ścinał nurt rzeki i tworzył 
odpowiedniej grubości lód, odważni skracali sobie drogę do 
szkoły, do pociągu czy po zakupy i na targ. 

Nad Popradem w latach 70-tych, na gruntach wiejskich po-
wstał Ośrodek Wypoczynkowy Kram-Tour, który przyczynił 
się do rozsławienia miejscowości, nie tylko w województwie. 
Stwarzał również nowe miejsca pracy dla ludności miejscowej. 
Teren był miejscem kulturalnym Sądecczyzny. Tutaj odbywały 
się koncerty, dożynki, wystawy rolnicze, wypoczywała mło-
dzież, odbywały się wesela. Niestety, zmiany własnościowe, 
doprowadziły do dewastacji obiektów. Miejsce to upodobali 
sobie motocykliści i od kilku lat, tutaj kończą coroczny zlot  
o randze międzynarodowej, zabawą i różnymi pokazami.

W XX wieku oraz wcześniej, wieś należała do parafii w Że-
leźnikowej Wielkiej. W kościele pod wezwaniem Świętego 
Michała Archanioła, budowanym w latach 1916-1921, moi 
rodzice Maria Rogowska i Ferdynand Dutka s. Marcina i Ma-
rii zd. Wójs z Poręby Małej, w 1933 roku powiedzieli sobie 
sakramentalne ,,Tak”. W kościele w nawie głównej zacho-
wały się dwa witraże fundowane przez moich pradziadków 
Wojciecha i Marię Rogowskich. Przodkowie, dziadek Marcin 
Dutka (16.X.1879 – 20.IX.1948 r.), babcia Maria Dutka zd. 
Wójs (1889 – 28.IX.1925 r.) z Poręby Małej, Wiktoria Paluch 
zm.1956r. oraz mój Tato pochowani są na cmentarzu parafial-
nym, położonym na wzgórzu pod lasem. Przy głównej alejce 
stoi jeszcze jeden z niewielu pomników starej architektury, po-

mnik mojego pradziadka Wojciecha Rogowskiego zm. w 1919 
roku. Wcześniej, cmentarz zlokalizowany był przy starym ko-
ściele. Dzisiaj jest on już zapomniany.

Kilka razy zmieniała się przynależność administracyjna wsi, 
wraz ze zmianą administracyjną kraju. Po II wojnie światowej 
wieś przynależała kolejno do Gromadzkiej Rady Narodowej 
w Nawojowej,  do GRN w Biegonicach, a ostatnio do Miasta 
i Gminy Stary Sącz. Do zbiorczej gminy z siedzibą w Starym 
Sączu (odrębna od gminy miejskiej) wieś należała w 1933 
roku.
Uwarunkowania przesądziły, że sołectwo nie wykształciło 
ośrodka obsługi - mała liczba ludności (w 1999 roku wieś li-
czyła 353 osób) oraz rozproszenie zabudowy. Budynek klu-
bo-kawiarni, z  lat 70-tych, budowany w czynie społecznym 
ze środków własnych mieszkańców oraz przy dużym  zaan-
gażowaniu siostry Stachy – radnej i długoletniej kierowniczki 
klubu – do dzisiaj funkcjonuje jako jedyny ośrodek kulturalny 
wsi. Przejmował różne funkcje – głównie biblioteczne, ośrod-
ka telewizyjnego, miejsca spotkań i narad, sklepiku, sceny te-
atralnej, na której wystawiano sztuki przygotowywane przez 
grupę zapalonych aktorów – amatorów. Przez wieś od czasu 
do czasu przejeżdżali różni rzemieślnicy, którzy ostrzyli noże, 
nożyczki, nitowali garnki, drutowali gliniaki, wymieniali starą 
odzież na garnki oraz artyści, którzy przyjmowali zamówienia 
na portrety ślubne czy święte obrazy. Stale rezydował na wsi 
szewc, który często nie nadążał z usługami - trzeba było iść do 
Starego Sącza, aby zreperować zniszczone obuwie. Na zakupy 
trzeba było wędrować do Starego Sącza lub Żeleźnikowej.

Podstawową edukację dzieci zapewniała szkoła w Żeleźniko-
wej Wielkiej. Szkoła mieściła się w kilku starych budynkach, 
adaptowanych na sale lekcyjne. Podłogi bejcowane na czarno, 
ławki z otworami na kałamarze, piórka, które często się dziwnie 
wykrzywiały lub gubiły nóżkę, błotniste boisko sportowe, na 
którym rozgrywaliśmy mecze siatkówki i w dwa ognie, gdzie 
dawaliśmy popisy gimnastyki artystycznej czy zręczności gier 
w pliszki lub w klasy. Górki koło szkoły, które wypełniały się 
dziećmi na przerwach, elementarz Falskiego, z którego uczy-
łam się pierwszych liter, tornister z tektury, chałat granatowy, 
akademie - kiedy to ubrani w odświętne stroje wymachiwali-
śmy gołąbkami pokoju i śpiewaliśmy ,,Ukochany kraj, umiło-
wany kraj”, nauka religii w kaplicy kościelnej - wszystko to 
zaszczepiło we mnie przywiązanie do tej ziemi. Siódmą klasę, 
kończyłam już w nowym przestronnym i okazałym budynku, 
tzw. Tysiąclatce.
Ambicje młodzieży chcącej się uczyć, zaspokajały Liceum 
Ogólnokształcące i Pedagogiczne w Starym Sączu, Technikum 
Ekonomiczne i Odzieżowe w Nowym Sączu. Ja wybrałam 
,,ogólniak” w Starym Sączu. Naukę rozpoczynałam jeszcze 
w budynku przy ul. Daszyńskiego. W 1964 roku, oddano do 
użytku nowy budynek  Liceum Ogólnokształcącego im. Ma-
rii Skłodowskiej-Curie przy ul. Partyzantów. Granatowy kolor 
odzieży, obowiązkowe granatowe chałaty, tarcze na rękawach 
również na płaszczach, bez których nie było wstępu na teren 
szkoły. Nikt nie myślał o wagarach, w uszach dźwięczał Mamy 
głos ,,uczcie się dzieci, a będzie Wam lepiej”, a i sankcje dy-
rektora za takie przewinienia niweczyły pomysł w zalążku. 
Studniówka w ,,grzecznych” strojach biało- granatowych,  
w gronie koleżanek i kolegów szkolnych przy szalonych ryt-
mach twista – muzyki lat 60-tych i pod bacznym okiem Pro-
fesury.  Zdjęcie ślubne moich Rodziców.
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Stary Sącz - nasze miasto, mówiło się ,,idę do miasta” (czasem 
bardziej swojsko do Bryjowa) – do którego chodziło się pieszo 
do sklepu, szkoły, na rynek, na jarmarki w środy, do lekarza, 
do kościoła i na odpust bł. Kingi.

Nowy Sącz był odległy, trzeba było jechać koleją lub fasą-
giem np. na odpust Przemienienia Pańskiego. Teraz, jest to 
Moje Miasto, z którym związałam swoje życie po ukończeniu 
studiów. Rozległe panoramy na Pasmo Radziejowej, Kotlinę 
Sądecką, na Stare Miasto Nowy Sącz, na nowe tereny zurba-
nizowane, na tereny przyrodnicze miasta, na  Miejską Górę  
w Starym Sączu, z której dobrze widać wzgórza myśleckie 
oraz wschody i zachody słońca, a czasem  ośnieżone szczyty 
Tatr. Te wspaniałe widoki, do których przywykłam od dzieciń-
stwa, zapewnia mi moje mieszkanie na 9 piętrze. Nie zamieni-
łabym je na żaden domek na działce 4 arowej z widokiem na 
sąsiada - nawet bardzo przystojnego. 

 Mój dom rodzinny

Myślec, to wzgórze, na którym stoi mój dom rodzinny, zbudo-
wany przez rodziców w latach 30-tych XX wieku. Drewniany  
z dwoma izbami, dużą kuchnią, spiżarnią – obecnie przero-
bioną na łazienkę, sienią, gankiem z licznymi okienkami. Po-
łożony w centrum wsi, na wzniesieniu z widokiem na Łazy 
Biegonickie i Żeleżnikową Wielką. W sąsiedztwie domostw 
–  Andrzeja Palucha  – mojego dziadka, Leona Pierzchały, 
Mikołaja Maśki, Węgrzynów Michała i Józefa, Marczyków 
Franciszka, Józefa, Jana, Mikulca, Żywczyńskiej, Rogowskich 
Władysława i Michała, Sekuły, Konstantego, Janczury.

Nasz dom, położony przy głównej drodze, miał duży ogród 
i sad z drzewami owocowymi: papierówką o wyjątkowym 
smaku, która zaspokoiła niejeden pierwszy głód, szarą renetą 
–  wspaniałą do placków, a kwaśne jabłka na tej samej jabłoni, 
dodawane do kapusty, to efekt szczepień, jakie wykonywał mój 
tata. Była tu też grusza o owocach kapiących sokiem, rozłoży-
sta czereśnia, której smaczne owoce ściągały z okolicy ptaki,  
i wiśnie na wspaniałe konfitury i soki. Pod tymi drzewami spę-
dzaliśmy dużo czasu grając w ,,srólki”, bujając się na huśtawce,  
grając w karty, chichocząc i rozmawiając. Dawaliśmy popisy 
chodzenia na szczudłach czy kręcenia hula-hop. Na miedzy 

rosły wysokie jesiony zrzucające ,,noski” dzieciom do zabawy 
oraz rozłożysta lipa, pełna kwiatów rozpylających woń i przy-
ciągających brzęczące pszczoły z sąsiednich uli, a jej suszone 

kwiaty dobre były na zimo-
we niedomagania. Łąki po-
kryte kolorowymi kwiatami, 
z których wiłyśmy wianki 
przyozdabiając nimi głowy, 
warzywniki pełne niezbęd-
nych warzyw, i to tajemni-
cze źródełko pod ogrodem 
ukryte pod drzewami, któ-
re często w okresie suszy  
i dużych mrozów stanowi-
ło źródło wody dla rodziny  
i zwierząt. Obok domu 
mały staw – bajorkiem zwa-
ny z tatarakiem, kumkają-
cymi żabkami i skrzekiem, 
studnią pełną wody w okresie 
roztopów. Było to miejsce wielu zabaw oraz stanowiło źródło 
wody na śmigus-dyngus. Lanie bywało obfite!

Gospodarstwo rolne składało się z kilkunastu działek roz-
rzuconych w różnych miejscach. Oto kilka lokalnych nazw –  
Na Dziole, Pod Dziołem, Siedliska, Za Wsią, Ulica, Uliczki, 
Praczki, Za Przywoźniczką, Skoków, Wąskie. Łany zbóż przy-
strojone czerwonymi makami czy chabrowymi bławatkami 
kołysały się na wietrze niczym fale na morzu - pyszniąc się 
dorodnymi kłosami, dominowały nad zagonami ziemniaków 
czy buraków. ,,Oby tylko nie wyległy” – słychać było zatro-
skany głos Taty.

Koń, zajmował szczególne miejsce w stajni, a to dzięki Tacie, 
byłym ułanie. Trzeba go było wyczyścić aż do błysku, dobrze 
nakarmić, a on nie zawsze umiał się odwdzięczyć – to poniósł 
Mamę, to zrzucił z grzbietu jeźdźca (próbowałam jazdy na 
oklep) lub odmówił ciągnięcia zbyt doładowanej fury. Najza-
bawniejsza była koza, która za swe psoty nie długo była ,,człon-
kiem” naszej społeczności. Piękny paw w ogrodzie dziadka, co 
obdarzał nas kolorowymi piórami i głośno oznajmiał o swym 
istnieniu, też nie wszystkim się podobał. Dumne indyki z czer-
wonymi koralami, kolorowe koguty i zadziorne gąsiory były 
wyzwaniem do zabaw i prawdziwych zawodów uprawianych 
przez dzieci – kto wygra, komu uda się uciec przed gulgoczą-
cym indorem, czy gąsiorem lub kogutem. Często płacz i woła-
nie o pomoc ratowały dzieci z opresji. Tylko perliczki i gołębie 
nie stwarzały zagrożenia. Zdobiły podwórko i dachy zagrody. 
Jaskółki, też upodobały sobie miejsce w naszej oborze, wraca-
ły, co roku i ,,remontowały” swoje gniazdka dla potomstwa, 
robiąc przy tym wiele hałasu, szczególnie przed deszczem – 
chyba się spieszyły, aby nakarmić młode.

W wozowniach stały paradne kosze – fasągi, ze skórzanymi 
siedziskami do przewozu osób, np. do miasta na odpust czy 
zakupy. W obejściu dużo miejsca zajmował różny sprzęt do 
uprawy roli –  różne wozy, brony, radła, kaszty, pługi, kolaski, 
siewniki ręczne i konne, ostrewki, tyczki do grochu, różne dra-
biny. To wszystko, budziło ciekawość dzieci i było wykorzy-
stywane do różnych  zabaw.  

Dom rodzinny, gdzie przychodziły na świat dzieci, miejsce 
spotkań rodzinnych z okazji imienin, wesel i przy niedzieli. 
Zawsze otwarty, nie tylko dla rodziny, „Podziel się poziom-
ką” – mawiała Mama.  Na progu domu, rodzice żegnali dzie-
ci, które zakładały swoje rodziny i opuszczały dom rodzinny. 

Tato w mundurze wojskowym (służył w 
Stryju, a potem we Lwowie).

 Mama świętuje 94 urodziny w otoczeniu córek i wnuka oraz w gronie gości 
weselnych wnuka Łukasza.
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Progi tego domu pożegnały na zawsze Tatę w 1980 roku oraz 
Szwagra w 2008 roku, którzy odeszli do Domu Pana, okrywa-
jąc rodzinę żałobą.

Dom rodzinny, tutaj z dala od wielkiej polityki, nauczyłam 
się kanonów życia i wiary, szacunku do ludzi, uczciwej pracy, 
poszanowania owoców pracy. Każdy kłos musiał być zebrany  
z pól, każde ziarenko z klepiska. Nic nie mogło się zmarno-
wać, wszystko musiało być dobrze zagospodarowane. 

Dom rodzinny zawsze tętnił życiem i śmiechem a czasem 
płaczem dzieci z powodu kolki czy innej dolegliwości. Tu 
Mama uczyła swoje dzieci: ,,Kto Ty jesteś? Polak mały. Jaki 
znak Twój? Orzeł Biały.....”, czy „Skowroneczku miły ptasze,  
czemu rzucasz pola nasze, czemu lecisz w świat daleki, gdzieś 
za morza góry rzeki....”, lub „Tu sroczka kaszkę warzyła,  
tu se pupcie oparzyła....”, albo „Gęsty las, puste pole, dwa 
patrole.........”, ,,Kipi kaszka kipi groch, lepsza kaszka niź-
li groch, bo jak kogoś brzuszek boli, to mu kaszka brzuszek 
goi”, czy,,Aniele Boży stróżu mój.........”, ,,Ojcze nasz........,”, 
czy ,,Witaj maj 3-ci maj...”. 

W długie zimowe wieczory Mama skrzętnie wiła długie nici 
wełny na kołowrotku lub wrzecionie, a później dziergała swe-
try, skarpety i rękawiczki dla licznej rodziny. My pomagały-
śmy nawijając nitki na motki oraz dziergając, szydełkując.

Mama w 95 urodziny mogła się szczycić wielką liczbą swych 
potomków – 10-cioro dzieci (troje nie żyje), 25 wnuków (jed-
na nie żyje), 33 prawnuków i 1 praprawnuczka. Żałowała tyl-
ko, że nie wszyscy mogli przybyć. Los Jej nie oszczędzał. Nie 
może pogodzić się ze śmiercią syna, mimo że upłynęło już  
5 lat. Długo też opłakiwała śmierć dwójki niemowląt. 

Tradycje

Z rodzinnego domu zachowałam wiele wspomnień oraz tra-
dycji związanymi z różnymi świętami. Najmilej wspominam 
szczególnie te związane ze świętami Bożego Narodzenia. Całe 
to misterium z przygotowaniem do 
wieczerzy i cała ta krzątanina tego 
dnia. Mama zajęta wypiekami i go-
towaniem różnych dań. Dzieci, przy-
gotowaniem różnorodnych ozdób na 
choinkę. W powietrzu unosiły się ku-
szące zapachy, ale starym zwyczajem 
do wieczerzy obowiązywał post, więc 
chętnie zgłaszaliśmy chęć degustacji 
potraw oraz wylizywania garnków  
z resztek mas i lukrów, którymi przy-
ozdabiane były ciasteczka. Stół nakry-
wany białym obrusem, pod który Tato 
przynosił sianko i owies, który potem 
podawał zwierzętom. Na środku stała 
duża misa, z której rozlewano różne 
zupy, a to grochowe, a to grzybowa, 
barszcz czerwony z uszkami, kapusta 
z grochem, pierogi z kapustą i kompot 
z suszonych owoców, które jesienią 
suszone były w suszarni w ogrodzie 
dziadka. Po wieczerzy było strojenie 
choinki. Wcześniej w kuchni pod sufi-
tem wieszany był stroik – podłaźnicz-

ka, później zastąpiona przez choinkę. Przez wiele dni wykony-
waliśmy różne stroiki, a to z opłatków powstawały tzw. światy, 
a z bibuły i słomek długie łańcuchy, orzechy nabierały różnych 
barw złotych i srebrnych, malowane lub obtaczane złotkiem,  
a aniołki w różnych wielkościach strzegły słodyczy. Przeważa-
ły długie sople, ciasteczka w formie gwiazdek pokryte lukrem 
oraz różne cukrowe dekoracje. Kusiły one oraz powodowa-
ły tęskne spojrzenia dzieci, i nie tylko. Świeczki obsadzone  
w świecznikach były zapalane pod nadzorem – wiadomo 
wszystkie ozdoby były łatwopalne, a jeszcze wata  imitują-
ca śnieg, ściśle pokrywała gałązki. O północy przez śniegi  
i w mrozie, wiele osób spotykało się na pasterce w kościele 
parafialnym w Żeleźnikowej Wielkiej.

W domu wyrabiało się różne produkty i zapasy na zimę.  
Masło w maślniczce – ciężka, a raczej żmudna praca, którą 
absorbowane były dzieci. Kwaśne mleko w wielkich garnkach 
ogrzewane, a potem przelewane do woreczków, które ściska-
ne w prasach dawało pyszne sery. W okresie jesieni, co roku  
odbywał się cały rytuał kiszenia kapusty – szatkowanie, mocne 

 Rodzina Babci i Dziadka oraz moi Rodzice ze swoim potomstwem.

 Mama z prawnukiem Przemysławem.
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udeptywanie w dużej beczce (najczęściej Tato po uprzednim 
dokładnym myciu nóg), a potem przyciskanie dużym kamie-
niem i pilnowanie, aby dobrze ukisła. Jesień to zapach sma-
żonych powideł ze śliwek, różnych dżemów z jabłek, konfi-
tur z wiśni i zielonych pomidorów, różnych sałatek o smaku 
,,Mamy”. Jesienią unosił się zapach w ogrodach z suszarni 
dziadka, gdzie suszono śliwki i jabłka.

Mama czarodziejka, z płodów swojej ziemi przygotowywała 
różne potrawy, a to kluski z różą gotowane na parze, makaro-
ny, łazanki, zacierki z różnymi dodatkami, a to kluski różnych 
form i kształtów. Tato specjalista od zupy kminkowej i kasz 
- bez jednej grudki, podawanych najczęściej z mlekiem, a dla 
starszych ze skwarkami. Czasem z podwórka znikał kogut czy 
podstarzała kura lub królik. Od czasu do czasu pojawiało się 
wielkie koryto do solenia i marynowania mięsa oraz słoniny 
po uboju świni. Przeważnie około świąt było świniobicie. Był 
zwyczaj dzielenia się z sąsiadami. My jako dzieci zachodzi-
łyśmy do sąsiadów, niosąc tzw. skrzept. Dzięki temu, co pe-
wien czas miało się świeże wyroby, a dzieci dostawały czasem 
„jakiś grosik” na słodycze. Chyba były to pierwsze zarobione 
pieniądze. W zimowe wieczory sąsiadki zbierały się na sku-
banie pierza. Dużo było śmiechu i opowieści, wszędzie uno-
siły się małe puszki, które zatykały noski i przystrajały włosy.  
W domu wiele było przedmiotów, które ogląda się teraz  
w skansenach, różne dzieże, niecki, cebrzyki, cioski, kołowrot-
ki, wrzeciona, balie, tarki, magle drewniane. 

Przez okres świąteczny, wiejska grupa kolędnicza, dawała 
występy jasełkowe, jakich nigdy już potem nie widziałam, 
chodząc z kolędą po domach. Był Herod w bogatych szatach  
i w koronie, był diabeł z ogonem i widłami, a śmierć wywijała 
kosą i dumnego Heroda uśmiercała. Diabeł słowami –,,za twe 
zbytki, choć do piekła boś ty brzydki” eliminował Heroda ze 
sceny. Był też Żyd z długimi pejsami i chałacie, zabawiał swo-
ją śmieszną mową, była gwiazda kolorowa wprawiana w ruch 
za pomocą korbki i klekoczący turoń oraz cała grupa pasterzy. 
Później zaczynały się harce i zabawy. 

Święta Wielkanocne poprzedzane Niedzielą Palmową, kie-
dy to dumnie niosłyśmy palmę do kościoła. Z tej palmy Tato 
wykonywał przystrojone kolorowymi ozdobami krzyżyki, 
którymi święciło się budynki i pola – uprawy, pod wieczór 
Niedzieli Wielkanocnej. Ile pól, tyle krzyżyków. Czasem  
i mnie przypadał obowiązek, a raczej zaszczyt święcenia pól, 
szczególnie tych odległych. Zatykając krzyżyk z powagą od-
mawiałam ,,Szczęśliwa była godzina, gdy Chrystus się naro-
dził, ale szczęśliwsza, kiedy zmartwychwstał Alleluja, Allelu-
ja” i kropiłam pole święconą wodą. W Zielone Świątki, dom 
zawsze przystrojony był aleją brzózek. Było to często dzieło 
chłopaków, wszak panny urodziwe. Na Święto Matki Boskiej 
Zielnej 15 sierpnia, do kościoła zanoszono swoje plony, ufor-
mowane w piękne bukiety, w które wkładano dorodne kłosy 
zbóż, główki maku (niegdyś mak uprawiano na własne potrze-
by, przeważnie piękne kwiaty maków górowały w zagonach 
buraków), kolorowe jabłka oraz przyozdabiano kwiatami ziół  
i letnich kwiatów z ogrodów. 

Wiejska grupa teatralna, co pewien okres przygotowywała 
sztuki i skecze. Występy odbywały się na scenach przygoto-
wanych na tę okazję w różnych miejscach. Spektakle cieszy-
ły się popularnością również w sąsiednich miejscowościach. 
Mnie przypadła rola aniołka. Moje francuskie ,,r”, na wstępie  

eliminowało mnie do zagrania poważnej roli. Pamiętam wielką 
radość brata, który uczył mnie czytać oraz całej rodziny – Kry-
sia, Krystek, Kryśka powiedziała wyraźnie ,,r”, słychać było 
cenną informację.

Wieczorem po skończonej pracy rozbrzmiewała harmonijka. 
To sąsiad wygrywał tony znanych piosenek, a chór przyja-
ciół wtórował przeboje i różne piosenki dawne. Wysokie tony 
wtrącane, to efekt zmiany instrumentu, na listek umieszczony 
między palcami. My, tzn. dzieci, miałyśmy swoje instrumenty 
muzyczne – fujarki wykonane z gałązki wierzby, ,,mandoliny”  
z pudełka zapałek i gumek (wyciągniętych z podwiązek), 
źdźbła żyta. Efekty były różne, ale samo wykonanie instru-
mentu i dobry ton uzyskany po wielu próbach, przynosił  
satysfakcję.

W niedziele w różnych miejscowościach organizowane były 
festyny na wolnym powietrzu oraz zabawy w klubach. Nie 
było, kiedy się nudzić. Trzeba było jeszcze odrobić zadania 
do szkoły. Brak zadania to wielka hańba na honorze i siedze-
nie ,,po kozie” – zostawało się po lekcjach i uzupełniało braki. 
Czasem nawet najlepszym to się jednak zdarzało. 

 Infrastruktura techniczna

W latach 1956-1957, dzięki realizacji programu powszechnej 
elektryfikacji oraz zaangażowaniu mieszkańców, została zre-
alizowana elektryfikacja wsi. Jako dzieci zwróciłyśmy uwagę, 
że coś ważnego się dzieje. Zwózka drewna, słupów, zwoje dru-
tów, kopanie dołów, w domu wielki nieporządek. Będzie świa-
tło! Elektryfikacja wsi. Z dumą w głosie odpowiadali dorośli. 
Dzieci biegały, oczywiście przeszkadzały w pracy dorosłych, 
i wymagały większego nadzoru – aby nie było nieszczęścia, 
jak mówiła Mama. Z aluminiowych rurek moje siostry, już 
panienki, dostały w prezencie od elektromonterów hula-hop. 
Potem wszystkie dziewczyny, również z sąsiedztwa, wdzięcz-
nie kręciły bioderkami i ogłaszały konkursy na różne formy 
zabawy. 

Elektryfikacja. Wielkie wydarzenie i wielkie zmiany dla wsi 
i jego mieszkańców. Lampy naftowe, które miały określone 
miejsce w kuchni, głównego miejsca przebywania rodziny, wy-
magały tyle zabiegów, a dawały skromne oświetlenie. Czysz-
czenia szkiełek, przycinania knota, napełniania naftą oraz dba-
nia o utrzymanie zapasowych części. Szkło ma to do siebie,  
że się tłucze, dlatego dzieci były izolowane. Nie obywało się 
bez stłuczek, czy oparzenia sobie rączki przez wścibskiego 
malca. Na naftę były specjalne bańki, w których przynoszo-
no ją ze sklepu, kilka kilometrów - bagatela. Ten obowiązek 
spoczywał często na dzieciach. Nafta nie miała przyjemnego 
zapachu, a w trakcie drogi bańka wykonywała różne psikusy  
i czasem nie wszystko paliwo dotarło w całości. Były też uży-
wane inne lampki tzw. karbidówki, w których palił się gaz. 
Tato, kolejarz, często w pochmurne noce,  oświetlał sobie dro-
gę, idąc do pracy na zmianę. W obejściu używano latarek, któ-
re osłaniały płomień i były bezpieczniejsze od lampy. Starano 
się jednak wszystkie prace zakończyć przed zmrokiem.

Wielkie święto – został podłączony prąd. Byliśmy dumni, my 
już mieliśmy prąd, okoliczne wsie jeszcze nie. Powoli w domu 
pojawiały się nowe urządzenia. Radio z adapterem, które tato 
kupił nam jako prezent świąteczny. Kupowaliśmy nagrania 
przebojów na kartach pocztowych lub ebonitowych płytach. 
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Słuchaliśmy programów radiowych i co tygodniowych słu-
chowisk takich jak ,,Matysiakowie” czy ,,W Jezioranach”.  
Telewizje oglądałam po raz pierwszy w ,,ogólniaku”, kiedy to 
oglądaliśmy programy szkolne. Zawsze były problemy z uzy-
skaniem obrazu. Kolega miał na to sposób - mocny kuksaniec 
w określone miejsce telewizora.

Teraz ,,Frania” dzielnie radziła sobie z brudną odzieżą, a elek-
tryczne żelazko wygładzało nierówności odzieży. To na ,,du-
sze” zostało postawione na piecu i tylko czasem używane na 
małe prasowanie. Już nie trzeba węgla drzewnego i wymachi-
wania żelazkiem, aby się zapaliło i ogrzało stopkę, przed upra-
sowaniem fartuchu do szkoły. 

Różnych kształtów bańki na naftę stały gdzieś bezuży-
teczne. Znikały wielkie balie na pranie, tarki, maglownice.  
Z podwórka powoli znikał kierat. Najpierw sam dyszel, któ-
ry przeszkadzał najbardziej, a potem znalazł się kolekcjo-
ner staroci i zabrał cały mechanizm, który długo jako dzieci 
wykorzystywałyśmy do kręcenia się - mała karuzela. Kierat, 
synonim ciężkiej pracy, to takie urządzenie, które za pośred-
nictwem przekładni zębatej, wału przegubowego i siły po-
ciągowej napędzało maszynę do młócenia zboża i innych 
maszyn w gospodarstwie. Była to jednostajna i monotonna 
praca. Koń, który był zaprzęgnięty do kieratu, wymagał kon-
troli i trzymania za lejce. Dzieci świetnie dawały sobie z tym 
radę i pomagały w gospodarstwie - ale jak długo można cho-
dzić w kółko. Zmiany musiały być częste. Tylko konia nie 
miał kto zmienić, aż do wprowadzenia silnika elektrycznego,  
a wcześniej silnika spalinowego. Cepy, to dwa kije związane 
ze sobą – jeden krótszy, do ręcznego młócenia głównie zboża, 
grochów, koniczyny były wykorzystywane teraz sporadycznie, 
np. do młocki żyta, aby otrzymać niezniszczoną słomę, któ-
rą wypychano sienniki, zanim zostały wyparte przez sztuczne 
materace. Kilka razy w roku słoma była wymieniana. Dzie-
ciom takie sienniki wypełniano słomą owsianą, była bardziej 
miękka i zdrowsza.

Rzadziej korzystaliśmy u sąsiada z żarn napędzanych ręcznie, 
a jak już to tylko do mielenia pszenicy na mąkę na kaszki dla 
dzieci oraz dodatek do pieczenia chleba razowego. Pamiętam 
jeszcze inne urządzenia takie jak sierp, którym babcia świetnie 
żęła zboże, a moja mama używała do podcinania małych po-
wierzchni. Zachowałam w pamięci obrazek, jeden z niewielu  
z udziałem Babci. Widzę ją, jak sierpem podbiera zboże.

Kosa jeszcze długo była podstawowym narzędziem pracy przy 
żniwach i koszeniu łąk. Wieczorem niósł się odgłos klepania 
kos, aby dobrze cięły łany zbóż czy trawy, podciągane od cza-
su do czasu osełką. Kosiarze zebrani po sąsiedzku, wcześnie 
rano wyruszali na łąki, aby po rosie ścinać trawy, które trze-
ba było roztrzepać w cienką warstwę, a później jeszcze kilka 
razy przewrócić - aby siano dobrze wyschło. Wyschnięte siano 
kopiło się w kopy na ostrewki, specjalnie wcześnie przygoto-
wane z drzewek.

Żniwa, żniwa, któż nie pamięta, kto może zapomnieć ten okres, 
kto mieszkał na wsi, kto brał udział w tym całym doniosłym 
czynie – zbiorze plonów, zborze owoców całorocznej pracy. 
Już od dziecka uczestniczyło się w tym doniosłym procesie, 
zbioru płodów, zbioru owoców pracy, nadziei na dobre plo-
ny i dobrobyt. Dzieci wyplatały powrósła, w które wiązało się 
snopy, a później w równiutkie rządki stawiało się kopki tzw. 

dziesiątki. Żadna kopka nie mogła wyjść z szeregu. Sąsiedzi 
by krytykowali, a tato! Kto może zapomnieć żar płynący z nie-
ba i pot wylany przy zbiorze? Kosiarze mieli ambicje i konku-
rowali ze sobą, cała obsługa musiała nadążyć. Cóż, każdy był 
honorny i starał się wykonywać dobrze pracę. Takie to były 
czasy. Trzeba było zdążyć ze zbiorami, trzeba też było część 
zbiorów oddać na tzw. kontyngent. 

Mimo bliskości ośrodków miejskich, długo trudno się było do 
nich dostać. Powód - stan dróg, to znaczy ich nieprzejezdność, 
nawet dla pogotowia ratunkowego. Koń i furmanka też mia-
ły kłopoty w poruszaniu się po nich w porze deszczowej czy  
w zimie, kiedy śnieg zasypał drogi, a kamienie po ulewach 
zapadały się w błoto jak bakalie w keksie. Wszyscy odrabiali 
tzw. szarwark, czyszczenie fos, odśnieżanie dróg – zastąpiony 
w 1960 roku świadczeniami pieniężnymi na rzecz funduszu 
gromadzkiego. Droga do miasta wiodła przez głęboki wąwóz, 
który w zimie był wyrównywany, kopało się, więc głębokie 
przekopy. Dobrze utkwiło mi w pamięci zdarzenie z dzieciń-
stwa, byłam w I klasie. Moja babcia zachorowała, więc na no-
szach została zniesiona do drogi głównej, gdzie czekała karet-
ka. Pomoc przyszła jednak za późno.

Wyprawa do miasta wiązała się prawie zawsze z dodatkową 
parą obuwia, które przebierało się przed wyjściem na asfalt. 
Na takich drogach, buty wymagały częstej reperacji. Tylko do-
bry szewc, który mieszkał na końcu zabudowań, mógł sprostać 
temu wyzwaniu. Nie było dobrych klei, ale były kołki, który-
mi przybijał do podeszwy nowe warstwy, a obcasy uzbrajał 
w metalowe ochraniacze, które robiły dużo hałasu, ale dobrze 
chroniły przed zdarciem. 

W tej atmosferze spędziłam dzieciństwo i młodość, dopóki nie 
wyjechałam na studia do Krakowa. Wracałam jednak na każ-
de święta, na każde ferie i wakacje. Powracam w te miejsca 
i dzisiaj. Stale bacznie przyglądam się Mojej Wsi, obserwuje 
zachodzące zmiany.

Dopiero w latach 70-tych ubiegłego wieku, zastawa gruntów 
wiejskich pod ośrodek wczasowy, spowodowała przyspie-
szenie realizacji nowego szlaku drogowego o asfaltowej na-
wierzchni w kierunku Starego i Nowego Sącza. W kierunku 
kościoła i szkoły stało się to później. Jak mówi moja siostra 
Maria - sołtys wsi od 1992 roku, żona Władysława Węgrzyna 
(może potomka pierwszego sołtysa wsi Michała Węgier?) – na 
prymicje ks. Adama. Na wsi często zamiast dat, podaje się wy-
darzenie. Wydarzenie było na tyle ważne dla społeczności, że 
podjęto pełną mobilizację sił i środków, aby pierwszego ze wsi 
prymicjanta, bezpiecznie i z godnością zawieść do kościoła na 
jego pierwszą mszę w kościele parafialnym.

W wyniku realizacji infrastruktury technicznej: dróg asfalto-
wych, gazyfikacji, budowy wodociągu, telefonizacji następuje 
rozwój budownictwa mieszkaniowego. Wieś staje się koleb-
ką mieszkaniową dla miast. Samochody przemykają wąskimi 
drogami, traktory zastąpiły konie, kombajny i kosiarki – kosy,  
a stare drzewa już się wysłużyły – rodziły przemiennie i nie-
zbyt ładne owoce, więc je wycięto. Obok starych domów po-
wstają nowe, murowane, kolorowe. 

Nadeszło nowe Milenium. Co ono przyniesie dla Sądecczy-
zny? Co przyniesie dla sądeckiej wsi?
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Kupowałam lalkę, by podarować 
ją pewnej małej dziewczynce  
i muszę przyznać, że miałam duży 
kłopot z wyborem. W sklepie było 
ich zatrzęsienie: małe i duże, czar-
ne i białe, z plastyku, ze szmatek, 
płaczące, zamykające oczy, prze-
różne Barbie o ciele anorektycznej 
modelki. A ile innych kolorowych 
zabawek, jeżdżących, piszczą-
cych, strzelających, a czasami ta-

kich, jak senny koszmar. Przypomniały mi się moje dziecięce 
lata i moje ówczesne zabawy…

Początek lat 50-tych ubiegłego wieku to ciężkie, powojen-
ne czasy. Gospodarstwo moich rodziców było małe, pólka  
o ciężkich ilastych glebach na zboczach obrywających się ku 
„paryjom” i kawałek lasu, który dostarczał opału oraz liści na 
ściółkę, gdy zabrakło słomy. Na szczęście ojciec był majstrem 
ciesielskim i od wiosny do późnej jesieni budował drewniane 
domy i budynki gospodarcze w okolicznych wsiach. Jeszcze 
dziś można je spotkać, gdy dożywają swoich ostatnich dni. 
Zarobek ojca i ciężka praca mamy na gospodarstwie pozwa-
lały zaledwie na opłacenie podatków i utrzymanie piątki dzie-
ci (najstarszy brat już pracował na Śląsku). Było biednie, ale 
nie głodno i chłodno. Dwie starsze siostry chodziły do szkoły,  
a nasza trójka urodzona już po wojnie musiała zająć się sobą  
i nie absorbować rodziców.

Ojciec wychodził z domu o świcie i wracał późnym wieczo-
rem. Mama zajmowała się poza sprawami domowymi, takimi 
jak gotowanie, pranie, czy sprzątanie, także gospodarstwem. 
A były krowy, kury, świnie, czasami nawet kozy. Trzeba było 
oplewić jarzyny i zadbać też o ogród z kwiatami. Kobiety 
wiejskie w tych czasach miały przeważnie po kilkoro dzieci. 
Prowadziły dom i gospodarstwo, godząc role matki, gospodyni  
i robotnicy rolnej, ale okupując to dużym wysiłkiem i wiecz-
nym zmęczeniem. W tych warunkach dziećmi nie przejmowa-
no się zbytnio. Od małego musiały radzić sobie same dopóki 
miały wolny czas, bo szybko rozpoczynały pracę, poczynając 
od pilnowania kurcząt przed jastrzębiem i lisami, poprzez 
zbieranie chrustu, aż do tak odpowiedzialnego zadania, jak  
pasienie krów. 

Rodzice byli od wczesnej wiosny aż do późnej jesieni cią-
gle zajęci i nie mieli dla nas wiele czasu. Dopiero w zimowe 
wieczory tata brał nas na kolano i podrzucając nogą śpiewał: 
„Jedzie, jedzie wóz,” a kiedy dochodził do „a na wozie Ży-
dóweczki pogubiły pakuneczki…” zrzucał nas na podłogę.  
A my nigdy nie mieliśmy dosyć i wołając: „jeszcze! jesz-
cze!” ponownie wspinałyśmy się na kolana. Mama już  
w łóżku, opowiadała nam o mamunach, chudych, wysokich, 
owiniętych  w białe płótno złych kobietach – czarownicach, 
które kryjąc się po lasach, nocami podchodzą pod dom,  
by porwać dziecko z kołyski, podrzucając w to miejsce wła-
sne – diabelski pomiot. Dziecko takie – „odmieniec” nie śpi 
po nocach, ciągle wrzeszczy, jest złośliwe i wyrasta na złego 

człowieka. Przed zamianą chroni czerwona nitka lub wstą-
żeczka przywiązana do dziecka albo kołyski. Jeszcze teraz 
matki tak postępują, nie zdając sobie sprawy, że jest to ślad 
bardzo starych pogańskich wierzeń. Mamuny szkodzą też ko-
bietom ciężarnym, powodując puchnięcie nóg, wymioty i złe 
sny. Można się tego ustrzec, nosząc przy sobie ostry kawałek 
metalu, np. nóż, szpilkę lub prościej – mając wpiętą w ubranie 
agrafkę. Za ich przyczyną krowy tracą nagle mleko i trzeba 
odczyniać czary, „zamawiać”, co potrafiły niektóre starsze ko-
biety. Po takich opowiadaniach nie mogliśmy potem zasnąć  
i staraliśmy się być jak najbliżej mamy.

Wiejskie dzieci nie dostawały prezentów, zabawek ani ksią-
żek, więc my także zadawalaliśmy się szpulkami po niciach, 
banknotami wycofanymi z obiegu po wymianie pieniędzy, ze-
psutym patefonem, który nie wiadomo skąd się u nas znalazł,  
a nawet wypukłym zielonym dnem rozbitej butelki – świat 
przez nie wyglądał zupełnie inaczej! Miałam może pięć  
lub sześć lat, gdy zapragnęłam mieć lalkę. Nie wiedziałam 
dokładnie, jak powinna wyglądać, ale słyszałam od starszych 
sióstr, że jest to ulubiona zabawka dziewczynek. Mama nie 
mogła mi jej kupić, bo były znacznie ważniejsze potrzeby niż 
ta moja zachcianka. Pewnie musiałam ciągle o niej mówić, 
bo w końcu podarował mi ją Adam od Cholima. Był to lekko 
upośledzony chłopak, który jako parobek najmował się do róż-
nych prac gospodarskich za posiłek i papierosy. Przychodził 
także do nas. Pasąc krowy, dłubał trochę w drewnie, tworząc 
nieforemne figurki. Pewnie mama poprosiła go, by wyrzeźbił 
dla mnie lalkę. Wystrugał więc w sposób bardzo prymitywny  
w białym klocku coś, co przypominało kobietę. Byłam za-
chwycona – to była lalka! Owijałam ją w różne szmatki, ko-
łysałam i usypiałam. Nosiłam ją wszędzie ze sobą i zabiera-
łam do łóżka. Ta kilkunastocentymetrowa figurka pewnie  
by dziś zachwyciła zbieraczy sztuki naiwnej, (podobne two-
rzyli podopieczni księdza Nitki w Paszynie), ale nie moją star-
szą o siedem lat siostrę, która zaczęła z niej szydzić. Mówiła: 
„Zobacz, jak ona wygląda! Jest tak szkaradna jak mamuna!” 
Starałam się jakoś ukrywać lalkę, by Zosia nie mogła mi doku-
czać, jednak pewnego dnia nieostrożnie pozostawiłam ją bez 
opieki. Zosia chwyciła lalkę i z okrzykiem „mamuna” wrzuciła 
do sagana, w którym na kuchni gotowały się dla świń obierki 
ziemniaków. Nic nie mogłam zrobić! Byłam zbyt mała, by do-
sięgnąć tego wielkiego gara, a zresztą Zosia broniła do niego 
dostępu, skacząc i pokrzykując „mamuna, mamuna!”. Na jej 
i moje wrzaski nadbiegła zawsze czujna mama i wyciągnęła 
lalkę z ukropu. Zosia dostała burę, bo jako starsza nie powinna 
mi dokuczać. Nie było to dla mnie pociechą, bo teraz lalka 
przypominała starego, brudnego bałwana, drewno zaczęło się 
rozwarstwiać i straciła dla mnie urok. Jakiś czas potem, pew-
nie za namową mamy, wrzuciłam ją do pieca i ogień pochłonął 
„mamunę” – moją pierwszą i jedyną lalkę. Nie tęskniłam już 
za lalkami i nigdy nie zazdrościłam ich posiadania moim póź-
niejszym koleżankom. Może dlatego, że tworzyłam je sobie 
w mojej własnej wyobraźni? Bo można dobrze się bawić, nie 
mając tych wszystkich mechanicznych zabawek, „wypindrzo-
nych” lal, całego tego chińskiego chłamu, który teraz wprost 
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wysypuje się ze sklepów. My – nasza  trójka, stworzyliśmy 
sobie własny świat – świat, który istniał tylko dla nas.

Zaraz poniżej domu był las, poprzecinany wąwozami, zwany-
mi „paryjami”. Na zboczach, po obu stronach jednej z „paryj” 
pozostały duże pniaki po wyciętych dębach. I na tych pniach 
stworzyliśmy domy Balki i Kaziłka. Zasiadaliśmy obok pnia-
ka i prowadziliśmy długie rozmowy z mieszkańcami tych do-
mów, którzy w miarę upływu czasu obrastali coraz większą 
rodziną. Musieliśmy więc nadawać im imiona i nie zapominać 
o stopniach pokrewieństwa. Przynosiliśmy resztki jedzenia,  
by z nimi wspólnie ucztować, urządzaliśmy wesela, rodziły się 
dzieci, więc były i chrzciny. Przynosiliśmy kwiaty i śpiewali-
śmy odpowiednie do nastroju piosenki. Ta gra, bo chyba moż-
na to tak nazwać, wciągała nas tak bardzo, że nie mogliśmy 
się doczekać pory, kiedy znów będziemy mogli zasiąść w oto-
czeniu tych, jak dziś powiedzielibyśmy, wirtualnych rodzin. 
Każde z nas dodawało własne pomysły, dotyczące rozwoju 
wydarzeń, charakteru postaci, ich wyglądu, upodobań, a nawet 
sposobu prowadzenia rozmowy. Pewnie wzorowaliśmy się na 
naszych sąsiadach, stryjkach i wujkach, bo tylko z nimi mie-
liśmy styczność. Nie byliśmy nigdzie poza naszym przysiół-
kiem, a obcy ludzie pojawiali się rzadko. Czasem był to jakiś 

żebrak, domokrążca drutujący garnki, czy Cyganki, przed któ-
rymi mama ukrywała kury. Wplataliśmy w tworzoną historię 
opowieści zasłyszane w zimowe wieczory, kiedy to schodzili 
się sąsiedzi na karty i sąsiadki na skubanie pierza. Rodzice zo-
rientowali się, w jaki sposób się zabawiamy, bo w domu wy-
myślaliśmy dalszy ciąg wydarzeń. Mama dokładnie wiedziała, 
co dzieje się w rodzinach Balki i Kaziłka i z czasem przyjęło 
się określać te miejsca tak, jakby tam rzeczywiści były domy 
zamieszkałe przez te rodziny. I tak mama mówiła: „Urwij no 
na bukiet wilczego łyka. Najładniejsze jest koło Balki”. A tata 
stwierdzał: „Trzeba ściąć tę sosnę, która rośnie koło Kaziłka”. 
Jeszcze teraz, wspominając nasz las i „paryje”, posługujemy 
się dla dokładnego określenia miejsca nazwami „Balka” i „Ka-
ziłek”, bo zna je cała rodzina.

Po pewnym czasie zmieniły się nasze zabawy, coraz rzadziej 
odwiedzaliśmy dwa dębowe pniaki. Nauczyłam się czytać  
i popadłam w uzależnienie od książek. Zdałam się na wyobraź-
nię innych ludzi, na coraz wspanialsze światy tworzone przez 
literaturę. A po tylu latach cenię sobie to, że tamten świat dzie-
cięcej wyobraźni, choć ubogi jak ta „mamuna”, był niepowta-
rzalny i tylko nasz…

Obudziłam się późno. Za oknem wstała mglista niedziela, nie-
bo było zakryte chmurami i przepuszczało niewiele światła. 
Nawet śnieg wydawał się brudny i nie rozjaśniał mroku. Był 
to jeden z tych krótkich grudniowych dni, jednolicie szarych 
jak brudna, mokra ścierka, w których przez cały dzień trzeba 
palić w domu światło. Poprzedniego dnia przyjechała Basia  
(w Starej Kolonii nie było jeszcze łazienek, więc u mnie mogła 
poleżeć w wannie) i pozostała na noc.

W domu było chłodno i nie kwapiłyśmy się do szybkiego 
wstawania. Leżąc w łóżkach czytałyśmy na głos krótkie opo-
wiadania Zoszczenki i niemal płakałyśmy ze śmiechu. W koń-
cu trzeba było wstać i zająć  się śniadaniem. Nastawiłam jajka 
na miękko – był to czas, gdy artykuły spożywcze się „zdoby-
wało” i jajka były wielkim rarytasem. Wtem rozległo się pu-
kanie do drzwi – w progu stał nasz szef, który mieszkał obok  
i widząc nasze rozradowane miny, zapytał: „To wy nie wiecie? 
Jest stan wojenny! Włączcie radio lub telewizor!” Patrzyłam 
na niego osłupiała i nic nie rozumiałam. Jaki stan wojenny? 
Co to jest? Dlaczego? Rzuciłyśmy się do odbiorników, a tam 
spiker w żołnierskim mundurze czytał komunikaty zapowia-
dające ograniczenia praw obywatelskich i raz po raz pojawiał 
się generał Jaruzelski, ogłaszający „stan wojenny na obszarze 
całego kraju”. Nigdy nie sądziłam, że przełknięcie miękkie-
go jajka może być tak trudne. Jedyny raz w życiu stanęło mi  
w gardle. Nie mogłam sobie wyobrazić, jakie będą konsekwen-
cje tego „stanu”, co się będzie działo, jak będzie wyglądało 
nasze życie. Nie byłam zaangażowana w ruch solidarnościo-
wy – nie  interesowałam się polityką, nie miałam styczności 
z ludźmi działającymi w opozycji. Nie lubiłam też stadnych 
zachowań i widząc, że do „Solidarności”, gdy już było wol-
no, najbardziej garną się ci, którzy zawsze płynęli z prądem  
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i ci, którzy sądzili, że będą mogli działać w zakładzie pracy 
niczym komitety rewolucyjne, nie zapisałam się do związku. 
Nie mam niestety charakteru społecznika, nad czym boleję,  
ale przecież nie wszyscy są tą cechą obdarzeni.

Kilka następnych dni upłynęło w zamęcie. W pracy nasza mała 
załoga przypominała stado kurcząt, które na widok jastrzębia 
usiłuje się zaszyć w bezpiecznym, ciemnym miejscu i prze-
czekać. Krążyły różne fantastyczne wiadomości, nie wiado-
mo, czy prawdziwe; na drodze do Nowego Sącza postawiono 
rogatkę. Zmarznięci żołnierze sprawdzali dokumenty wszyst-
kim pasażerom naszego podmiejskiego autobusu. Byłam, jak 
wszyscy, przygnębiona, zwłaszcza, że zbliżały się święta, ale 
miałam nadzieję, że wszystko się jakoś ułoży.

I oto nagle, pewnego wieczoru w drzwiach stanęła moja brato-
wa Hania. Nie był to czas rodzinnych odwiedzin, a w dodatku 
przecież z Zakopanego nie kursowały autobusy i trzeba było 
jechać pociągiem przez Chabówkę, co zajmowało prawie cały 
dzień. Od razu więc wiedziałam, że coś się stało, a wiadomość 
była straszna – mój brat jest w więzieniu w Nowym Sączu  
i grozi mu długoletni wyrok! Rajmund stał na czele Solidarno-
ści w swojej instytucji, która nie podlegała militaryzacji i nie 
był aż tak wysoko postawionym działaczem, którego należa-
łoby internować. Okazało się, że napisał i powiesił na tablicy 
ogłoszeń odezwę wzywającą do uwolnienia internowanych  
i ktoś gorliwy, a może przestraszony i nie zdający sobie spra-
wy, jakie mogą być tego konsekwencje, poinformował odpo-
wiednie władze. Prokuratura musiała się tym zająć. Znalazł 
się więc natychmiast w więzieniu, a w domu pozostała żona  
z dwoma małymi synami.

Hania poprzez zakopiański kościół miała już kontakt ze zna-
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nym sądeckim adwokatem, do którego udałyśmy się następne-
go dnia i który zapewnił, że brata wybroni. Poszłyśmy także 
pod więzienie, do którego od czasów austriackich wsadzano 
Podhalan, ale oczywiście nie było mowy o żadnym widzeniu. 
Sprawa miała się odbyć bardzo szybko na mocy dekretów sta-
nu wojennego. Ja przez cały ten czas byłam w stanie krańco-
wego napięcia, poruszałam się trochę jak we śnie. Nie byłam 
w stanie myśleć o niczym innym, ciągle przed oczami stała 
mi więzienna brama i wizja więziennej wigilii. I to – jak o 
tym powiem mamie i reszcie rodziny! Jeszcze musiałam uzy-
skać przepustkę, bo wyjeżdżałam pod Tarnów, a to wtedy było 
inne województwo. Pamiętam, jak ryczałam w chełmeckiej 
Gminie, bo jakaś wystraszona urzędniczka czyniła mi wstręty  
i nie chciała wydać papierka. Potem podróż pustym pociągiem.  
W Tarnowie na ulicach, tak jak wszędzie, zabiegani, przygnę-
bieni, milczący ludzie, sprawdzanie przepustek na rogatkach  
i pierwszy raz brak radości ze zbliżających się świąt.

Ze ściśniętym gardłem zaczęłam mówić, że Rajmund jest  
w więzieniu, a mama przyjęła to nadspodziewanie spokoj-
nie. Dopiero potem sobie uzmysłowiłam, że dla niej była to 
rzecz zwyczajna. Przecież tata siedział w Wiśniczu, (tam było 
„nasze” więzienie) zamknięty profilaktycznie przed słynnym 
referendum „3 razy tak”. Sama, będąc ze mną w ciąży, zo-
stała, podczas gdy tata się ukrywał, aresztowana i osadzona  
w Gorlicach, a w domu zostawiła trójkę małych dzieci. Dopie-
ro prośby naszej stryjenki i partyjnego sołtysa, pewnie także 
poparte „prezentami” z amerykańskich paczek, spowodowały, 
że po trzech dniach powróciła do domu. A przecież przeżyła 
także moment, w którym milicjant, zobaczywszy ukrywające-
go się na strychu ojca uciekającego do lasu, zaczął za nim strze-
lać. Tacie udało się przeskoczyć z jednej „paryi” do drugiej,  
ale milicjant przyszedł i powiedział do mamy: „Idź i zabierz go 
sobie, leży tam zabity.”

Po takich doświadczeniach mama wiedziała, że więzienie 
jest dla ludzi i wcześniej czy później każdy może się w nim 
znaleźć. Święta minęły, nie było z nami Oli, która pracując 
w zmilitaryzowanej centrali telefonicznej, musiała zostać  
w Krakowie. W kościele ludzie płacząc śpiewali: „Podnieś 
rączkę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą.” Wszyscy 
myśleliśmy o Rajmundzie. Nie powiedziałam, jaki wyrok mu 
grozi i usiłowałam trochę bagatelizować sprawę, przez co było 
mi jeszcze ciężej.

Nadszedł dzień procesu. Razem z Basią uzyskałyśmy dzień 
urlopu potwierdzony, co nigdy się dotąd nie zdarzało, kartą 
urlopową i z Hanią, która przyjechała poprzedniego dnia, uda-
łyśmy się do sądu. Po raz pierwszy znalazłam się na sądowym 
korytarzu. Od rana byłam straszliwie zdenerwowana mimo 
zażycia jakichś tabletek, które dała mi Hania. Czekałyśmy na 
przyjazd świadków i zakopiańskiego proboszcza.

Hania była dobrej myśli – przywiozła Rajmundowi ciepłe 
ubranie, by miał co włożyć w drodze do domu, bo od czasu 
jego aresztowania bardzo się ochłodziło. Na jakiś kwadrans 
przed terminem rozprawy otworzyły się drzwi i wyszedł Raj-
mund ze skutymi rękami, prowadzony przez dwóch uzbro-
jonych strażników. Tego momentu nie da się zapomnieć!  
To jedno z moich najbardziej traumatycznych przeżyć. Mój 
brat, prowadzony jak najgorszy przestępca, w kajdankach. 
Czegoś takiego nie mogłam sobie wyobrazić. Szedł blady 
i przerażony tym, co może się stać.

Moje zdenerwowanie sięgnęło szczytu, zaczęłam płakać  
i nie mogłam w żaden sposób przestać. Hania i Basia były 
opanowane i usiłowały mnie uspokoić, ale wpadłam w jakiś 
stan histerii i nic nie pomagało. Stwierdziłam, że nie jestem  
w stanie przysłuchiwać się rozprawie, bo będę cały czas ry-
czeć. Zostałam więc na korytarzu. Starałam się opanować mój 
wewnętrzny dygot metodą, którą stosowałam w czasach stu-
denckich, powtarzając początek inwokacji do Eneidy, ale nie 
mogłam wyjść poza „Arma virumque cano…”. Powtarzałam 
to w kółko. (Niedawno oglądając po raz kolejny film „O je-
den most za daleko” przypomniałam sobie mój ówczesny stan;  
to ta scena, gdy Robert Redford przeprawiając się pod ostrza-
łem przez Ren, pamięta tylko dwa słowa modlitwy i powta-
rza je bez końca: „Holy Mary, Holy Mary…”). Chodziłam  
po korytarzu, z którego ubywało świadków i gryzłam palce, 
bo koncentracja na bólu fizycznym pozwalała mi zapomnieć, 
co dzieje się za tymi zamkniętymi drzwiami. Po jakimś czasie 
wybiegła z nich Basia, wołając, bym weszła, bo jest przerwa, 
po której ma być ogłoszony wyrok, że mogę się zobaczyć z bra-
tem i że sędzia jest wspaniały. Obok sali sądowej znajduje się 
małe pomieszczenie, gdzie oskarżeni przebywają w przerwach 
procesu. Kłębił się tam tłum, bo wszyscy chcieli porozmawiać 
z Rajmundem, a ja mogłam wreszcie się z nim przywitać. Mó-
wiono, że jest dobrze, ale Rajmund na wszelki wypadek oznaj-
mił żonie, że w przypadku skazującego wyroku, zaraz będzie 
się starał w więzieniu o pracę, bo przecież ona sama nie da 
rady utrzymać domu i dzieci. Pocieszali go strażnicy, mówiąc: 
„Pan się nie martwi, panie inżynierze, wyjdzie pan, sędzia jest 
za panem.” Ksiądz proboszcz (jako świadek wystawił jak naj-
lepsze świadectwo Rajmundowi) ofiarował pomoc Kościoła. 
Ja byłam tylko w stanie powiedzieć, że cała rodzina jest przy 
nim, koledzy – również świadkowie – dodawali mu ducha.

Przebieg pierwszej części procesu znam z opowiadania Basi, 
która, nie będąc krewną oskarżonego, uzyskała za pomocą  
adwokata specjalne zezwolenie, by mogła wejść na salę sądową. 
Głównie podtrzymywała na duchu Hanię i powstrzymywała ją 
przed spontanicznymi reakcjami, bo to groziło wyrzuceniem 
z sali. Trudno było określić, kto jest świadkiem oskarżenia,  
a kto obrony. Wszyscy starali się zeznawać w sposób, który  
w ich mniemaniu, jak najmniej szkodził Rajmundowi.  
Niektórzy zaprzeczali oczywistym faktom, do których, o czym 
oni nie wiedzieli, Rajmund się przyznał. Sędzia dyktował do 
protokołu (protokolant był niezbyt rozgarnięty) w taki sposób 
ujmując wypowiedzi świadków, by sprawa nie była „zbrod-
nią wojenną”. Był według Basi najlepszym obrońcą, bo wy-
trącał prokuraturze wszystkie argumenty. Młoda pani proku-
rator, pewnie wrobiona w tę sprawę przez starszych kolegów, 
w swojej mowie podniosła tezy, że według zgodnych opinii 
oskarżony jest człowiekiem ze wszech miar szlachetnym, ko-
chającym ojcem rodziny, cenionym pracownikiem. A potem, 
na jednym oddechu, zażądała trzech lat więzienia…

Obrońca, wnosząc o uniewinnienie, wygłosił mowę pełną 
retoryki, pięknych zwrotów, godną znacznie szerszego audy-
torium, niż tych kilka wystraszonych osób. Było „śmieszno 
i straszno”, ale komizm tych sytuacji Basia dostrzegła dopiero 
po pewnym czasie.

Wezwano nas na salę, wszedł sędzia. Trzymałam się ław-
ki tak mocno, że aż zbielały mi palce.  Rajmund był wolny! 
Nieważna była jakaś grzywna, był wolny, wolny! Śmiejąc się  
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i płacząc, zaczęliśmy go ściskać. Nagle wszyscy zaczęli się 
spieszyć, chcieli uciec z tego sądu i od wizji więziennego gma-
chu za plecami. Zresztą było już późno, dzień był mroczny 
i dawno wszędzie paliły się światła. Chyba tej zimy nie było 
wcale słonecznych dni. Okazało się, że Hania i Rajmund mogą 
się zabrać do Zakopanego samochodem, którym przyjechali 

świadkowie. Pojechała też z nimi pani prokurator. I tak odje-
chali razem: oskarżony, oskarżyciel, świadkowie, ksiądz pro-
boszcz i osoba, która złożyła donos. Na Rajmunda czekali sy-
nowie i spóźniona wieczerza wigilijna. A wszystko to zaczęło 
się trzynastego grudnia…

Gdy przed mszą kanonizacyjną 
dowiedziałam się, że na sądec-
kie uroczystości przybył pre-
zydent Węgier Arpad Goncz  
i dwaj bracia Laszlo i Imre Both 
- przedstawiciele górali sekler-
skich, którzy przywieźli ze sobą 
w darze dla papieża makietę 
bramy stojącej już przy murze 
klasztornym ss. Klarysek - zain-
trygowała mnie ta historia. 

Korzystając z materiałów  mu-
zeum starosądeckiego, posta-
nowiłam szerzej rozwinąć ten 

temat, którego symbolika, jak się okazało, wiąże się z wieloma 
przesłaniami. Seklerzy to grupa etniczna zamieszkująca połu-
dniowo-wschodnią część Siedmiogrodu. Są prawdopodobnie 
potomkami Hunów i Awarów. Opisano ich w kronice Wę-
gier  z  1116 roku jako „szczep niezwykle waleczny i wierny” 
i dlatego też powierzono im obronę granic kraju, a przy tym 
obdarzono specjalnymi przywilejami. Do dzisiaj Seklerzy za-
chowali wiele cech swoich przodków, zwłaszcza gościnność. 
Ich zwyczaje i zachowana kultura tchną archaizmem, czego 
przykładem jest zachowanie starodawnego pisma runicznego. 
Z bramą wykonywaną przez seklerskich cieśli i snycerzy łą-
czyły się znaczenia kultowe i sakralne. Przechodzenie przez 
nią było możliwe niekiedy je-
dynie za pozwoleniem, na któ-
re trzeba było sobie zasłużyć. 
Dopóki człowiek pozostawał 
za bramą, był jednym z wielu 
przechodniów, ale gdy ją prze-
kroczył, stawał się gościem 
otoczonym opieką przez go-
spodarzy. Bramy seklerskie 
były solidnie wykonywane  
i pięknie zdobione, aby przy-
bywającego gościa uszanować 
z całym splendorem. Coś jak 
w naszym porzekadle: „Gość 
w dom, Bóg w dom”. Zdobie-
nia snycerskie miały znacze-
nie symboliczne. Zawsze było 
słońce, czyli ojciec złoty, księ-
życ czyli matka szczęśliwa, 
dająca życie, i ich dziecko, 

światło świateł – jutrzenka. Słupy w bramie (przeważnie trzy), 
nazywane do dzisiaj przez Seklerów bałwanami, były potęż-
ne. Są one zasadniczymi elementami konstrukcji, tworzącymi 
furtkę dla pieszych i szeroki przejazd na podwórko. Wyobra-
żały one trójwładzę, na której „świat się trzyma”. Naruszenie 
tej zasady byłoby grzechem, więc do dzisiaj na bramach rzeźbi 
się przestrogi w rodzaju: „Jeśli serce twoje czyste, bądź po-
zdrowion, jeśliś podły stąd w dal pogoń”. Słupy połączone 
są architrawem (nadsłupiem), co czyni konstrukcję, zadaszo-
ną rodzajem gołębnika, mocniejszą. Jednocześnie zadaszenie 
symbolizuje ochronę, której można się spodziewać, gdy prze-
kroczy się bramę, a gołębnik, tak jak i gołębie – miłość i pokój. 
Następny kanon, to napis z umieszczeniem nazwiska i imienia 
wykonawców bramy, rok budowy oraz informacje o tym, z ja-
kiej okazji i dla kogo postawiono to dzieło. Warto dodać, że 
najstarsza, bo z roku 1673, zachowana brama seklerska na Wę-
grzech, znajduje się w Muzeum Etnograficznym w Budapesz-
cie, a pochodzi z siedmiogrodzkiej gminy Mihaz, w którym to 
regionie do dzisiaj takie bramy się stawia. 

Wracając do bramy w Starym Sączu zmontowanej w błyska-
wicznym tempie w maju 1999 roku, zastanówmy się, dlaczego 
została postawiona właśnie tutaj na chwałę całej  ziemi sądec-
kiej. Otóż według znanej na Węgrzech i w Polsce legendy, 
córka Beli IV – Kinga, zanim wyjechała  z rodzinnego domu 
do Krakowa, by poślubić księcia Bolesława Wstydliwego, że-
gnając swe posiadłości w Siedmiogrodzie, wrzuciła do jednej  

Anna Totoń
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„Wspaniała interpretatorka przyrody” -  tak Bronisławę Rych-
ter-Janowską nazwał świat artystyczny i dziennikarski Krako-
wa. Aplikacje artystyczne stosowane w jej malarstwie, rzad-
ko potem znajdywały naśladowców. Wszyscy, którzy mieli 
kontakt z jej twórczością, zgodnie oceniają, że jej malarstwo 
cechuje ogromne bogactwo kolorytu i żywości barw. Swoją 
malarską uwagę skupiła na zaułkach dużych i małych miast, 
ukazując je w dziennym i nocnym świetle. Była mistrzynią 
gry świateł i cieni, ujętych czytelnie, zrozumiale dla każde-
go odbiorcy. Podziw budzą obrazy wiernie odzwierciedlające 
polskie dworki i ich wnętrza. Cechuje je bogaty patriotyzm  
i hołd oddawany dziedzictwu tradycji narodowej. Malowane 
przez nią krajobrazy były zawsze materią żywą, samym ży-
ciem. Wyszukiwała najpiękniejsze fragmenty natury i potrafiła 
ich piękno przelać na płótno. Artystka swoje prace wystawiała 
wielokrotnie na wystawach i zawsze cieszyły się wielką po-
pularnością i uznaniem. Również dzisiaj prace jej są cennym 
nabytkiem muzeów i galerii. Swoją bogatą twórczość sama 
artystka obliczała na około 3000 różnorodnych prac. W 2003 
roku  przypada  pięćdziesiąta rocznica śmierci  malarki zwia-
zanej z naszym miastem. Bronisława Maria Waleria Janowska 
urodziła się 13 lipca 1868 roku w dzielnicy Krakowa - Pod-
górze. Była córką Władysława Janowskiego - uczestnika po-
wstania listopadowego (był póżniej leśniczym w Zwardoniu) 
i matki Malwiny z Borzęckich, wywodzącej się z rodu Jaxa-
Rożnów, rodu o bardzo głęboko wpojonych zasadach patrio-
tyzmu i chrześcijaństwa. Matka Bronisławy była siostrą trze-
ciego zakonu św. Franciszka. Przez 42 lata matka Bronisławy 
była pedagogiem, a przez długie lata uczyła  i dyrektorowała  
w szkole im. Czackiego w Krakowie. Została przez zaborczy 
rząd austriacki odznaczona medalem i krzyżem zasługi. Pisy-
wała drobne powieści, drukując je w  „Wieńcu” i  „Pszczółce” 
pod pseudonimem „Zośka z Wojnarowej”. Te wspaniałe cechy 

i tradycje wpoiła swoim dzieciom - Bronisławie i jej bratu Sta-
nisławowi, starszemu od niej  o 2 lata, a który od dziecka był 
ubóstwiany przez Bronisławę i służył jej za wzór w osiąganiu 
marzeń. O życiu Bronisławy dowiadujemy się z jej cennego 
pamiętnika, który pisała prawie do końca życia (zmarła w wie-
ku 85 lat). Przekazała pamiętnik do Ossolineum, a czytając 
te zapiski, poznajemy żywot nie tylko jej samej, jej rodziny, 
ale możemy zapoznać się z przebiegiem zmian socjalnych, 
politycznych, kulturalnych, których była świadkiem. Opisu-
je to wszystko z wielkim talentem narratorskim i malarskim, 
zmysłem spotrzegawczym, a często w języku i stylu bardzo 
dosadnym. Początkowo życie małej Broni i jej starszego brata 
było bardzo ubogie. Ona po ukończeniu konwiktu, czyli szko-
ły z internatem przy klasztorze ss. Klarysek w Starym Sączu 
(o której to wspomina niechętnie w swoich zapiskach) została 
nauczycielką w szkole w Siołkowej, w byłym powiecie  gry-
bowskim (obecnie powiat nowosądecki). Stanisław, jej brat 
po ukończeniu Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie, a później 
Akademii w Monachium zasłynął jako malarz nietuzinkowy 
zdobywający rozgłos. Wiedząc, że Bronisława marzyła za-
wsze o malowaniu, przyjeżdża do Siołkowej i namawia ją na 
wyjazd na studia do Monachium. W Monachium Bronisława  
o przysłowiowym chłodzie i głodzie zdobywa wiedzę malarską   
w Akademii prof. Ażbego, potem Hollsy’ego, gdzie nauczy-
cielami jej byli Zom i Zulvaga oraz głośny wówczas portreci-
sta Lembacch. Bronisława najbardziej jednak ceniła sobie rady 
słynnego panoramisty Ludwika Bollera. Po Monachium jedzie 
na studia do Florencji, potem do Rzymu. Zwiedza Niemcy,  
Austrię, Szwajcarię, Francję. Wszędzie bez problemu nawią-
zuje kontakty, wszędzie ma przyjaciół, znajomych, a potem 
wielbicieli jej talentu. W zapiskach swoich nie tai nieudane-
go ślubu i ciężkiego pożycia małżeńskiego z malarzem Tade-
uszem Rychterem, jak i również ciągłych zatargów ze swoją 
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z tamtejszych studni swój pierścień. Owa studnia miała się 
znajdować gdzieś w okolicy seklerskich solanek, a Kinga po-
zbyła się pierścienia w myśl przesądu, że wrzucony do wody, 
zapewni jej powrót do tego miejsca. Jak wiemy, inna legenda 
mówi, że pierścień Kingi odnaleziono później przy kopaniu 
szybu w Bochni i wtedy ponoć królewna zrozumiała, że prze-
znaczone jest jej pozostać w Polsce.

Węgrzy zapamiętali, że córka króla zapewne wiele razy prze-
chodziła przez bramę seklerską w Siedmiogrodzie, gdy odwie-
dzała swoje kopalnie w Marmaros. Chcieli, aby ofiarowana 
przez nich brama przy starosądeckim klasztorze uzewnętrz-
niała silny związek duchowy i kulturowy chrześcijańskich 
narodów Węgier i Polski, zwłaszcza podczas kanonizacji ich 
królewny. Pragnęli, aby  zapamiętane zostało po wsze czasy, 
skąd przybyła Kinga i jak wyjątkową osobą była ich rodaczka. 
Przez bramę przechodzili wszyscy przybyli w tym dniu piel-
grzymi. Przejeżdżał również Jan Paweł II. 

Starosądecka brama to arcydzieło sztuki snycerskiej. Wykona-
na z drzewa dębowego, szeroka na około trzy metry, wysoka 

na około pięć metrów, łączy obydwa brzegi jezdni, będąc za-
uważalną dla każdej osoby przechodzącej w pobliżu klasztoru. 
Od strony ul. Bandurskiego z prawej strony bramy, pod portre-
tem Kingi, znajdują się napisy w języku polskim i węgierskim: 
„Święta Kinga” „Szent Kinga”. Na architrawie: „Święta Kinga 
Matka Narodu”. Z lewej strony bramy herby Polski i Węgier. 
Łączy wszystko bogata ornamentyka stylizowanych kwiatów, 
harmonijnie wkomponowana w całość. Z drugiej strony, tej, od 
której wjeżdżał Ojciec Święty, znajduje się portret św. Jadwigi 
z napisem: „Święta Jadwiga” „Szent Hedvig”; na architrawie 
napis w języku węgierskim. Poniżej na wewnętrznym łuku pod 
architrawem napisy w obydwu językach; z prawej po polsku,  
z lewej po węgiersku: „Dar Siedmiogrodzkiego Stowarzysze-
nia Światowego Związku Węgrów na czele z Miklośem Patru-
bany dnia 16 czerwca 1999 roku. Wykonano – maj 1999 roku 
Siedmiogród”. Ponadto nad łukiem pod gołębnikiem misternie 
wykonany herb papieski. Nad całością daszek z gontów. 

Almanach Sądecki nr 3 (32) - przedruk za zgodą autorki.
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bratową, znaną już w świecie teatru Gabrielą Zapolską, która 
po burzliwej miłości wychodzi za mąż, za brata Bronisławy 
Stanisława Janowskiego. Sprzeczki z bratową nie przeszkadza-
ją Bronisławie podkreślać jej wielkiego talentu. Jej pamiętniki 
to mnóstwo wiadomości o wielu znanych ludziach świata arty-
stycznego, o ludziach nauki, o duchowieństwie, nie wyłącza-
jąc nawet papieża Piusa X. Staje się bardzo znaną, popularną  
i lubianą osobą w swoim środowisku. To dla niej, gdy ze swych 
wojaży wróciła do Krakowa, sam mistrz Boy Żeleński ułożył 
piosenkę, którą śpiewa „Janek”, bohater głośnej wówczas ope-
ry Władysława Żeleńskiego pod tym właśnie tytułem:

Ej, Ty Bronka moja miła,
Takaś piękna, takaś młoda...

A ona maluje, portretuje, szyje stroiki dla kukiełek „Zielonego 
Balonika”, który August Kisielewski założył w Jamie Micha-
likowej. Gdy osiągnęła już pewien dorobek artystyczny, gdy 
miała już dość wojaży, a zwłaszcza kilkuletniego pobytu we 
Włoszech, osiadła u matki w Starym Sączu, która wcześniej 
się do tego miasta przeniosła. Wnet do niej przyjeżdża brat 
Stanisław. Przebywała w tym mieście w latach 1905-1916. 

Wszechstronnie utalentowana, pełna energii, pomysłów, któ-
rych jak sama pisze w swych pamiętnikach, „mieszczański, 
kołtuński światek Starego Sącza nie pozwolił jej realizować”. 
Postanowiła założyć w Starym Sączu prywatną szkołę malar-
ską. Pomieszczenia znalazła w budynku przy dzisiejszej ulicy 
Partyzantów, pod nr 1. Fakt ten upamiętnia okolicznościowa 
tablica wmurowana przez Towarzystwo Miłośników Stare-
go Sącza. Chciała bardzo dobrze, miała zezwolenie władz, 
podczas inauguracji  było błogosławieństwo księdza, który  
potem rozpętał przeciwko niej burzę wśród społeczeństwa 
tego miasteczka. Opisała to dokładnie w swoim niepowtarzal-
nym pamiętniku: „Pracowałam bardzo, nie zmarnowawszy ani 
jednej chwili. Ponieważ zaczęto się do mnie zgłaszać i prosić  
o lekcje malarstwa, a kandydatów i kandydatek była spora licz-
ba, wpadłam na myśl założenia szkoły. Zaczęłam szukać od-
powiedniego lokalu, co mi się udało w sąsiednim domu, gdzie  
wynajęłam dwa pokoje... Po mszy świętej, która rozpoczęła 
działalność szkoły, zamówiłam im, czyli uczniom, pierwszego 
modela - babcię, którą zaczęli rysować. Potem był stary dziad 
spod kościoła - skóra i kości”. Cytuję dalsze części pamięt-
nika:  „...ponieważ ksiądz bywał poprzednio częstym naszym 
gościem i widział namalowany w martwej naturze akt greckiej 
rzeźby, chwycił się tego faktu jak pijany płotu i grzmiał na 
cały głos o mej niemoralności, której dowody sam na własne 
oczy oglądał w obrazie, jaki namalowałam i grzmiał: kobieta, 
która maluje nagie figury i drugich do tego namawia, jest nie-
moralna”. 

Przyszła laureatka Polskiej Akademii Umiejetności kochała 
Stary Sącz, chciała coś dla tego miasta zdziałać, zbuntowała 
się i napisała otwarty list do księdza Pabisa, kapelana ss. Kla-
rysek. Przyjechał specjalnie w tej sprawie ks.jezuita z Nowego 
Sącza, ale nic nie wskórał. Za namową ks.Pabisa zaczął się 
bojkot szkoły. Jak sama pisze: „przeszłam przez straszny prę-
gierz głupoty i zazdrości ludzkiej, ale nie ustałam i do końca 
roku szkolnego dzieło rozpoczęte prowadziłam, a w ostanich 
dniach czerwca urządziłam wystawę tych prac w Nowym Są-
czu, która miała wielkie  powodzenie i narobiła wiele hałasu”. 
Na dodatek ktoś z „życzliwych” napisał o tym wszystkim do 
pism obszerne artykuły, a brać malarska w Krakowie dowie-

działa się o tym fakcie  
i postanowiła ten ewe-
nement uczcić spe-
cjalnym kabaretem  
w Jamie Michaliko-
wej. Wysłano do Pani 
Bronisławy Rychter  
Janowskiej bardzo 
długi telegram (któ-
ry od razu „dotarł” do 
ks.Pabisa), że obiecują 
ją spalić na stosie jako 
czarownicę XX wieku. 
Kabaret się faktycznie 
odbył w asyście sław 
aktorskich ówczesnego 
Krakowa, stał się sław-
ny, a ks. Pabisowi do-
stało się niejedno szy-
dercze słowo. Malarka 
po paru miesiącach po 
debacie w radzie miej-
skiej w Starym Sączu 
otrzymała pismo potę-
piające jej zachowa-
nie, a prasa mająca 
już dowód na piśmie 
rozpisywała się długo  -  „o  dokumencie dowodzącym o wiel-
kim zacofaniu”.  Co prawda, ks. Pabisa biskup Leon Wałęga 
osadził za niedługo w klasztorze w Tarnowie, ale malarka  
z nowym rokiem szkolnym nie otworzyła już kursu malarskie-
go, chociaż przebywała w Starym Sączu do 1916 roku. Powra-
ca do Krakowa.  Zarabia dużo, ale też dużo  wydaje głównie 
na cele społeczne. Swoim kosztem wychowała i wykształciła 
siedmioro chłopskich dzieci. Była niesamowicie pracowita. 
Akwarele, pastele, olejne obrazy, rysunki. Pracuje prawie do 
końca swojego długiego życia. Publikuje artykuły, wspomnie-
nia. Nadzwyczaj boleśnie przeżywa w 1942 roku śmierć swe-
go ukochanego brata. Po II wojnie światowej najlepsze swoje 
obrazy jak i oddziedziczone  obrazy po bracie Stanisławie  już  
wartości antykwarycznej w ilości około  400 sztuk zapisuje na 
rzecz kilku muzeów i zbiorów na Wawelu. Zostaje odznaczona 
Złotym Krzyżem Zasługi.

Umiera 29 września 1953 roku w Krakowie. Na jej grobie pły-
ta z napisem: 

W głęboki spokój i niebiańską ciszę
Dusza się moja zatapia powoli

Tam gdzie już ludzkich głosów nie usłyszę
Gdzie nic nie dręczy i nic już nie boli

Malarka na pewno uzyskała swą ciszę, ale nam i naszym na-
stępnym pokoleniom pozostawiła piękno  naszych okolic, 
zachowała w swych obrazach wygląd dworków i ich wnętrz  
i tym samym dała nam radość oglądania tego wszystkiego, a to 
nam daje możność wyciszenia i chęci do dalszego działania. 

Bądźmy jej za to wdzięczni. 

Napisałam dla Towarzystwa Miłośników Starego Sącza do  - 
„KRONIK MUZEALNYCH” w  2003 roku.

Bronisława Rychter-Janowska
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Opublikowane w tej książce opowieści są plonem 
projektu Szanujmy wspomnienia, zrealizowanym 
w Sądeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 
Autorami wspomnień są ludzie w różnym wieku, 
posiadający różne wykształcenie. Ich relacje 
o prywatnych losach składają się na pasjonującą, 
opowiedzianą historię Nowego Sącza i jego okolic. 
Widzimy, jak wielka historia raz po raz wkracza 
w życie mieszkańców, stając się najczęściej 
przyczyną ludzkich tragedii. Wbrew niej, Autorzy 
oraz ich przodkowie uporczywą pracą dzień za 
dniem przekształcali nowosądecką ziemię w 
krainę im przyjazną. Widzimy w tych relacjach, jak 
krzyżują się losy wielu grup etnicznych oraz jak 
ważna w ich świecie była ludzka godność, wiara 
religijna i sąsiedzka pomoc. Nie brak też 
elementów humoru. Dzięki dawnym rodzinnym 
z a p i s o m  r e l a c j e  p r z e k r a c z a j ą  p a m i ę ć  
współczesnych pokoleń i sięgają czasów Monarchii 
Austro-Węgierskiej .  We wszystkich tych 
opowieściach widzimy miłość do rodzinnej ziemi, 
poczucie dumy, świadectwo pracy na rzecz lokalnej 
społeczności oraz patriotyzm. 

Te niekonwencjonalne losy opowiadane są 
zarówno językiem literackim, jak i kolokwialnym. 
Teksty zachowują walor indywidualnej mowy 
i oddają lokalny koloryt. To doprawdy książka 
warta przeczytania.

Kazimierz Adamczyk


