
  

                         W ciszy Betlejemskiej Nocy wsłuchajmy się w przesłanie Nowonarodzonego, niech 

Miłość, którą przyniósł ze sobą otuli nas, dając  Nadzieję na jutro… Szczęśliwego Nowego Roku ży-

czy (-ą )………….. 

 Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam  zdrowie, spokój            
i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 
Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych świąt Bożego Narodze-
nia życzą 

Józef Tobiasz          Józef Klimek 

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem                            Przewodniczący Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem 
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skan z oryginału wykonany przez P. Bogumiła Włodarza  
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Zapytaj babci zapytaj dziadka….. 

 

Demograficzny proces starzenia się społeczeń-

stwa jest nieunikniony. Mimo że starszych ludzi jest co-
raz więcej,  nie przekłada się to na pozycję tej grupy. 

Starsi często sami wycofują się na margines życia spo-
łecznego, a czasem są tam po prostu spychani. Ludzie 

starsi dotykani są wieloma stereotypami. Ważnym czyn-
nikiem przyczyniającym się do powstawania tych stereo-

typów jest zjawisko irracjonalnego strachu przed starymi 

ludźmi, a czasem nawet wrogość względem  nich.  Po-
wstawanie tych stereotypów wiąże się z własnym lękiem 

przed śmiercią i starością. Jednakże życie w każdym wie-
ku ma swój głęboki sens- należy go tylko znaleźć, nie 

poddając się uprzedzeniom.  

               Naturalnym jest, iż ludzie w podeszłym wieku 
powracają do przeszłości, by dokonać swoistego bilansu. 

Takie spojrzenie wstecz pozwala na spokojniejszą  i bar-
dziej obiektywną ocenę ludzi i sytuacji, z jakimi zetknęli-

śmy się w życiu. Mijający czas zaciera kontury wydarzeń  
i łagodzi ich bolesne aspekty. Niestety, w życiu każdego 

człowieka wiele jest zgrzytów i utrapień. Czasem są to 

problemy i cierpienia, które wystawiają na próbę jego 
odporność psychofizyczną, a nawet wstrząsają samymi 

podstawami wiary. Doświadczenie jednak poucza nas, że 
z pomocą łaski Bożej te codzienne trudy wspomagają 

często proces dojrzewania człowieka,  hartując jego cha-

rakter.  
  Czym jest starość? Mówi się o niej jako o jesieni 

życia  - tak pisał już Cyceron – przez analogię do pór 
roku, następujących kolejno po sobie w życiu  przyrody. 

Widzimy, jak w ciągu roku zmienia się otaczający świat, 
gdy patrzymy na góry i równiny, pola, doliny, rośliny  i 

lasy. Istnieje bliskie podobieństwo  między rytmami bio-

logicznymi człowieka, a cyklami życia przyrody, której i 
on jest częścią. Zarazem  jednak człowiek różni się od 

całej otaczającej rzeczywistości, ponieważ jest osobą. 
Ukształtowany na obraz i podobieństwo Boże - jest świa-

domym i odpowiedzialnym podmiotem. 

                  Starość to obszar „ciszy hormonalnej”. Czło-
wiek przestaje być popędliwy, ma więcej dystansu do 

otaczającego świata i samego siebie.  
                „Cisza hormonalna”, która zalega w organi-

zmie starszego człowieka, może być wielkim dobrodziej-

stwem dla młodych, którzy przezywają „burzę hormonal-
ną”. Młodzi ludzie łatwiej zazwyczaj porozumiewają  się z 

dziadkami, niż rodzicami, u których te hormony dalekie 
są jeszcze od spoczynku. Popędy, agresja, porywczość, 

emocjonalność młodych spotyka dystans i spokój dziad-
ków. Osoby sędziwe mają  niesłychanie ważną rolę do 

spełnienia – mogą wyciszać napięcia rodzinne, być me-

diatorami w dialogu międzypokoleniowym. Być tym, 
który ma czas – co w naszej pełnej pośpiechu rzeczy-

wistości jest niezwykle cenne. 
              W świetle nauczania i terminologii biblijnej sta-

rość jawi się zatem jako czas pomyślny, którym dopełnia 

się miara ludzkiego życia; zgodnie z Bożym zamysłem  

wobec każdego człowieka jest to okres, w którym 

wszystko współdziała i zmierza  ku temu, aby mógł on 
jak najlepiej pojąć sens życia i zdobyć mądrość serca. 

Starość jest czcigodna – czytamy w Księdze Mądrości – 
nie przez długowieczność,  i  nie liczbą lat się ją mierzy :  

sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości  - ży-
cie nieskalane. Starość, to ostatni etap ludzkiego dojrze-

wania  i znak Bożego błogosławieństwa. 

                Ludzie w jesieni życia pomagają  nam mą-
drzej patrzyć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki 

życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. 
Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczegól-

ny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów  i 

wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego. 
Wykluczyć  ich ze społeczeństwa - znaczy w imię nowo-

czesności pozbawionej pamięci - odrzucić przeszłość, w 
której zakorzeniona jest teraźniejszość. Ludzie starsi 

dzięki swej dojrzałości  i doświadczeniu mogą udzielać 
młodym rad i cennych pouczeń. 

               Współcześnie w środkach masowego przekazu 

mamy do czynienia z gloryfikacją młodości. Człowiek 
młody jest w stanie wszystko osiągnąć, natomiast ludzie 

starsi czy schorowani są spychani na boczny tor. Czasa-
mi zapominamy o tym, że i my kiedyś będziemy starzy. 

Powinniśmy więc traktować starszych tak, jak sami 

chcielibyśmy być traktowani w przyszłości. 
             Kruchość ludzkiego istnienia w sposób najbar-

dziej wyrazisty ujawniająca się w starszym wieku, staje 
się w perspektywie przypomnieniem o wzajemnej zależ-

ności  i nieodzownej solidarności między różnymi pokole-
niami, jako że każdy człowiek potrzebuje innych i wzbo-

gaca się dzięki darom i charyzmatom wszystkich. 

 

Okiem  autora  projektu 
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Zapytaj babci zapytaj dziadka….. 

 Matka Teresa z Kalkuty zachęcała młodych, by 

spędzali czas ze starszymi, z dziadkami czy sąsiadami nie 

tylko po to, aby im pomagać, ale aktywnie ich słuchać. 
Starsze osoby w takiej sytuacji wychodzą zazwyczaj ze 

skorupy lęku i nieufności, pokazują siebie w tym praw-
dziwym - może czasem i  bolesnym wymiarze, ale prze-

cież też przynależnym życiu. 
 Projekt socjalny „Zapytaj Babci, zapytaj dziadka” 

zainspirowany przekazem papieża Franciszka do ludzi 

młodych realizowany był w roku 2017 przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem jest  

ukłonem w stronę ludzi  starszych.  Dziękujemy  im za 
ich cichą obecność wśród nas, przepraszamy za to, ze 

nie zawsze mieliśmy, mamy dla nich czas… 
           Koordynator  projektu mgr Małgorzata Rybska 

Oddajmy im głos…. 

                                                                       
„Tam pod Tatrami, tam pod turniami 

                                         w słomianej chatce między lasami 
                                                               uboga żyła rodzina. 
                                             Mieszkali matka i ojciec stary, 

                                                           I dzieci cała gromada.. 
                                              Prastarej wierze ojców oddani, 
                                                       U stóp Maryji błaga”… 

 
           ( fragment „Ballady wojennej”- Franciszek Zydroń –  - nauczy-
ciel przedwojenny w Paleśnicy i na Dzierżaninach ) 

  

 Zgiełk, hałas, natłok informacji często nie po-

zwala nam zatrzymać się nad tym, co istotne. Nie potra-

fimy selekcjonować i dokonywać wyboru co ważne, a co 

ważniejsze.  

„Nie mam czasu” przylgnęło do współczesnego świata i 

stało się usprawiedliwieniem dla wszelkich trudności.  

Funkcjonujemy niczym  nakręcone  zabawki  uruchomio-

ne w przyspieszonym tempie. A gdzie w tym zamieszaniu 

Człowiek, Rodzina, Przyjaźń? Że o wzajemnej trosce i 

miłości nie wspomnę? Gdzie czas na rozmowę, wspólną 

zabawę z dzieckiem, odwiedziny bliskich, przyjaciół?  

             Zmieniła się hierarchia wartości, pogubiliśmy 

się w labiryncie codzienności. Zawładnęła nami era kom-

puterów, telefonów komórkowych, tabletów i innych no-

winek technicznych, bez których nie możemy się obejść 

( albo nie chcemy?). 

A może jednak nie wszystko zostało schowane do lamu-

sa, może jeszcze da się ocalić od zapomnienia to, co mi-

nęło, a nie zostało spisane na kartach  historii?  

             I w miejscu tym powiedzieć muszę – z niemałą 

dozą radości - że pewnego dnia pojawiła się iskierka na-

dziei, iż nie wszystko stracone, nie wszystko pójdzie w 

zapomnienie. Bo dzięki programowi „Zapytaj Babcię, za-

pytaj Dziadka”  realizowanemu przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej ze współpracą wolontariatów szkolnych, naj-

młodsze pokolenie mogło zderzyć się z przeszłością i 

odwiedzić Seniorów, którzy opowiedzieli, jak to drzewiej 

bywało… 

 Wraz z wolontariuszami  Anna Bastą, Dominiką 

Turek, Marleną Sromek, Maciejem  Guśtakiem, Karolem  

Kusiem  oraz Patrykiem  Mastalerzem  z  Zespołu Szkół 

w  Gródku  nad Dunajcem mieliśmy zaszczyt odwie-

dzić  w czerwcu Panią Janinę Basta, bardzo ciepłą, ser-

deczną i miłą osobę. Pani Basta jest babcią dwojga na-

szych uczniów, więc wizyta okazała się tym bardziej mil-

sza. Gdy tylko pojawiliśmy się w drzwiach, na twarzy 

Pani Jasi pojawił się uśmiech. Już wtedy wiedzieliśmy, że 

spotkanie będzie owocne.  Usiedliśmy wygodnie i śmiało 

rozpoczęliśmy rozmowę. Pani Janina odpowiadała na 

każde zadane przez nas pytanie. Chętnie opowiedziała 

nam o swoim życiu. Okazało się, że Pani Basta urodziła 

się we Francji, ale dzięki wielkiemu patriotyzmowi swoich 

rodziców wróciła do Polski.  

 Mama poszła rano kupić gazetę i zobaczyła w 

gazecie ogłoszenie, że jest praca we Francji w kopalni, i 

wieczorem pokazała tacie. Tata zgodził się, że pojedzie, 

ale nie sam, tylko z rodziną. Napisał list do kolegów z 

Jasiennej. Ugadali się i pięciu ich pojechało. No i poje-

chali, a mama się wróciła na Zbęk do swojej mamy na 

gospodarce. Dwa lata nie pisał listów, bo nie umiał, pro-

sił kolegów, żeby napisali list do żony. Za dwa lata wyda-

no kobietom paszport i pojechały. Dwa tygodnie jechały 

do Francji z Polski. Tam dostali mieszkanie i tam się za-

gospodarzyły. Dwanaście lat tam tata pracował. Wtedy 

chcieli mu dać obywatelstwo francuskie, żeby tam został. 

Było tak? Tak było? A drzewiej bywało tak….  
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Zapytaj babci zapytaj dziadka….. 

Tata nie chciał i wrócili do Polski na małą gospodarkę, 

bo mama wysyłała cioci pieniądze z Francji, żeby ta ku-

piła gospodarstwo w Polsce. 

 Ponieważ odwiedziliśmy Panią Janinę, żeby do-

wiedzieć się jak najwięcej, zadawaliśmy dalsze pytania. 

Pani Janina odpowiadała na nie z sympatią, sięgając pa-

mięcią do dawnych czasów.  

Ile miała Pani lat, gdy wróciła do Polski? 

  Sześć. 

Była Pani sześć lat we Francji. Co Pani pamięta z 

tego okresu? 

 Wszystko pamiętam. 

Lepiej tam było? 

 Lepiej. Do Polski przyjechaliśmy w 1938 r., gdy-

by w tym roku wybuchła wojna, nie przyjechalibyśmy. 

Tylko tata nie chciał podpisać obywatelstwa francuskie-

go. 

A uczyła się Pani języka francuskiego w szkole? 

 Tak, ale dawniej było inaczej jak teraz. Uczyła 

jedna pani, a były trzy ławki uczniów. Każda ławka to 

inna klasa. Pani musiała wszystkich uczyć. Jak przyszedł 

pan kierownik, a ktoś czegoś nie umiał, chodził po klasie, 

wziął grubą książkę, jak strzelił w głowę, to aż się w 

oczach coś zrobiło. Nie było uproś. I zostawał po kozie. 

Dzieciom mówię, szanujcie chleb, bo jak my chodziliśmy 

do szkoły, to mama piekła placek w popiele na blasze 

przypiekła. Dzieliliśmy się, taka bieda była.  

Tu na twarzy Pani Janiny pojawia się powaga, widoczna 

jest zaduma. Widać, ze czasy wojny nie są miłym wspo-

mnieniem, ale wytrwale i ze szczegółami opowiada nam 

dalej o okrucieństwie tamtych dni.  

Zaznała pani głodu? 

 Oj, tak. Niemcy wszystko 

zabierali, trzeba było krowę oddać, 

kury, kopę jajek na miesiąc. Można 

było mieć tylko jedną krowę i parę 

kur. Przychodzili po to i trzeba było 

dać. Zboże, wszystko trzeba było 

dać. Nic nie było wolno chować. Jak 

mama nam  placki upiekła, to były 

cuda. Nie było za co książek kupić. 

Ile myśmy podżyli... Niech Bóg bro-

ni... (z łezką w oku powiedziała pani 

Janina) 

Co pani pamięta jeszcze z cza-

sów wojennych?                

 Dużo. Jak strzelali, jak bili, 

jak ludzi porywali. Mojego brata 

wzięli w niewolę. Sześć lat był w 

niewoli. Mama nie wiedziała. Za 

sześć lat wrócił, a miał 17 lat, jak go zabrali. Był w tej 

niewoli. Wzięli go z łóżka. Mama nie wiedziała czy żyje, 

bo skąd? Pamiętam jak piekła na łopacie kołacze na wi-

gilię. Patrzymy, a tu ktoś puka do domu. Patrzymy, jakiś 

pan elegancko ubrany, w kapeluszu, z  walizką. Pyta 

mamę, czy go nie poznaje. Przez sześć lat się zmienił. Z 

początku miał strasznie tam źle. Robił przy broni. Ani 

jeść nie było co. Strasznie miał. Później baor go wziął na 

gospodarkę i miał lepiej. Dobrze, że wrócił... 

 Na twarzy Pani Janiny widać wzruszenie. Kiwając 

głową ze łzami w oczach  opowiada nam, że sama także 

pracowała ciężko.  

  Byłam na okopach w Szczecinie trzy miesiące. 

Zabrali nas do brygady. Trzeba było w pole iść i robić jak 

wół. Powiedzieli, że jedziemy na wycieczkę. Były ze mną 

kobiety z Rożnowa, Wiesiółki i bratowa  z Zawady i jesz-

cze jedna kobieta ze Sącza. Zabrali nas do pociągu i wy-

wieźli. Miałam wtedy 19 lat. 

 Tu chwila zawahania. Na twarzy Pani Janiny wi-

doczny jest ból, gdy wraca pamięcią do czasów wojny, 

ale mówi dalej do nas ze smutkiem i rozgoryczeniem: 

 Żebyście się takich czasów nie doczekali. Mój 

dziadek miał 16 lat, jak go zabrali na pierwszą wojnę 

światową. Opowiadał jak strzelali, ile trupów było..On 

pod te trupy, żeby przeżyć. 7 dni nic nie jadł, bo nie było 

i z daleka przyszedł do Jasiennej. Tu w Gródku kupiliśmy 

działki. Nie było lekko, mało się zarabiało, to my chowa-

liśmy 30 świń, nawet chcieli nam specjalistyczne stajnie 

budować. Dużo robiliśmy. Sprzedawaliśmy świnie, sadzi-

liśmy warzywa i woziliśmy na skup. Ja wpłaciłam na 

mieszkanie w Sączu, ale kupiliśmy działki. Wybudowali-

(Ciąg dalszy na stronie 6) 
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śmy ten dom. [...]Dziś świat jest szybszy. Dawniej o 5.00 

trzeba było krowy wyprowadzić, pasło się do 10.00. 

Śniadanie nam przynieśli.  A uczyliśmy się pod świer-

kiem. Jak deszcz padał to nakryliśmy się kapotami i tak 

się uczyło i krowy pasło. Dziś szybko czas leci. Poniedzia-

łek, piątek.... 

           Na kolejne nasze pytanie Pani Janina odpowiada 

z uśmiechem, wspominając lata swojego dzieciństwa i 

młodości, gdy spotykała się z rówieśnikami i poznała 

swojego męża. Pytamy więc, nie mogąc się doczekać 

odpowiedzi, jakie były dawniej tradycje i zabawy.  

 Jak byłam panną, to było weselej. Nie było tele-

fonów, telewizora. Środa, sobota była zabawa prywatna. 

Szło się z harmonią, grał bęben i potańcówka i ludzi peł-

no. Jak był odpust,to się szło z chłopakami na Podole. A 

teraz to szybko i już ich nie ma. Jak byłam dzieckiem 

chodziło się na rzekę, robiło się tamy, łowiło ryby. Tak 

się bawiliśmy. Tata z mamą spali, a my nad rzekę.  

 Rozmawiając o różnych sytuacjach życiowych, 

nie mogliśmy nie zapytać, co jest najważniejsze w życiu 

osoby, która tyle doświadczyła złego podczas wojny, a 

jest osobą ciepłą, serdeczną i optymistyczną. 

 Nie wiem. Moje życie było ciężkie, ciężkie. Najle-

piej się cieszyłam, jak syn Rysiek szedł do zakonu. 

Jaki był najpiękniejszy moment w Pani życiu? 

 Jak byliśmy we Francji. Chodziłyśmy ubrane jak 

lalki. Mama robiła na drutach swetry, ubranka. Szliśmy 

na łąki, leżeliśmy, tata nas brał na rower. Mieszkaliśmy 

niedaleko Grenoble. Moją chrzestną matką była Francuz-

ka. Dobrze tam było. 

 

Pani mieszkała ze swoim rodzeństwem we Fran-

cji?       Tak, ze siostrą i 

braćmi.  

 Tu znów pojawia 

się szeroki uśmiech na 

twarzy Pani Janiny. Z chę-

cią i przejęciem opowiada 

nam o rodzinie oraz o tym, 

jak poznała męża. Słucha-

my uważnie, bo przecież 

każdy z nas chciałby prze-

żyć wielką miłość. Z wielką 

czułością na twarzy Pani 

Janina mówi: 

Z Podola szliśmy z odpustu 

i kupił mi ogromne serce.  

(Śmiech i zachwyt.... Ro-

mantycznie) 

 

A  znała go pani? 

 Nie, szli z chłopakami, a my z dziewczynami. Rok 

młodszy był ode mnie. I tak się zaczęło, od serca. Nie 

tak jak teraz. Rozmaicie było. Napracował się. Jak poje-

chał na delegację to sama musiałam robić.  Nie było 

pampersów, nie było światła. Jak się szło do stajni, to do 

kołyski, to zapaliło się świeczkę.  

 Następne nasze pytanie dotyczy już teraźniejszo-

ści. Pytamy więc Panią Janinę o to, czy Jej zdaniem teraz 

jest lepiej, czy gorzej? Odpowiedź nas zdumiewa... 

 Gorzej. Jedzenie jest, to lepiej, ale dla dzieci go-

rzej. Dawniej rodzice i dzieci spotykali się wieczorem i 

siedziało się razem. A teraz cześć i idą. [...] O duchach 

rozmawiali. Pamiętam jak umarł sąsiad, a ja brałam wo-

dę ze studni, a chłop stanął przede mną i powiedział, że 

Nowacki umarł i na pogrzeb muszę iść. Przelękłam się, 

zostawiłam wodę i uciekłam. [...] Tak było, straszyli się 

wzajemnie. Bieda była, ale ludzie bardziej się lubili, spo-

tykali, robili zabawki, spędzali czas razem. Dziś jest duży 

pęd życia, życie biegnie w zawrotnym tempie.  

  Te ostatnie słowa naszej rozmówczyni są puentą 

spotkania. Pani Janina Basta przyjęła nas bardzo ser-

decznie. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Se-

niorka podzieliła się z nami swoimi wspomnieniami, tymi 

bolesnymi, jak i romantycznymi. Chociaż przeżyła ciężkie 

chwile w czasie wojny, uważa, że ludzie wtedy "żyli wol-

niej", bardziej się lubili, pomagali sobie i częściej spoty-

kali. Mimo biedy i ucisku byli sobie bliżsi. Słowa te zosta-

ną na długo w naszej pamięci, ludzi z XX wieku. Wieku, 

w którym pęd życia jest ogromny. Dla nas było to spo-

tkanie pełne wzruszeń oraz prawdziwa żywa lekcja histo-

rii. 

 

(Ciąg dalszy na stronie 7) 

Zapytaj babci zapytaj dziadka….. 
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 Kolejnym naszym bar-

dzo miłym rozmówcą, najstar-

szym z grona seniorów jest 

Pan Stanisław Górowski, 

który ma 93 lata. Nasz zacny 

rozmówca przyjął nas wraz z 

żoną w swoim domu pełnym 

cennych pamiątek. Było to 

bardzo sympatyczne, miłe 

spotkanie, a przede wszyst-

kim bardzo treściwe i wzru-

szające, przepełnione goryczą 

lat wojny, radością dni powo-

jennych i historią wielkiego 

powrotu do kochanej Ojczy-

zny. Na nasze pytania Pan 

Stanisław odpowiadał chętnie 

i z niebywałą dokładnością. 

Na początku zapytaliśmy Pana 

Stanisława, czy mieszka w 

Gródku od dzieciństwa. 

  Urodziłem się tutaj, ale ten dom, w którym 

mieszkamy, jest nowy. Ja go wystawiłem. Moi rodzice tu 

mieszkali w starym domu. Jest już rozebrany.[...] Jestem  

rodowitym mieszkańcem Gródka. Zostałem tu, bo mi się 

bardzo podoba. 

 

 Czy mógłby pan opowiedzieć o latach swo-

jego dzieciństwa? Jak wtedy wyglądało codzienne 

życie? 

 Życie było okropnie trudne. Było przykre, bied-

ne, okropne. Tutaj była taka bieda, niesamowicie. Domy 

były pod strzechą, pod słomą przykryte. nie było ubika-

cji, nie było wody. Wodę trzeba było znosić wiaderkami. 

Potem się sytuacja polepszyła i ludzie zaczęli myśleć. Był 

projekt budowy zapory w Rożnowie. W ten czas dopiero 

zaczęło się lepsze życie dla tych ludzi, bo mieli pracę. A 

gdzie praca, jest i pieniądz na utrzymanie. A było bied-

nie. Ludzie chodzili kilometry boso. Mieliśmy parafię w 

Zbyszycach, ja chodziłem boso. A tu trochę pola było 

skoszone, ja po tym ściernisku boso chodziłem. Potem 

ludzie zaczęli pracować w Rożnowie, sytuacja się polep-

szyła. Zaczęli budować i drogi. Wtedy nie było  mechani-

zacji, do przewożenia były tylko taczki. Z Bielska - Białej 

przyjeżdżali robotnicy, mieszkali po domach. 

 Słuchając z zaciekawieniem wypowiedzi naszego 

seniora, zapytaliśmy o lata dzieciństwa, o to, jak wyglą-

dała nauka w szkole, ile było przedmiotów, jaki był sto-

sunek nauczycieli do uczniów? Przecież sami jesteśmy 

uczniami, więc chcieliśmy porównać system szkolny... 

 Była tabliczka do pisania, nie było pisaków. Cho-

dziłem tu do starej szkoły, do sześciu klas. Siódmej nie 

skończyłem, bo zaczęła się wojna. W czasie wojny nie 

było nauki, to było wykluczone. A religii tu  w szkole 

uczył ksiądz ze Zbyszyc. Furmanką przyjeżdżał, albo pie-

szo szedł, rowerem.( tu wtrąca się żona) Dostał od księ-

dza obrazek misyjny z Murzynkiem i modlił się do niego i 

teraz ma swojego własnego kapłana- misjonarza. Szkoła 

przedtem nie była taka jak teraz. Bo jak się nie zrobiło 

zadania dobrze, to nauczyciel przyszedł, poklepał po 

uszach, dostałem lanie nie jeden raz. Rano przychodzili-

śmy do szkoły to była modlitwa i potem zajęcia. Nieraz 

się zdarzało, że nie dało się odrobić, bo nie było czasu.   

 Na twarzy Pana Górowskiego rysuje się zaduma, 

gdy pytamy o to, w co bawił się w dzieciństwie. Z rozgo-

ryczeniem odpowiada: 

Nie było zabawek, musieliśmy pracować. 

 Tu nastaje wymowna cisza, bo smutno, a także 

z przerażeniem myślimy o tamtych czasach i porównuje-

my dzisiejsze. Przez głowę przechodzi myśl, że nie mamy 

na co narzekać.... Po chwili zadajemy kolejne pytania: 

 

Co pan zapamiętał z II wojny światowej? 

 Miałem wtedy 16 lat. Widzieliśmy, jak wojska 

jechały, ja wyjechałem do Niemiec na przymusowe robo-

ty w 1941. Byłem tam trzy lata. Pracowałem na gospo-

darstwie. Z każdego domu ludzie musieli oddawać pań-

stwu, potem taki obowiązek, że z każdego domu musiała  

jedna osoba do pracy przymusowej wyjechać do Nie-

miec. Jechaliśmy w potarganych ubraniach. Mamusia 

robiła nici i tymi nićmi naprawiała, ile mogła. 
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Co pan robił w Niemczech? 

 Wszystko, co musiałem. Pracowałem na gospo-

darstwie. Niemcy nic nie robili, bo nie musieli. Mieli ro-

botników. Musiałem się wszystkiego uczyć. Moim zada-

niem było dojenie 10 krów. Były jeszcze konie i świnie. 

Musieliśmy je nakarmić. Po robocie dali mi śniadanie. Pół 

mleka, pół wody i zeschnięty chleb. Pracowaliśmy za 

darmo. Z początku byłem sam, potem przyszła Ukrainka 

i Ukrainiec. Z Gródka nie było nikogo, tylko jedna osoba 

z Jasła i Nowego Sącza. Od rana do nocy się robiło. Cięż-

ko było. 

Jak pan wrócił do Polski?  

 W tym momencie widzimy przed sobą wielkiego 

patriotę, człowieka, który cierpiał, ale ciągle myślami był 

przy ukochanej Ojczyźnie i rodzicach, o których tak cie-

pło i z szacunkiem wypowiada się do dzisiaj... 

 Jak sytuacja się pogarszała, Niemcy tracili na-

dzieje, jak armia niemiecka przegrywała, to  straszne 

krzyki tam były. Ja też tam cierpiałem. Przezywali mnie: 

ty polska świnio, bandyto. Naszyli nam literę P- że Polak. 

Niemcy byli bardzo okrutni dla swoich pracowników. I 

wreszcie nadszedł kres. Niemcy przegrywali, a tam, 

gdzie byliśmy przyjechali amerykańskie wojska. Ile rado-

ści było, że nasze niewolnictwo się kończy. Amerykanie 

nas stamtąd zabrali. Niektórzy ludzie uciekali do innych 

krajów: Serbowie, Czesi, Ukraińcy. Ukraińcy byli bardziej 

szanowani, a dla Polaków było okropnie. Stamtąd poje-

chaliśmy samochodem do Włoch. Tam werbowali do ar-

mii Andersa. Ja też się tam dostałem. A potem, jak 

Niemcy przegrywali, to generał Sikorski uzgodnił, że or-

ganizuje wojska, żeby bro-

nić ojczyzny na zachodzie. 

Ludzie przyjeżdżali przez 

Afrykę do Iraku, Kazach-

stanu, potem do Włoch. 

Tam powstało wojsko pol-

skie i były walki na Monte 

Cassino. Ja też tam wal-

czyłem. W wojsku byłem 

ponad trzy lata. Zawsze 

mówiliśmy, że wrócimy do 

wolnej Polski. Anders miał 

marzenie, że wróci do Oj-

czyzny na białym koniu. 

Staliśmy się niewolnikami. 

A tu zamiast wolnej Polski 

była komuna i nie było 

gdzie wracać. Jak się woj-

na skończyła, to Włosi za-

żądali, żeby obce wojska 

opuściły Włochy. I Anglicy zabrali nas do siebie. Okrętem 

płynęliśmy przez trzy dni. 

 Ze łzami w oczach i dużym wzruszeniem Pan 

Stanisław opowiada nam dalej. Słuchamy z zapartym 

tchem… 

 Z Włoch dostałem się do Anglii do Liverpoolu. Za 

jakiś czas Anglicy nie chcieli już przyjmować robotników, 

bo też była bieda. Oni bali się, że obcokrajowcy będą, to 

oni nie będą mieli pracy. Niektórzy przyjeżdżali z Australii 

czy Kanady (kolonii angielskich) i werbowali do pracy na 

gospodarstwie. Ja zawsze myślałem o ojczyźnie, chcia-

łem wrócić do ojczyzny, do mamy i taty. Było u nich 

biednie. Chciałem im pomóc, bo tata też służył wcześniej 

w legionach Piłsudskiego i został ranny. Ciężko mu było. 

Ale poszedł do pracy na zaporę w Rożnowie, żeby coś 

dla dzieci zarobić. Ja szedłem do Rożnowa na piechtę i 

nosiłem obiad. A tam były francuskie panie. Jak mnie 

widziały, to mi nazbierały okruszków chleba i dały mi w 

drogę powrotną, żebym zjadł. Ja wracałem i jadłem. 

 

W którym roku pan wrócił z Anglii? 

  Z Anglii wróciłem w październiku 1956 roku. 

Tam też było biednie. Ja pracowałem w kopalni. Ja jesz-

cze w życiu nie widziałem kopalni i węgla. Z początku 

było gorzej, potem poznałem ludzi i  jakoś się robiło. 

Było dobrZe, ale do czasu. Miałem już ubranie, krawat. 

Wszystko miałem, ale czegoś mi brakowało. Nauczyłem 

się angielskiego, a ludzie z Anglii przyjeżdżali potem do 

nas do Polski. Była taka gazeta "Żołnierz Polski", przy-

chodziły pisma katolickie  i reklamowali pielgrzymki kato-

(Ciąg dalszy na stronie 9) 

Zapytaj babci zapytaj dziadka….. 
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lickie. Była zachęta, że można o wszystko ubłagać Matkę 

Boską. Ja zgłosiłem się do ambasady i dostałem wizę i 

pojechałem do Lourdes. Ja prosiłem Matkę Boską, żeby 

pomogła mi wrócić do ojczyzny. Za rok udało się, cieszy-

łem się. Wróciłem do Polski, bo rząd komunistyczny  

uchwalił, że wszyscy Polacy, którzy są na obczyźnie, że-

by wracali, że wszystkie lata pracy za granicą, zostaną 

im w Polsce zaliczone. Jak przepracują dwa lata, to do-

staną mieszkanie. Ja się zdecydowałem i pojechałem 

pracować do Katowic. Jak wracałem z Anglii, miałem 

książki katolickie i musiałem je spalić, żebym nie był po-

dejrzany. Gdy wracałem, na statku, a było nas 5000, to 

kardynał Sapieha mówił, że nie możemy wracać do oj-

czyzny, bo ona cierniami splątana. Wtedy wszyscy zaczę-

li płakać, że musimy dalej szukać. Takie to smutne. Ale 

wróciłem i bardzo się cieszyłem. Jakbym się na nowo 

urodził. Wielka radość.  

Na twarzy Pana Stanisława widzi-

my radość, jednocześnie wzrusze-

nie i łzy w oczach. Z wielką miło-

ścią, żarem w sercu i ściśniętym 

gardłem opowiada o wielkim szczę-

ściu, jakim był powrót do Ojczyzny 

po latach tułaczki. Pytamy więc 

dalej, nie przerywając wątku...  

 

Z rodzeństwa tylko pan był za 

granicą? 

 Tak, tylko ja. Jedną osobę 

brali z rodziny. Bardzo się cieszę, 

zawsze Matce Bożej dziękuję, że 

udało mi się wrócić, że przeżyłem, 

to dzięki Niej. Kiedyś jak pracowa-

łem w stajni w Niemczech, przyje-

chało gestapo wieczorem. Bardzo 

mnie zbili, straciłem przytomność. Byłem sła-

by, miałem 17 lat. Potem jakoś przyszedłem 

do siebie. Musiałem się pozbierać, bo trzeba 

było do pracy. Mieszkaliśmy w oborze, a w 

zimie było 42 stopnie. Ciężko było. 

Tu znów widać zadumę i ból, więc żeby dać 

kres tym złym wspomnieniom, pytamy, czy 

świat zmienił się na lepsze, czy na gorsze? 

  

Jest różnica, jak między Niebem a Ziemią. 

Ogromna zmiana. Radio, telewizja, w ogóle 

sobie nie wyobrażam. Kiedyś chodziliśmy do 

Rożnowa boso, byliśmy głodni. Potem do szko-

ły szybko. 

Po tych refleksjach zadajemy jeszcze pytania o 

różnicę między teraźniejszością, a przeszłością. 

 

Co jest najważniejsze w życiu? 

 Zdrowie, wszystko inne nie jest ważne.  

 

Jakie dawniej były obyczaje, tradycje? 

 To samo, świętowanie, uroczystości.  Dawniej 

chodziło się w drewnianych butach, potem sami ludzie 

kombinowali, żeby coś było, bo nie było pieniędzy. 

 Wyjechaliśmy do Katowic, pracowałem w kopalni 

Bożydar 27 lat. Wróciliśmy do Gródka w 1982 roku.  W 

kopalni pracowało się okropnie. Dużo wody, w Anglii 

były lepsze kopalnie. Po jakimś okresie czasu człowiek 

się zmienia. Przyzwyczaja się do złych warunków. Jak 

było, to było. Pracowało się i było. Z biegiem czasu przy-

zwyczaiłem się i żyło się nie najgorzej. Ale ciągnęło nas 

tu do Gródka. Jak było to było, ale w swojej ojczyźnie.  
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To ostatnie zdanie, ale także wiele wcześniejszych- 

świadczy o tym, że Pan Stanisław jest wielkim patriotą, 

bardzo kochającym swoją Ojczyznę, za którą walczył 

m.in. na Monte Cassino. Po wielu latach tułaczki wrócił 

do swojej małej Ojczyzny - Gródka nad Dunajcem, po-

nieważ nie wyobrażał sobie innego miejsca, gdzie byłby 

tak szczęśliwy. Z dużym poruszeniem słuchaliśmy tej 

pięknej, jakże emocjonującej historii życia Człowieka 

Patrioty, z którego powinny brać przykład kolejne poko-

lenia. Na koniec spotkania Pan Stanisław już z uśmie-

chem i radością na twarzy pokazał nam pamiątki: zdjęcia 

z kopalni, ślubu, zdobyte medale, z których jest bardzo 

dumny. Spotkanie było bardzo owocne, a uzyskane wia-

domości  bezcenne. Uczniowie na pewno długo będą 

pamiętali tę żywą lekcję historii.  
                               

opracowała  dr Ewelina Baziak 
Wolontariuszom towarzyszyły panie: M. Rybska  i  M. Kraj 

 

 

W maju 2017 roku gimnazjaliści ze Szkol-

nego Klubu Wolontariusza w Jelnej przystąpili do 

współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej,  

przy realizacji projektu „Zapytaj babci, zapytaj 

dziadka…”, skierowanego do osób starszych,  

tj. seniorów po 80 roku życia. Uczniowie ze szkoły 

w Jelnej :Kamila Michalak, Kamil Czech, Patryk 

Płachta, Monika Malek, Patryk Górowski, Dominik 

Jurkowski, Gabriela Mastalerz, Olga 

Płachta, Arleta Krzysztoń pod opieką 

pań: Elżbiety Plata, Agaty Mrzygłód,  

Ewy Sadłoń,  Krystyny Mlyczyńskiej i 

Aliny Hajduk rozmawiali z seniorami 

z Jelnej, Siennej i Zbyszyc. Ich roz-

mówcami byli Państwo Zofia i Jan 

Świderscy oraz Pani Helena Górow-

ska z Jelnej, Pan Józef Górowski i Pan 

Józef Olszewski ze Zbyszyc oraz Pani 

Helena Górowska i  Pani Józefa Wier-

ny z Siennej. 

 Uczniowie, którzy odwiedzili naj-

starszych mieszkańców i przeprowadzili z 

nimi wywiady, dowiedzieli się wiele cieka-

wostek o życiu kilkadziesiąt lat wcześniej. 

Młodych ludzi najbardziej interesowało, jak 

dzieci dawniej się uczyły. Trudno im było  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sobie wyobrazić, że nauka odbywała się często w do-

mach, gdzie jakieś  pomieszczenie pełniło rolę sali lekcyj-

nej, a uczono się tylko języka polskiego, historii, mate-

matyki, przyrody, geografii, rysunku. Najczęściej dzieci 

kończyły wówczas cztery klasy, rzadziej sześć i siedem i 

nawet jeśli ktoś był bardzo zdolny, i chciał się dalej 

uczyć, to nie mógł, bo musiałby zamieszkać  w Nowym 

Sączu, a na to  nie było  pieniędzy. Tylko jedna z roz-

mówczyń kontynuowała naukę w mieście i skończyła 

szkołę odzieżową.  

 

Zapytaj babci zapytaj dziadka….. 

Ocalić od zapomnienia, czyli efekty rozmów z seniorami  
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Pamięta jednak, że często chodziła pieszo 9 km 

w jedną stronę, tylko w zimie rodzice wynajmowali mały 

pokoik. Zwykle dyrektor szkoły był jednocześnie nauczy-

cielem i uczył wszystkich przedmiotów. Poza tym  roz-

mówcy doskonale pamiętają kary cielesne, nauczyciele 

nieraz  tak bili, szczególnie chłopców, że pozostawiali 

sine ślady na ciele. Rodzice także nieraz w domu popra-

wili, jeśli nauczyciel się skarżył. Oczywiście, dzieci nie 

miały żadnych zabawek, co najwyżej własnoręcznie zro-

bioną procę z patyka i gumki, nie było czasu na leniu-

chowanie, trzeba było pomagać rodzicom w polu, w do-

mu, paść krowy lub chodzić na odrobek do sąsiada w 

zamian za drewno na opał czy pożyczenie konia. Starsi 

ludzie pamiętają także straszną biedę. Do szkoły zwykle 

chodziło się boso, tak samo do kościoła, dopiero przed 

wejściem zakładało się buty. W zimie najuboższe dzieci, 

które ich nie miały, nie chodziły do szkoły. Nieraz w ro-

dzinach wielodzietnych tylko jedno dziecko mogło do 

niej iść, a jeśli wcześniej wróciło, inne ubierało buty i 

szło choćby na godzinę, bo w jednej sali uczyły się dzie-

ci z różnych roczników, jakby w różnych klasach.  

Jeśli ktoś nie należał do najbiedniejszych, cho-

dził w zimie w drewniakach, tylko bogatsi mogli pozwo-

lić sobie na  kozaki.   

            Najbardziej traumatyczne wspomnienia  zwią-

zane są  z II wojną światową. Ludzie chodzili w papie-

rowych ubraniach, dzieci płakały, kiedy ojcowie musieli 

uciekać  i ukrywać się przed Niemcami. Hitlerowcy na-

kładali na ludzi kontyngenty, trzeba było oddawać żywy 

inwentarz, ziemniaki, nabiał, zboże…, zabierali żywność, 

nie martwiąc się, że ktoś może umrzeć z głodu. Dlatego 

mieszkańcy wsi  chowali poza domem chleb, mleko, 

jakieś zwierzęta, aby wszystkiego nie zabrali. W pamięci 

jednej z mieszkanek utkwił obraz, jak Niemcy zabierają 

2 krowy, na szczęście zostawili  jedną, która musiała 

wyżywić wielodzietną rodzinę. Inna z kolei opowiadała, 

że ojciec musiał odprowa-

dzić ostatnią krowę do No-

wego Sącza i jakież było 

zdziwienie, kiedy okazało 

się rano, że krowa uciekła i 

wróciła do domu. Nie był to 

jednak powód do radości, 

tylko do strachu, aby Niem-

cy nie pomyśleli, że ojciec 

ją ukradł, bo za to groziło 

rozstrzelanie. Na szczęście 

wszystko dobrze się skoń-

czyło, ponieważ sprawę 

zgłoszono do sołtysa, który 

poświadczył, że wszystkie-

mu winna jest krowa. W czasie wojny chleba nie można 

było kupić w sklepach, były jakieś przydziały na marmo-

ladę, cukier w kostkach, które  tłuczono i dodawano do 

herbaty.  

Głównym pożywieniem była kasza, ziemniaki, 

kapusta i pieczony w domu chleb. Jedzenia było tak nie-

wiele, że nic nie mogło się zmarnować, a i tak  ludzie 

chodzili głodni. Jedna z rozmówczyń pamięta także, jak 

została aresztowana za to, że odwiedzał ją przyszły mąż, 

który należał do AK, na szczęście szybko została unie-

winniona. Seniorom trudno było nieraz wspominać tra-

giczne chwile, o których nie chcą pamiętać, jak strach 

przed spaleniem Jelnej, kiedy ludzie wyprowadzali bydło 

na pole, aby się nie spaliło, czy zastrzelenie młodego 

człowieka, bo próbował uciekać. Starsi ludzie dziękują 

Bogu, że ich dzieci, wnuki nie muszą żyć w ciągłym lęku i 

biedzie.   
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 Niełatwe było życie także po wojnie, ale na 

szczęście mieszkańcy wsi już tak strasznie się nie 

bali. Ludzie przeżywali trudne chwile po wprowa-

dzeniu przez generała Wojciecha Jaruzelskiego sta-

nu wojennego, to był straszny szok. Najbardziej 

cierpieli wtedy rodzice, którzy mieli synów w woj-

sku. Nie zapomną, że niejeden z nich w czasie urlo-

pu w domu rozpłakał się  jak dziecko, bo  ludzie 

traktowali żołnierzy jak wrogów, obrzucali kamienia-

mi I butelkami. Nie zapomną także pustych półek w 

sklepach i tego poczucia niepewności, kiedy nie 

wiadomo, czy nie będzie kolejnej wojny, a przecież 

jedną już przeżyli. Poza tym ich życie  chwilami było 

podobne do naszego, to znów niepodobne. Borykali 

się z problemami materialnymi, zdrowotnymi, nieraz 

najedli się strachu i tylko dzięki zachowaniu zimnej 

krwi wyszli cało z wielu opresji.  

 Mimo że seniorzy wiele przeszli w swoim życiu, 

potrafią również przywołać mile wspomnienia i znaleźć 

coś dobrego w tych trudnych czasach dzieciństwa, mło-

dości i dorosłości. Mówią, że dawniej ludzie bardziej po-

trafili się ze wszystkiego cieszyć, święta czy wesela miały 

bogatszą oprawę, często w domach  organizowano po-

tańcówki, na które mogli przyjść wszyscy  sąsiedzi, w 

maju urządzano śpiewane majówki. Seniorzy dodają tak-

że, że teraz nie ma już  biedy,  ale ludzie nie potrafią być 

tak samo jak wówczas weseli, pomocni, spontaniczni, 

raczej zamykają się w wąskim kręgu, dystansują od in-

nych, a to wcale nie jest dobre. Wielkim przeżyciem dla 

wszystkich był wybór papieża – Polaka, a jeszcze więk-

szym możność ujrzenia i posłuchania Jana Pawła II w 

czasie jego pobytu w Starym Sączu. 

Wspomnienia płyną nieprzerwanym strumie-

niem, te smutne wywołują łzy, inne uśmiech. Seniorzy 

pragną opowiedzieć o swoim życiu, aby młode pokolenie 

nauczyło się doceniać nie tylko dzisiejszy dobrobyt, ale 

także możliwość nauki, poczucie bezpieczeństwa, czyli 

to, o czym kiedyś można było tylko pomarzyć. Starsi lu-

dzie chcieliby, żeby tak jak dawniej na pierwszym miej-

scu stawiać Boga, rodzinę, zdrowie, a dopiero potem 

rzeczy materialne. Dzisiaj młodemu pokoleniu trudno 

wyobrazić sobie, jak można  być głodnym, uciekać w 

środku nocy przed Niemcami, zastanawiać się, czy wszy-

scy członkowie rodziny przeżyją, jak można nie mieć In-

ternetu, telefonu komórkowego, chodzić boso… A jednak 

można było tak kiedyś żyć. Trzeba pamiętać o takich 

sprawach, aby nauczyć się doceniać życie dziś. Tylko, co 

będzie, kiedy babcie i dziadkowie odejdą i nie będzie już 

opowieści z pierwszej ręki? Wtedy, miejmy nadzieję, pa-

łeczkę przejmą wnuczki i wnuki i kiedyś, gdy założą wła-

sne rodziny, opowiedzą swoim dzieciom o dawnych cza-

sach i będą uczyć ich tak żyć, aby nie powtórzył się kosz-

mar wojny, by dalej najważniejsze były wiara, rodzina, 

pokój, ludzka dobroć, współczucie, żeby skupić się na 

„być” a nie „mieć”. 

 Papież Jan Paweł II powiedział kie-

dyś, że pamięć o przeszłości oznacza zaan-

gażowanie w przyszłość. Według naszego 

wielkiego rodaka starsi ludzie są strażnikami 

zbiorowej pamięci. Pomagają  mądrzej pa-

trzeć na świat, ponieważ dzięki życiowemu 

doświadczeniu zyskali wiedzę i dojrzałość, i 

mogą udzielać młodym cennych pouczeń. 

Pamiętając o tych pięknych słowach, roz-

mawiajmy ze starszymi ludźmi, słuchajmy 

tego, co mówią, bo chociaż może nie nadą-

żają za technicznymi nowinkami, to są 

skarbnicą życiowej mądrości i w życiu kieru-

ją się chrześcijańskim systemem wartości. 

 

 

opracowała  mgr  Agata Tokarska 

Zapytaj babci zapytaj dziadka….. 
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Zapytaj babci zapytaj dziadka….. 

Był piękny czerwcowy dzień, gdy wolontariuszki, 

uczennice Gimnazjum nr 2 w Podolu- Górowej Ewelina 

Bałuszyńska, Joanna Chochorowska, Agnieszka Koszyk 

oraz Aleksandra Łukasik, Marzena Nasalska, Kinga, 

Oszczepalska wraz z opiekunami Joanną Pałką, Krystyną 

Mlyczyńską, Małgorzatą Rybską i Ewą Sadłoń  wyruszyły 

na wcześniej umówione spotkania do seniorów mieszka-

jących w Podolu- Górowej. 

Pierwsza grupa odwiedziła Panią  Stanisławę  Bielań-

ską,  P. Marię  Jana Furtaka, Panią Zofię Magiera,  

Panią Stanisławę Szczepańską. Natomiast druga 

grupa młodych ludzi spotkała się z Panią Rozalią 

Schabińską i Panią Genowefą Wolak. 

             Wszyscy seniorzy mają powyżej 80 lat. Mają 

bogate doświadczenia życiowe. Mieszkają w otoczeniu 

rodziny. Starają się pomagać bliskim, na ile potrafią, w 

codziennych obowiązkach. Są w stanie doradzić w trud-

nych decyzjach młodszym, bo sami choć nie ukończyli 

uniwersytetów, przeżyli na przestrzeni lat wiele, zarówno 

w sferze osobistej jak i w wymiarze zmian zachodzących 

na świecie. 

              W swoich wypowiedziach przekazali wolonta-

riuszom to co najbardziej utkwiło w ich pamięci. Uczen-

nice dowiedziały się, że wszyscy związani są z Podolem 

co najmniej od sześćdziesięciu lat. 

                 Spotkanie z Panią Bielańską przebiegało w 

bardzo miłej atmosferze. Wolontariuszki zostały poczę-

stowane napojami chłodzącymi i pysznym ciastem. Po 

przedstawieniu się, nieśmiało zaczęły zadawać pytania. 

Pani Stanisława miała sześć lat, gdy wy-

buchła II wojna światowa. Pamięta jak 

zupełnie nieświadome, z grupą innych 

dzieci od sąsiadów, siedziały na skarpie i 

machały nadjeżdżającym Niemieckim żoł-

nierzom. Rodzina jej to sześcioro rodzeń-

stwa i rodzice. Mieszkali w domu koło 

kapliczki na Bartkowej. Domownicy mieli 

swoje obowiązki. Ona musiała jako sze-

ścioletnie dziecko od wczesnych godzin 

porannych paść krowy. Prowadziła  je na 

łańcuchu. Dokładnie pamięta wyczekiwa-

nie na śniadanie, które przynosiła jej ma-

ma. Chociaż było ciężko, to chleba nie 

brakowało. W piecu mieściło się naraz 

dziewięć bochenków. Zawsze mama pie-

kła chleb raz w tygodniu. Na obiad było 

jedno danie. Wszyscy domownicy jedli z 

jednej miski. Inaczej wyglądało mieszka-

nie. W kuchni nie było podłogi tylko klepi-

sko. Zamiatało się miotłą zrobioną z gałęzi jodły. Podło-

gę drewnianą raz w tygodniu szorowało się i układało 

kartony. Inaczej wyglądało mycie okien. Otwierane były 

na zewnątrz. Polewało się je wodą z wiaderka, przeciera-

ło i na tym koniec. Nie było żadnych środków myjących, 

płynów. Do szkoły chodziło się  przez kilka lat. Uczono 

języka polskiego, matematyki, historii, geografii, języka 

niemieckiego, języka angielskiego. Nie było podręczni-

ków. Na śniadanie przynosiła kromkę suchego, czarnego 

chleba. Każdy uczeń był zmęczony codzienną pracą na 

gospodarstwie, do szkoły chodziło się na bosaka. Trudno 

było mieć osiągnięcia w nauce. Przechodziło się z klasy 

do klasy. Dzieci były surowo wychowywane. Szanowało 

się nauczycieli. W szkole stosowano kary. Za złe zacho-

wanie można było dostać linijką po ręce. Częściej karani 

byli chłopcy. Było zupełnie inaczej.           

  Po ukończeniu szkoły w 1947 roku pojechałam 

do starszej siostry na zachód. Miałam się dalej uczyć.  

Wróciłam jednak do domu i poszłam do pracy( dojeżdża-

łam motorem), sprzedawałam w sklepie. Chociaż było 

ciężko, nie byliśmy smutni. W młodości spotykaliśmy się, 

śmialiśmy. Koło domu była weranda, na której w wolnym 

czasie siadaliśmy. Pamiętam jak się odwiedzaliśmy. Do 

Rożnowa potrafiliśmy iść do koleżanki na imieniny na 

piechotę. Zawsze ktoś opowiadał żarty. Byliśmy szczęśli-

wi, jak to młodzi, jeden drugiemu nie zazdrościł. W tych 

trudnych czasach rodzice bardzo się starali, aby zapew-

nić nam potrzeby. Pamiętam, że nie można było, tak jak 

teraz, kupić sobie ubrań. Moja mama kupowała materiał 

„Od juniora do seniora” 
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od rodziny, która otrzymywała paczki z Ameryki. 

Brat umiał szyć. Miałyśmy z siostrą jednakowe 

płaszcze. Najbardziej byłyśmy zadowolone, gdy 

uszyto nam sukienki i kupiono pończochy, ładne 

buty. Wyglądałyśmy z siostrą jak bliźniaczki. Pa-

miętam narciarskie buty, które nie były zbyt wy-

godne i to jak cieszyłam się z później nabytych ofi-

cerek ze skóry. Pamiętam, że w latach sześćdzie-

siątych na procesjach w uroczystości kościelne no-

siłam obraz. Był to wielki zaszczyt. Dziewczęta były 

ubrane w białe suknie lub w stroje krakowskie. 

Smutno mi, gdy teraz widzę, jak na procesji w 

oktawie Bożego Ciała bez skrępowania noszą obraz 

nawet w spodniach. Niezapomnianym zwyczajem 

było kolędowanie, śmigus- dyngus. Wyszłam za 

mąż, gdy miałam 30 lat. Mąż był bardzo dobrym 

człowiekiem. Wychowaliśmy dwie córki. Strasznie 

przeżyłyśmy jego śmierć. Mieszkam teraz z rodziną 

młodszej córki. Niczego mi nie brakuje. Bardzo cenię 

sobie rodzinę. Do dzisiaj spotykamy się regularnie z ro-

dzeństwem, chociaż każdy ma swoją rodzinę. Lata szyb-

ko upływają. Część z bliskich już odeszła. Pamiętam o 

wszystkich. Najważniejsze jest  zdrowie i zgoda, wzajem-

ny szacunek. Z tych ostatnich czasów  z dumą wspomi-

nam  wspaniałego Polaka, jakim był papież Jan Paweł II. 

Wielkie szczęście dla całego naszego pokolenia, że mo-

gliśmy korzystać z jego nauczania.  Bardzo często modlę 

się do niego. Dzięki programom telewizyjnym mogliśmy 

na bieżąco uczestniczyć w Jego pontyfikacie. Gdy pomy-

ślę, jak wiele zmian dokonało się za mojego życia, to 

trudno mi uwierzyć. Teraz jest opieka zdrowotna. Byłam 

w sanatorium. Stan mojego zdrowia znacznie się popra-

wił po zabiegu jaki miałam. Czasem mi się wydaje, że 

nie mam jeszcze tyle lat. Ciągle powtarzam, jak teraz 

jest dobrze na świecie. Pamiętajcie, aby kochać ro-

dziców i być im wdzięcznym. 

               

 Pani Zofia Magiera bardzo ucieszyła się z 

wizyty gości. Pamięta trudne życie. Wszystko czym 

ludzie dysponowali musieli sobie wypracować. Gdy 

była dzieckiem musiała chodzić na służbę do stryja. 

Pracowała też w domu, pamięta jak pomagała ojcu 

w młocce. Nie było maszyn i skoszone zboże młóciło 

się cepami. W czasie wojny przymusowo pracowała 

przy kopaniu okopów, mieszkała w łagrze. Trudne to 

były czasy, ale jakoś ludzie dawali sobie radę. Głodu 

nigdy nie cierpiała. Zawsze były trzy posiłki dziennie. 

Nie można było sobie kupić jedzenia, jak teraz, tylko 

to się wykorzystywało co urosło w polu. Darem była 

krowa, bo  było dostępne mleko i inne produkty wy-

rabiane z niego. W domu było ich sześcioro rodzeństwa. 

Pamięta, że ubrania były z lnu, a buty drewniaki. Do 

szkoły chodziła cztery lata. Nie miała zeszytów. Uczyła 

się pisać na tabliczce. Miejsce, w którym mieszka, nale-

żało do rodziny męża. Sami budowali dom z gliny, która 

była w tych czasach powszechnym materiałem budowla-

nym. Wydobywali ją na swojej działce. Wychowała dzie-

ci. Nie narzeka na pracę. Wolała pracować, być zdrową. 

Teraz najtrudniej przeżywać utratę dzieci, ich choroby. 

Jest się też czym cieszyć. Wybudowali sobie domy nie 

takie jak dawniej. Na koniec podkreśliła, że najważniej-

sze jest zdrowie. Serdecznie podziękowała za wizytę.  

 

Pan Jan Furtak pochodzi z Łyczanej, a urodził się w 

okolicach Kielc. Jego rodzice pracowali we Francji i za 

zarobione pieniądze kupili gospodarstwo w Łyczanej.  

 

Zapytaj babci zapytaj dziadka….. 
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Zapytaj babci zapytaj dziadka….. 

Tam spędził swoje dzieciństwo i młode lata. Gdy wybu-

chła II wojna światowa miał 7 lat. We wrześniu 1939 

roku szedł do szkoły. Pokonywał codziennie 4 km, aby 

dotrzeć do celu. Nie wiedział co się dzieje. Słychać było 

strzelaninę i paliły się wioski leżące na przeciwległym 

wzgórzu. W szkole nie było podziału na zespoły  klaso-

we. Uczęszczało się kilka lat do jednej klasy. Nie wszyst-

kie dzieci chodziły do szkoły. Z całej miejscowości było 

ich czworo.  Gdy kończyła się wojna był uczniem klasy 

piątej. Klasę szóstą i siódmą kontynuował w Korzennej. 

Miał książkę do algebry i języka polskiego, uczył się jesz-

cze języka niemieckiego i francuskiego ale podręczników 

do tych przedmiotów nie było.  Potem można było się 

kształcić w gimnazjum w Nowym Sączu, ale to było nie-

osiągalne dla niego z wielu powodów. Prowadzili sześcio-

morgowe gospodarstwo. Wszystkie prace trzeba było 

wykonywać ręcznie, nie było maszyn. W pracę byli zaan-

gażowani wszyscy  domownicy, dorośli i dzieci.                                                                                                       

              Podczas wojny sołtys na rozkaz okupanta wy-

znaczał z każdego numeru ludzi do pracy przy kopaniu 

okopów dla Niemców. Z mojego domu do pracy chodzili-

śmy z ojcem i starszym bratem, codziennie  z własnymi 

łopatami 7 km przez Wojnarową do Wilczysk. Potem za-

broniono chodzić do domu, tylko założono w Wojnarowej 

łagier. Były to zwykłe stodoły, leżało się na słomie, do-

stawaliśmy do jedzenia niby zupę. Długo tam nie wytrzy-

maliśmy i uciekliśmy przez lasy. Pamiętam takie zdarze-

nie. Niemcy uzbrojeni prowadzili nas do pracy. Na trasie 

trzeba było pokonać rzekę przechodząc dość wysoko 

usytuowaną kładką. Byłem mały i nie utrzymałem rów-

nowagi na chyboczącej się kładce. Spadłem do rzeki. 

Cały mokry chciałem się ogrzać przy ognisku, które palili 

Niemcy. Nie pozwolili mi, jeszcze 

straszyli i wypędzili do pracy. 

Chociaż był zimny dzień, jakimś 

cudem przeżyłem. 

            Po wojnie od 1947 roku 

pracowałem w spółdzielni jako 

magazynier. Z tego okresu zapa-

miętałem pożar, gdy spalił się 

kościół w Korzennej. Było to pod-

palenie. Podejrzany był zagorzały 

komunista. Kościół był modrze-

wiowy. Na wieży były dzwony, 

których Niemcom w czasie wojny 

nie udało się zdjąć, chcieli je 

przetopić na działa. Podczas tego 

pożaru wszystko się spaliło, a 

dzwony stopiły się. Mój ojciec 

pomagał w sprzątaniu po poża-

rze. Potem poszedłem do wojska. 

Miałem 20 lat. Rok spędziłem w szkole podoficerskiej w 

Szczecinku. Była tam straszna dyscyplina. Tylko zasłużo-

ny żołnierz mógł raz na rok wyjechać na urlop do domu. 

Gdy byłem w wojsku, rodzice powiadomili mnie listow-

nie, że w Korzennej został jeszcze podpalony dom para-

fialny, w którym mieszkały zakonnice. Gdy zmarł Stalin 

zrobiło się trochę lżej.  

          Ożeniłem się w 1956 roku i od tego czasu miesz-

kam w Podolu. Wybudowaliśmy dom.  

Pani Maria Furtak opowiedziała młodym słuchaczom 

historię śmierci ojca. Podczas wojny Niemcy przyszli do 

ich domu. Kazali ojcu zaprzęgać konie i musiał z nimi 

jechać. Miała 8 lat, troje młodszego rodzeństwa, a matka 

była w ciąży. Ojciec zmuszony pojechał. Niemcy trans-

portowali na Jamną broń i pociski. Jak się później dowie-

działa, zabronili odchodzić od wozu. Ojciec odszedł i za-

strzelili go. Każdy podżył swoje- z rozrzewnieniem koń-

czy swoją opowieść Pani Furtakowa. Mama została sa-

ma. Trzeba było wychować czworo dzieci.  

 W czasie wojny było bardzo ciężko żyć. Panował 

głód. Najtrudniejszą sytuację mieli Żydzi. Musieli się 

ukrywać. Czasami ukradkiem przychodzili do domów i 

prosili o jedzenie. Zdarzyło się, że nie było chleba, a zo-

baczyli oskrobiny z ziemniaków. Wzięli je, ugotowali i 

zjedli. Tylko Polacy pomagali im przetrwać. Ukrywali się 

w lesie, w skalnych szczelinach. W zimie było najgorzej, 

bo na śniegu zostawały ślady, gdy zanosiło się im coś do 

jedzenia. Niemcy byli bezwzględni wobec Żydów, nie 

traktowali ich jak ludzi. Na każdym kroku groziła im 

śmierć. Gdyby się wydało kto im pomaga, albo ich ukry-

wa, groziła za to śmierć. 
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                   Czasy wojny były okrutne. W ciągu nasze-

go życia świat się niesamowicie zmienił na lepsze. Teraz 

jeżeli ktoś narzeka, to chyba nie wie, czego w życiu 

chce. 

 Nasza młodość minęła jak zwykle szybko. Pomi-

mo wszystkich niedogodności, na swój sposób bawiliśmy 

się. Organizowaliśmy tzw. potańcówki, śpiewaliśmy róż-

ne piosenki wesołe i smutne. Chcieliśmy żyć, cieszyliśmy 

się nawet z małych rzeczy, dużo rozmawialiśmy i od 

dzieciństwa ciężko pracowaliśmy.  

 Kolejne spotkanie i ostatnie dla tej grupy odbyło 

się w domu Pani Stanisławy Szczepańskiej Dzieciń-

stwo spędziła na Bartkowej. Miała jedną siostrę, która 

obecnie mieszka w Zakliczynie i dwóch braci, któ-

rzy już odeszli. Trudno przywołać najmłodsze 

lata. Pamięta, że spotykali się z koleżankami, 

kuzynką i wspólnie bawili. Nie było jednak zaba-

wek, jak teraz. Całe dnie były wypełnione pracą, 

wykonywaną ręcznie, nie było maszyn. Do jedze-

nia mieli to, co urosło w polu. Nie wszystkim lu-

dziom chciało się pracować. Byli tacy co kradli i z 

tego żyli. W czasie wojny niektórzy gotowali zupę 

z trawy. Gdy wybuchła II wojna światowa na 

naszym terenie pojawiły się transporty niemiec-

kie, które nadjeżdżały ze strony Tarnowa i uda-

wały się w kierunku Nowego Sącza. Niemcy cho-

dzili po wsi razem ze sołtysem i zabierali ludziom 

zboże. Pewnego razu byłam w domu tylko z 

młodszą siostrą. Mama poszła do Sącza, a tato z 

bratem pracowali w polu. Przyszło do nas piętna-

stu uzbrojonych Niemców. Mieli ze sobą tłuma-

cza. Pytali ile mamy krów, świń i co jest w gospo-

darstwie. Wszystko powiedziałam tak jak było, 

zgodnie z prawdą. Bardzo 

się wtedy bałam. Sąsiad 

mówił, że trzeba wziąć 

zboże. W naszej obronie 

stanął tłumacz i orzekł, 

że nie można wszystkiego 

zabierać, bo są dzieci. 

Chciał nawet rozpalić pod 

kuchnią, ale nie zrobił 

tego, bo bałam się, że 

zapali się w kominie. 

Czasami przychodzili do 

nas partyzanci z lasu. Byli 

głodni. Mama dawała im 

posiłek. Byli też tacy, któ-

rzy podawali się za party-

zantów i zabierali jedze-

nie, po prostu kradli dobytek.  

               Do szkoły uczęszczała. Z jej elementarza 

uczyło się czytać później jeszcze sześcioro dzieci. Pisa-

łam w zeszycie. Tornister był z tektury, miał zapinaną 

klapę. Szkoła była w starym domu. Mieszkał w tym bu-

dynku nauczyciel. Lekcje odbywały się w kuchni ogrze-

wanej zimą. Klasy były łączone, trzecia z czwartą, piąta z 

szóstą. O ubraniu się nie dyskutowało. Co mama wyszy-

kowała w tym się chodziło. Pamiętam, że do Pierwszej 

Komunii św. miałam białą sukienkę z szarym kołnierzem, 

innej nie było. Teraz jest dobrze, bardzo dobrze. Jak 

ktoś pracuje, może spokojnie żyć. 

                 Druga grupa spotkała się z Panią Rozalią 

Schabińską. Dzieciństwo spędziła w Bartkowej.  

 

Zapytaj babci zapytaj dziadka….. 



17 

Zapytaj babci zapytaj dziadka….. 

Codzienne życie bardzo różniło się od dzisiejszego. Dzieci 

mniej wiedziały. Była wojna. Nauka trwała cztery lata. 

Świadectwo było wypisane po polsku i po niemiecku. 

Ogólnie nie było warunków do nauki. Tylko wytrwali na-

uczyli się pisać i czytać. Dzieci uczyły się matematyki i 

języka polskiego. 

 Chociaż byliśmy dużą rodziną, nie brakowało nam jedze-

nia. Mój tato był na I wojnie światowej, więc miał do-

świadczenie, jak się  zachować w czasie II wojny świato-

wej. Był człowiekiem surowym, ale jak przychodzili ludzie 

głodni, to zawsze dzielił się z nimi jedzeniem.  

Pamiętam, że z siostrą przymusowo chodziłyśmy do ko-

pania okopów do Witowic. Okopy to były takie rowy, z 

których żołnierze walczyli z przeciwnikiem.  

              W powojennej Polsce nie było dobrze. Nie wró-

ciłam do szkoły. Trzeba było pracować. Pasłam krowy. 

Ojciec sadził groch. Ludzie chorowali, 

nie mieli odporności. Panowała epidemia 

cholery. Gdy byłam starsza pracowałam 

w sklepie. Bardzo lubiłam tę pracę. Pro-

wadzono handel wymienny. Pamiętam, 

ze za kilogram jajek można było dostać 

kilogram kiełbasy.  

Do dzisiaj pamiętam, jak Karol Wojtyła- 

biskup krakowski- został wybrany papie-

żem. Razem z całą rodziną oglądaliśmy 

transmisję w telewizji. To był szczęśliwy 

dzień.  

               Z okresu stanu wojennego 

pamiętam, jak mój syn Józef dostał kar-

tę powołania do wojska. Najpierw mu ją 

wycofali, ale niedługo potem musiał od-

być służbę. Nikt nie wiedział co się wy-

darzy. Martwiliśmy się. 

             Temat mody nie był ważny. 

Ogólnie było trudno o ubrania. Dobrze 

było, jak ktoś miał jedną parę butów. 

Dziewczęta nosiły sukienki, nie ubierały 

spodni. Kobiety zakładały na głowę chus-

teczki.  

Obecnie jest dużo lepiej.  Zmieniło się  

życie na lepsze. 

Jeżeli chodzi o duchy, to nigdy mnie nic 

nie straszyło. Dawniej na spotkaniach z 

sąsiadami,  opowiadali starsi panowie 

historie o duchach. 

Zwyczaje, które pamiętam z dzieciństwa i 

przetrwały do dziś  to procesje dookoła 

kościoła. Robienie wianków i święcenie 

ziół. 

Dużo w życiu przeszłam. Nie narzekałam. 

Byłam zadowolona. Cieszę się, że moje 

dzieci mają co jeść i w co się ubrać.                   

Kolejną rozmówczynią była Pani Genowefa Wolak. 

Wolontariuszki zastały ją przy pieleniu ogródka. W Podo-

lu mieszka od urodzenia. Gdy wybuchła wojna miała 7 

lat. Pamięta, że były to czasy biedy, głodu i strachu. Do 

szkoły uczęszczała trzy lata. Później musiała iść na służ-

bę do Siennej na rok i na dwa lata do Łęki. Wszystkie 

prace wykonywało się ręcznie. Gospodarz był miły i po-

zwalał w niedzielę spotykać się z koleżankami. Na służbę 

się szło, aby pomóc w utrzymaniu rodziny, zabezpieczyć 

podstawowe potrzeby. Już dzieci pracowały, rodzice 

otrzymywali zapłatę. Najczęściej bawiły się w chowane-

go. Nie miały zabawek. 

              Życie było bardzo trudne, ale pomagała mi 

modlitwa, jeszcze jestem. Miałam niecałe 19 lat gdy za-

łożyłam suknie ślubną. Bardzo dużo wysiłku kosztowało 

jej zdobycie. Na weselu  zaproszeni grajkowie przygry-
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wali, a goście tańczyli i śpiewali. Do 

jedzenia były kołacze. 

            Starsza siostra nauczyła mnie 

piec ciasto kruche. Piekłyśmy też 

chleb. Jednorazowo mieściło się 12 

bochenków. Zanim włożyło się do 

pieca chleb, pieczono podpłomyki, 

czyli placki z ciasta chlebowego posy-

pane cukrem. Masło robiłyśmy ze 

śmietany w maśniczce. Piekło się też 

buchty z ciasta drożdżowego. Nieraz 

wyhodowało się świnkę, a potem z 

niej wyroby do jedzenia.  

             W młodości bardzo lubiłam 

śpiewać. Należałam do chóru kościel-

nego, gdy proboszczem był ksiądz 

Grądziel a potem ksiądz Chmiel. Pa-

miętam procesje dookoła kościoła. Robiłam wianki na 

Boże Ciało. Gdy była burza, to poświęcony wianek rzuca-

ło się na ogień. Wierzono, że to uchroni dom od uderze-

nia pioruna. 

Pamiętam jak skubaliśmy gęsi. Pierze wykorzystywano 

do robienia poduszek i pierzyn. Zbierało się czasem 10 

kobiet. Było wesoło. 

                Na świecie dokonały się wielkie zmiany. Nie 

narzekam na świat. Bardzo cieszyłam się z wyboru Pa-

pieża- Polaka. Teraz mam czas na czytanie, słuchanie 

radia, oglądanie programów telewizyjnych, lubię dbać o 

kwiaty. 

               Na koniec Pani Genowefa podkreśliła, że w 

życiu najważniejsza jest zgoda w rodzinie. 

                Po upływie kilku tygodni wolontariuszki we 

własnym gronie podsumowały spotkania. Były bardzo 

zadowolone ze zdobytych informacji i bardzo zachęcają  

wszystkich rówieśników 

do spotkań z seniorami 

w swoich rodzinach czy 

sąsiedztwie. Poznając 

przeszłość dużo łatwiej 

żyć w teraźniejszości. 

Każda rozmowa sprawia, 

że stajemy się bardziej 

odpowiedzialni za sa-

mych siebie.        

                                                                                         
opracowała mgr Krystyna 

Schabińska 
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Grupą wolontariuszy z Przydonicy opiekowały 

się panie: Alina Hajduk i Maria Szarota 

Naszym pierwszym rozmówcą był pan Włady-

sław Małek (94 l.). Wspominał  swoje szkolne lata –do 

szkoły zakładało się białą koszulę. Ucząc się w I klasie, 

nie miał ani zeszytów, ani książek – wystarczyć musiała 

tabliczka, na której wykonywało się obliczenia lub inne 

polecenia zadane przez nauczyciela. Na lekcjach ucznio-

wie często uczyli się piosenek. Jako dziecko  pan Włady-

sław nie miał zbyt wiele wolnego czasu, ponieważ musiał 

wypełniać swoje codzienne obowiązki; pasł krowy i po-

magał rodzicom w domu. 

                Opowiedział nam, że dawniej jadło się bardzo 

skromnie - przede wszystkim ziemniaki i kapustę. Ojciec 

pana Władysława – Adam Małek - był żołnierzem, wal-

czył we Włoszech. Dzięki temu, że był inwalidą, nie wal-

czył w pierwszym szeregu. Na szczęście wrócił z wojny 

do domu. 

 Po ukończeniu IV klasy nasz rozmówca został 

powołany do wojska, gdyż wybuchła II wojna światowa,  

nie było więc już czasu na naukę. Pan Władysław opo-

wiadał, że Polska była bardzo słabo uzbrojona, nie mo-

gła zapewnić żołnierzom ani pożywienia, ani odpowied-

niej broni. W czasie wojny nie można było hodować 

zwierząt, a wszelkie plony oddawało się Niemcom. W 

zemście za zasadzkę Niemcy zebrali całą wieś w okolicy 

kościoła, co dziesiąta osoba miała wystąpić i zostać roz-

strzelana – wypadło akurat na pana Małka. Ostatecznie 

Niemcy spalili kilka domów w Przydonicy, ponieważ miej-

scowy ksiądz (który mówił po niemiecku) przekonał ich, 

by tego nie zabijali ludzi. Wyczytane osoby wywieziono  

do więzienia. Pan Małek uważa, że był to cud Matki Bo-

skiej Przydonickiej. 

 W młodości pana Władysława kultywowano tra-

dycje bożonarodzeniowe (np. kolędowaniew przebra-

niach, z szopkami)i wielkanocne (np. śmigus-dyngus). 

Na weselach dzieci mogły być tylko do wieczora. 

                 W czasach PRL- u  pracownicy UB donosili, 

sądzili i mordowali ludzi, a w czasie stanu wojennego 

pan Władysław był w areszcie domowym. Nie mógł 

wyjść z domu ani na krok. Nasz rozmówca 15 lat praco-

wał w Banku Żywności BGŻ. Wspominał, że jego szef był 

uczciwy i pomagał ludziom. 

               Według pana Władysława lepiej żyje się teraz, 

niż przed wojną. 

Pani Helena Sadłoń podczas rozmowy wspomi-

nała, że do szkoły chodziła 8 lat. Nie byłow Podolu 8 

klasy, uczniowie chodzili więc dwa lata do klasy 7. Jako 

dziecko pani Helena bawiła się lalkami wystruganymi z 

drewna. Do kościoła zdarzało się jej chodzić boso. Pani 

Helena w dzieciństwie i młodości bardzo dużo pracowa-

ła. Niestety, czasami nie było co jeść. U sąsiadów bywa-

ło też biednie, dzieci przychodziły nawet po obierki po 

ziemniakach, a mama pani Heleny pomagała im, jak mo-

gła. 

 W czasie wojny pościel bywała z papieru. Dziew-

częta nosiły spódnice, większość odzieży wykonana była 

z lnu, który zresztą uprawiano w Przydonicy. By len był 

biały, wystawiano go do słońca. Z gorszego lnu wykony-

wane były spodnie i worki – nic nie mogło się zmarno-

wać. Siało się pszenicę i żyto. Dziadek pani Heleny upra-

wiał ziemię  wołami, ale jej rodzice mieli już konie. W 

młodości pani Heleny pranie robiło się ręcznie, ale rów-

nież na prasce w metalowej w balii. 

 Podczas II wojny światowej Niemcy wjeżdżali do 

Przydonicy samochodami, wielu ludzi się ich bało 

i uciekało przed nimi. Mieszkańcom nie wolno było hodo-

wać świni, wszystko oddawało się Niemcom, choć ojciec-

Jesień życia to czas  podsumowań….. 
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pani Sadłoń potrafił schować trochę zboża na ich potrze-

by. 

  Nie wszyscy Niemcy byli źli - Pani Helena praco-

wała przy budowie okopów w Rożnowie, mieszkała wraz 

z innymi dziećmi w domkach obok zapory. Wspomina, że 

jeden Niemiec dał im suchary i opowiadał, że był zmu-

szony do pójścia na wojnę, a miał dzieci w ich wieku. 

Przez wodę przeprawiano się w Rożnowie łódkami lub 

końmi. Niemcy stacjonowali w dworku. Ojciec pani Hele-

ny poszedł na wojnę w 1939  r. (drugi już raz, bo uczest-

niczył też w I wojnie światowej), polecił dzieciom opieko-

wać się mamą i jej pomagać. 

                W młodości pani Helena razem z rówieśnika-

mi śpiewała majówki pod dużą lipą (której już dziś nie 

ma w Przydonicy), gdzie znajdowała się figurka Matki 

Boskiej, czasem nawet do północy. Według pani Sadłoń 

kiedyś więcej ludzi chodziło do kościoła. 

W stanie wojennym jej ojciec poszedł do wojska. 

Pani Helena ma wspaniałą pamięć – zaprezentowała 

nam fragment Powrotu taty Adama Mickiewicza! 

Według pani Heleny teraz żyje się lepiej, ale wciąż bra-

kuje modlitwy. 

 

Pani Michalina Matras opowiedziała nam, że  

w pierwszej klasie szkoły podstawowej nie było podręcz-

ników, uczyło się z gazet. Szkoła była tam, gdzie obecnie 

sklep w Przydonicy. W czasie wojny spalił się jej rodzinie 

dom. Jako dziecko pani Michalina znała liczne wierszyki, 

piosenki, modlitwy (niektóre pamięta nawet do dziś), 

lalki robiło się ze starych gałganków, szmatek, nie było 

innych zabawek. Na śniadanie przeważnie jadło się plac-

ki ziemniaczane smażone na blasze. 

Ubrania szyło się dla siebie samodzielnie. Siało się len, 

robiło się z niego np. rękawiczki, skarpetki. Chodziło się 

w drewniakach. W młodości pani Michaliny wielu ludzi 

chorowało i umierało na tyfus. 

 Do kościoła chodziło się do Przydonicy, ale też 

do Podola, nasza rozmówczyni uczestniczyła 

w procesjach. Późno chodziło się spać, ponieważ było 

bardzo dużo pracy. W polu pracowało sięz motyką, kosą, 

zaprzęgano krowy zamiast koni. Uprawiało się m.in. 

ziemniaki, pszenicę, buraki. Młóciło się przy użyciu spe-

cjalnej maszyny. Zboże mielono w żarnach (zabrali je 

rodzinie pani Michaliny Niemcy, gdy stacjonowali w Przy-

donicy). 

               Podobnie jak pan Władysław, pani Matras 

opowiedziała nam, że w lasach ukrywali się partyzanci, 

którzy zaatakowali samochód z Niemcem. Młody ksiądz 

wybronił wtedy mieszkańców, których zagoniono pod 

mur przy kościele. Zdarzyło się również, że Niemcy spa-
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lali kilka domów w zemście za to, że ktoś nie zgłosił się 

do wykopywania ziemniaków. 

 W lasach kopało się rowy podczas wojny (w 

Rożnowie, w Witowicach). Przez jezioro przeprawiano się 

łódkami. Niemcy wywozili ludzi. Nasza rozmówczyni 

wspominała, że Rosjanie wjechali do Przydonicy czołga-

mi. Gdy pani Michalina miała 7 lat, zabrali jej ojca, ale po 

jakimś czasie wrócił do domu. Po wojnie uczęszczała do 

7 klasy, uczyła się nawet języka francuskiego. 

Chodzono po kolędzie, pani Michalina raz przebrała się 

za chłopaka – wspominała, że nikt jej nie poznawał. 

               W czasach PRL-u wszystko było na kartki, mę-

ża pani Matras wzięto do wojska na 3 lata. 

Według pani Michaliny dziś żyje się znacznie lepiej, a 

najważniejsze jest zdrowie. 

Pani Dorota Szymańska opowiadała, że w jej 

młodości było bardzo biednie, ponieważ wszystkie plony 

zabierali Niemcy - nawet krowy (np. u sąsiadów), jajka. 

Mleko zanosiło się do mleczarni. 

Nie było porządnych ubrań (w czasie wojny), zimą  

wchodziło się nawet do worków, żeby było cieplej. Po 

wojnie było już nieco lepiej. 

              Pani Dorota ukończyła 4 klasy szkoły podsta-

wowej. Przed wyjściem do szkoły trzeba było oporządzić 

zwierzęta w stajni, przynieść także wodę ze studni. W 

domu nie było bieżącej wody. Jadło się najczęściej ka-

szę, groch. 

               Dzieci bawiły się np. w ciuciubabkę, śpiewało  

się piosenki. Pani Dorota śpiewała sobie np. podczas  

wypasania krów. 

 Wesela przygotowywało się w domu, trwały do 

rana. Przy dzieciach nie śpiewano odważniejszych piose-

nek. 

 Młyn znajdował się w Podolu i w Przydonicy. 

Żydów było wielu. Rodzina pani Doroty pomagała Żydom 

(dawała im jedzenie). 

    Podczas stanu wojennego jedzenie było na 

kartki, a o nie było bardzo trudno. 

„Teraz żyje się lepiej” – powiedziała nam pani Dorota.  
 

opracowała 

mgr  Anna 

Biernacka-

Procyk 
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W ramach  wspomnianego projektu młodzi 

wolontariusze z Gminy Gródek nad Dunajcem starali 

się zbliżyć do osób starszych. W ciepłej i serdecznej 

atmosferze, z radosnymi ognikami w oczach, prze-

prowadzili z nimi wywiady. Dzięki nim mogli choć w 

ułamku zbliżyć się do tragedii II wojny światowej, 

poczuć ucisk głodu, a przede wszystkim przekonać 

się o sile i wytrwałości bohaterów tamtych strasz-

nych i wypalających piętno na duszy czasów. 

             Każde dziecko marzy o wspaniałym beztro-

skim dzieciństwie. Na widok zabawek i modnych ga-

dżetów oczy im się świecą. Kiedy rodzice poproszą o 

pomoc w domowych obowiązkach, kwaszą się i bu-

rzą. Nigdy nie zaznały prawdziwego głodu – na sto-

łach króluje niesamowity wybór. Swoimi drobnymi 

palcami zawiązują sznurówki nowych adidasów, za-

pinają skórzane rzemyki sandałów. 

              Tymczasem wystarczy cofnąć się o kilka-

dziesiąt lat  do czasów, gdy obuwie świadczyło o 

bogactwie, półki w sklepach ziały pustkami, a mali 

pomocnicy paśli łaciate krowy. W domu nie było tyle 

chleba, co dzisiaj. Ukroiło się kromkę, dobrało trochę 

ziemniaków i tak szłam do szkoły – jak wspomina Pani 

Katarzyna Wzorek, mieszkanka Rożnowa. W teraźniej-

szym świecie wyjazdy i podróże stanowią nieodłączny 

element życia. W przeszłości takie przedsięwzięcia były 

rzeczą niebywałą. Pani Katarzyna opisuje to przeżycie 

takimi słowami: Ksiądz Ryba i dyrektor Kozicki wysłali 

mnie na półkolonię. Oj, jakie tam było jedzenie! Chleb ze 

smalcem, gotowana kasza… Co za piękne 2 miesiące! 

Dzieci w tamtych czasach rozwijały swoją kreatywność i 

pomysłowość, tworząc zabawki z najprostszych rzeczy. 

Nie przejmowały się, czy jest ona wystarczająco ładna i 

ciekawa – cieszyły się każdą, najmniejszą chwilą spędzo-

ną na beztroskiej zabawie nowym,,gadżetem’’. Laleczkę 

się ze szmaty uplotło. Dzwoniło się łyżką o pokrywkę. 

Graliśmy w klasy. Miałam niewiele wolnego czasu, mu-

siałam pomagać rodzicom w polu – jak opowiada o dzie-

cięcych hulankach Pani Katarzyna Kudła, która, zaled-

wie po ukończeniu 3. klasy, wyjechała na Zachód, gdzie 

służyła u pewnej rodziny. Czy dziewczynka, która w 

obcym domu pierze, sprząta, gotuje, to codzienny wi-

dok? 

                  Kiedy wybuchła II wojna światowa, Pani 

Katarzyna Wzorek miała 14 lat. Panowały wtedy ła-

panki. Żołnierze wywozili dzieci, młodzież, dorosłych, 

kobiety i mężczyzn na roboty do Niemiec. Młoda dziew-

czyna wiedziała, że nie jest bezpieczna, tu, w Rożno-

wie, gdzie zabierano siłą każdego. Postanowiła uciec. 

Zebrała niewiele rzeczy i zawinęła w chustkę, którą 

oplotła wokół głowy. Kolega czekał na nią z rowerem. 

Mieli przejechać przez Czchów do Pęcher, skąd złapała-

by pociąg do Krakowa. Pojechali. Przed moimi oczami 

mignął zatrzymujący się niemiecki samochód, na któ-

rym kotłowała i ściskała się masa żołnierzy. Jeden z 
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nich zapytał:,,Wohin?”, odpowiedziałam: ,,Cracow”.  

Wtedy chwycił mnie za rękę, szarpnął za drugą i wywlókł 

na pakę. I zawieźli mnie do Krakowa – tak o tym trau-

matycznym przeżyciu opowiada Pani Wzorek, która 

jako dziecko nie przestraszyła się wozu pełnego wrogów. 

                 Wolontariusze mieli przyjemność przeprowa-

dzić wywiad z Tommasem Biggiero – włoskim dzienni-

karzem i korespondentem z 1948 roku dla Ga-

zety Polskiej,,,dziadkiem zastępczym” trzyna-

ściorga dzieci zaprzyjaźnionej rodziny w Rożno-

wie. W tym roku debiutował na deskach Teatru 

Nowego w Nowym Sączu ze swoją poezją, za-

skarbiając sobie tym samym serca quasi-

artystów. Jest autorem kilku książek. Jego dzie-

ciństwo znacznie różniło się od przepełnionej 

głodem i biedą młodości naszych seniorów. Jak 

sam mówi: Miałem beztroskie dzieciństwo, takie 

jakie każde dziecko powinno przeżyć. We Wło-

szech urządzaliśmy bitwy na pomarańcze. Nie 

poczułem ubóstwa, ale świat tak. Co za niespra-

wiedliwy paradoks… Hekatomba II wojny świa-

towej jednakże dotknęła i jego. Szczerze? Coś 

tak okrutnego i nieludzkiego nie daje o sobie 

zapomnieć. Bombardowali mój dom, ogromne 

ładunki spływały z szarego nieba. Cudem usze-

dłem z życiem – jak wspomina dziennikarz. 

Okres II wojny światowej nazywa,,aktem zagła-

dy”. Czy my, żyjący w państwie, w którym nie 

musimy martwić się o jutrzejszy dzień, opływa-

my w luksusach, a mimo to ciągle narzekamy -

potrafimy docenić poczucie bezpieczeństwa, z 

którym budzimy się każdego ranka? 

 

                  Większość dzieci i młodzieży ma negatywny 

stosunek do nauczycieli. Często ich nie szanują, drwią z 

każdej próby,,nawrócenia”. Są nieposłuszni. Na myśl o 

kolejnym dniu z łokciami opartymi o szkolną ławkę prze-

wracają zniesmaczeni oczami, przeciągle wzdychając. A 

przecież mają tyle możliwości! Nie było książek, tylko 

składaki, jak teraz do gazety. Nazywało się to story. Jeśli 

ktoś nie chodził do szkoły, nic się nie działo. Bardzo się 

wtedy szanowało nauczycieli. Lubiłam panią Duchównę, 

Opolski raz wykręcił mi ucho – jak wspomina Pani Wik-

toria Rybska, najstarsza mieszkanka Rożnowa. Pani 

Maria Grzegorzek nie miała tornistra, wszystko nosiła 

w pierwszej lepszej torbie. Opowiada, że niegrzecznych 

uczniów bito trzciną po rękach. Pani Wanda Różycka 

stworzyła zaś plecak z kawałka materiału, który przewi-

nęła sznurkiem. Wszystkie sobie jakoś radziły. 

                  Często jedyną rozrywką dla objętej wojną 

młodzieży były słynne wówczas potańcówki, podczas 

których chłopcy zaciągali na parkiet piszczące z radości 

dziewczęta. A w dal, choć na moment, odchodziła zabój-

czyni młodej energii – Wojna. W czwartki organizowano 

potańcówki na świetlicy. Muzyka grała, to dusza też – 

jak wspomina te beztroskie chwile Pani Wanda Różyc-

ka. Po wsiach wszyscy się gromadzili i tańczyli – opowi-

da Pani Ludwika Hajduk. 
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 Okres wojny wystawił jednak mło-

dego ducha na próbę. Pani Katarzyna 

Wzorek jako nastolatka  wyjechała do 

Krakowa, gdzie pomagała bogatej Au-

striaczce, która była w ciąży. Dzięki niej 

mogła zatrudnić się w Bahnhofie. Nie sa-

ma praca i parę groszy dodawało jej otu-

chy, a dostęp do cukrzajny – przydziału, 

skąd zawsze zabrała pęd kiełbasy. W 

ogrodzie Austriaczki zbierała owoce. Było 

nieco łatwiej.  Nie wszystkie wysiłki są 

jednak opłacalne. Pani Wzorek przez 

zwykły przypadek o mało co nie została 

wywieziona do obozu zagłady. Miała wy-

czyścić niemiecką koszulę z prochu papie-

rosów. Zamachnęła się i energicznym ru-

chem pozbyła się pyłu. Swastyka z koszuli 

upadła na ziemię. Całe szczęście, że nie było przy tym 

Niemców. Gdyby zobaczyli, że w akcie wzgardy i złości 

gniotę ich znak – wywieźliby mnie do Oświęcimia – opo-

wiada o prawie śmiertelnym wypadku Pani Katarzyna. 

Pani Wanda Różycka poszła na okopy za swojego ta-

tę. Nie chciała, żeby męczył się przy tej fizycznie trudnej 

pracy. Poza tym, ci, co potrzebowali sił przy morderczej 

harówce, mogli zjeść więcej. Brałam codziennie flaszkę 

mleka (mieliśmy jeszcze krowę, Niemcy jej nie zabrali) – 

jak wspomina Pani Wanda. 

Wśród okrucieństwa i niewolnictwa, jakie niosła 

za sobą II wojna światowa, nikły ułamek niemieckich 

żołnierzy potrafił dostrzec człowieka w ciężko pracują-

cym dziecku czy kobiecie, która z błyskiem nadziei w oku 

prosiła o kawałek ziemniaka. Wojny nie stworzyła masa 

bezwzględnych i pozbawionych uczuć ludzi – wywołali ją 

pojedynczy, wpływowi i szaleni. Jak opowiada Pani Ka-

tarzyna  Kudła: Jako dziecko szłam do okopów za sio-

strę, którą złapali. Spotkałam się wtedy z zadziwiającą 

serdecznością ze strony Niemca. Podszedł do mnie, wiel-

ki przy moim miniaturowym wzroście, i, widząc, że przy-

szłam w zastępstwie, wypowiedział słowo, którego nigdy 

nie zapomnę – ,,Raust!”. Na początku nie zrozumiała. 

Dopiero Polak – tłumacz- krzyknął, żeby uciekała. Miała 

wtedy 8 lat. 

Co ciekawe, niemieccy żołnierze nie burzyli roż-

nowskich dworów. Mieli z nich stuprocentowy użytek w 

postaci żywności i schronienia. Każdy, czy uprawiał zbo-

że, czy miał w domu jaja, chleb, pewną część musiał 

oddać Niemcom – mówi Pani Maria Grzegorzek. Ojciec 

Pani Marii był żołnierzem, który 3 lata 

służył w wojsku austriackim. Podczas 

nalotu Niemców uświadomił sobie ich 

siłę i potęgę. Już wtedy, w Brzesku, cią-

gnął się łańcuch czołgów i samochodów. 

Cała masa karabinów – relacjonuje Pani 

Maria. 

              Młodość w oczach mężczyzny 

nie była wymarzonym okresem życia. 

Pan Jan Różycki służył u Kwaśniew-

skich i Woźniaków. Później zwerbowano 

go na ogrodnika do Krynicy – Zdroju. W 

wieku osiemnastu lat pracował w warsz-

tacie na Kujawach. W 1952 roku został 

zaciągnięty do wojska – stacjonował w 

Kołobrzegu. Przebywał tam 27, a nie 24 

miesiące, jak planowano wcześniej. Po 
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odbytej służbie powrócił do 

firmy. Tam poznał swoją przy-

szła żonę – Panią Wandę. Pan 

Jan stał się ofiarą ogromnej 

pomyłki. Pracowałem wtedy 

w Tarnowie, był wypadek. 

Wybuchł gaz, spalił wszystko. 

Zginął tam mężczyzna. Pomy-

lili mnie z tym człowiekiem. 

Zabrali moje dokumenty i 

wrzucili w ogień – myśleli, że 

należą do zmarłego. Teścio-

wa, jak się dowiedziała o 

wszystkim, nie chciała wpu-

ścić mnie do domu – była 

przekonana, że widzi ducha. 

W gazetach pisano, że nie 

żyje pracownik urodzony w 

1932 roku, spalony przez wy-

buch gazu – opowiada o 

strasznej i niosącej skutki po-

myłce Pan Jan. 

                   W dzisiejszym świecie ludzie nie muszą 

martwić się o to, czy do zimy uda im się zdobyć buty. 

Przejmują się tym, co na siebie włożyć, ile ubrań przy-

mierzyć, czy coś jest modne, a może przereklamowane. 

Miało się dwie kiecki, miało się wszystko – jak mówi Pa-

ni Wiktoria Rybska. Za czasów wojny panowała 

ogromna bieda. Na szczęście, każdy miał owcę. Przędło 

się z jej wełny swetry. Trzewiczki, takie sznurowane, 

królowały i w zimie, i w lecie. Przeważnie każdy posiadał 

jedną parę butów – jak wspomina Pani Maria Grzego-

rzek. Ludzie na wojnie chodzili ubrani w papierowe 

spodnie czy  koszulę. 

                 Warto pamiętać o dawnych obyczajach i wie-

rzeniach. Pani Wanda Różycka opowiada o biedaku, 

którego nazywano,,dziadem”. Chodził od domu, do do-

mu. Klękał w sieni, składając ręce do modlitwy. Gospo-

dyni dawała mu wtedy coś do jedzenia. Najczęściej wy-

praszał piękną pogodę, żeby się dobrze pracowało w 

polu. W ten sposób otrzymywał i jajko, nie dręczył go 

głód, a słońce świeciło tysiącem promieni.  Pan Tom-

maso Biggiero zakochał się w polskiej kulturze. Do 

jego ulubionych autorów nale-

ży Bruno Schulz ze swo-

imi,,Sklepami cynamonowy-

mi”. Podziwia Polaków za ich 

głęboką miłość do ojczyzny, 

za wiarę w naród i dumę z 

bycia Polakiem. 

          Czy dzisiejsze demony, 

wampiry i wilkołaki miały 

swoich odpowiedników w 

przeszłości? Jak wspomina 

Pani Wiktoria Rybska: 

Mnie coś straszyło. Szłam z 

Gierowej, minęłam ścieżkę. 

Nagle zobaczyłam białą po-

stać. Ścigała mnie. Potwornie 

się wystraszyłam. Pamiętam, 

jak biegłam, co sił w nogach 

do domu. W tamtym czasie w 



26 

bajkach i legendach o potworach i zjawach 

królowały topielce. 

              Wydarzeniem, które przywróciło 

Polakom nadzieję, że wyrwą się z  pęt ko-

munistycznego reżimu, był wybór Karola 

Wojtyły, Polaka, na papieża. Podczas owej 

nocy tysiącom wiernym pozwolono na nowo 

odetchnąć. Nagle, dojeżdżając do granicy z 

Ukrainą, słyszymy krzyki. Ludzie wychodzą 

na ulice i wołają: ,,Polak Papa!”. Służby na-

wet nas nie sprawdziły. Łzom radości nie 

było końca – jak opowiada o tym niesamo-

witym wydarzeniu Pani Katarzyna Wzo-

rek. Dziennikarz Tommaso Biggiero tak 

mówi o papieżu: Udało mi się z nim spo-

tkać. Wydał mi się niezmiernie sympatyczny, szczery, 

dobroduszny i taki… prawdziwy. Był liderem. 

                  Każdy w życiu kieruje się jakimiś wartościa-

mi. Niektórzy marzą o dobrej sytuacji finansowej, inni o 

niekończących się podróżach. Najważniejsze dla mnie 

jest rodzina, dzieci, sąsiedzi i zdrowie – jak przekonuje 

Pani Katarzyna Kudła. Cieszę się, że mogę w końcu 

żyć w spokoju i ciszy – odpowiada z uśmiechem Pani 

Maria Grzegorzek. Młodzi ludzie muszą zrozumieć, 

jakim darem jest życie. Każdy urodził się po to, by żyć. 

Istnieć. Kocham życie, w którym troszczę się i dbam o 

szczęście innych -  jak opowiada o swoich wartościach 

Tommaso Biggiero. Najważniejsze w życiu to uczci-

wość, szacunek dla rodziców. Dzisiaj na nich woła-

ją ,,babka!”, ,,dziadek!”, a u mnie zawsze czule mówili-

śmy ,,mamusiu”. Bez tego prawdziwa miłość i relacja 

zginą – tak przedstawia swoje życiowe motto Pani 

Wanda Różycka. Wnuki i prawnuki. No i żeby poruszać 

się o własnych siłach – przekonuje Pani Ludwika Haj-

duk. 

                  Ludzie w dzisiejszym świecie zmienili sposób 

funkcjonowania, wychowywania dzieci. Można powie-

dzieć, że między teraźniejszością a przeszłością prze-

kształceniu uległo niemal wszystko. Czy na lepsze? 

Nie mogę przeboleć tych podziurawionych, starga-

nych spodni, które królują wśród nastolatków. Koja-

rzą mi się z Niemcami i wielką biedą. Wtedy chodzili-

śmy obszarpani. Teraz dzieci nie potrafią się bawić. 

Ślęczą tylko przed komputerem, telefonem. Dawniej 

przychodzili sąsiedzi i przy blasku lampy naftowej 

grało się w karty. Korzystali z ciężkiego, ale jednak, 

życia. Teraz dzieci mają raj na ziemi – tak komentuje 

dzisiejszy świat i prawa, jakimi się kieruje Pani Ka-

tarzyna Kudła. Ludzie teraz chorują na wszelkie 

choroby. Pani Wanda Różycka w całym swoim 

życiu nie używała lekarstw, aż do teraz. Pracowała w 

potwornym upale, była zdrowa i silna. W płaszczu cho-

dziłam 10 lat. Dzisiaj jeden ma Internet, drugi jeździ au-

tobusami. I jeszcze im mało – tak opisuje konsumpcjo-

nizm i rozrzutność społeczeństwa Pani Maria Grzego-

rzek. 

Dzisiejsze pokolenie z przeszłym  dzieli przepaść 

poglądów, wartości  i przekonań. Nie można im jednak 

zarzucić, że nie potrafią się porozumieć, rozweselić na-

wzajem. Członkinie szkolnego koła Caritas (Alicja Sodo-

lewska, Gabriela Rak, Agnieszka Garbacz, Gabriela Cepi-

ga, Natalia Mroczek) pod opieką Pani Katarzyny Kraw-

czyk- opiekuna szkolnego koła Caritas, P. Krystyny Pajor 

-  kierownika OPS oraz pomysłodawcy  i  twórcy  projek-

tu P.Małgorzaty Rybskiej  miło i przyjemnie spędziły 

czas, żywo dyskutując z seniorami. Wszyscy posiadają 

bowiem to, co w człowieku nigdy nie umiera – miłość do 

drugiego i pełen wyrozumiałości uśmiech, który nie do-

strzega różnic, a skupia się na tym, co wspólne i łączące.  

Natalia Mroczek                                                                                    

uczennica  III kl. Gimnazjum w Rożnowie 
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 Młodzi dziennikarze ze SP im. J. Korczaka w 

Roztoce Brzezinach zostali rozesłani do najstarszych 

mieszkańców wiosek: Tropia, Rożnowa i Roztoki Brzezin. 

Każdemu spotkaniu towarzyszyło wiele emocji. Podeks-

cytowani byli zarówno udzielający wywiadu, jak i począt-

kujący reporterzy.  

           - To było niesamowite doświadczenie – wspomi-

nają Ola Pawlik, Martynka Stanuszek i Ula Pawlik, któ-

re odwiedziły najstarszą( 105 lat ) mieszkankę Tropia, 

Panią Marię Woźniak ( niestety, już nie ma Jej wśród 

nas ) wraz z pracownikami socjalnymi P. Agatą Mrzygłód 

i P. Krystyną Mlyczyńską. 

           – Pani Maria nie umie pisać ani czytać –  relacjo-

nowały dziennikarki – bo zmarł nauczyciel i do szkoły 

chodziła tylko trzy miesiące, ale ciekawie opowiadała 

historię swojego życia. Łatwo nie było – wyrabiała  len, 

musiała wydoić 40 krów trzy razy dziennie! Nie było zbyt 

wiele czasu na zabawę; zabawek nie było, to musiało się 

wymyślać, jak zagospodarować te wolne chwile. Ale nikt 

się nie nudził. Gdy podczas wojny mąż został zabrany na 

roboty do Niemiec, sama musiała sobie radzić ze wszyst-

kim. Zimą – jak to było w zwyczaju – pierze skubali. Jedli 

głównie ziemniaki i mleko. Spodnie szyte były z nici par-

cianych. – Nie myślałam, że mimo tylu ciężkich doświad-

czeń dożyję tylu lat! – podsumowała spotkanie Pani 

Maria. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Gdy miałem 8 lat, zmarł mój ojciec – wspominał w 

wywiadzie Pan Józef Bobowski, również zamieszkały w 

Tropiu ( brat JE biskupa Władysława Bobowskiego ). - 

Było nas pięcioro, wcześnie rozpoczynaliśmy  „służbę”, 

czyli pracę. Brat 1,5 roku służył u p. Solakowej, u Marca  

na Gierowej.  

               Pan Józef  w  wieku 17 lat zaczął pracować w 

Łęczanach  na budowie, później przy budowie zapory na 

Solinie; potem  były: Katowice, Zakopane, Kraków, To-

ruń… 20 lat jako operator koparki. Do szkoły chodził  

tylko 2 lata. Chętnie wspomina język polski, rachunki, 

biologię.  

                – Pytacie czy stosowano kary cielesne ?  A 

pewnie! Wasze pokolenie tego nie doświadczyło, co my. 

- Bywały dni, że nie było co jeść…  Jak to się mówiło,  

żołądek do pleców przysychał. Nikt się nie skarżył… No 

bo co miała matka postawić na stole, jak  nie było nic ? 

– wzruszonym  głosem   kontynuował  rozmowę P. Jó-

zef.  Ziemniaki, kapusta – były codziennym  pożywie-

niem. 

 

 

Na Tropie wspomnień przeszłosci 
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              – Kiedy nastąpiły jakieś zmiany w Pana życiu? 

              - Pewnie się zdziwicie, ale dopiero jak się oże-

niłem – a miałem 25 lat – spałem pierwszy raz w łóżku! 

              - ( …? ) 

              - Tak właśnie. Całe nasze gospodarstwo to 

były trzy  krowy i jeden byczek. Cieszyliśmy się, że aż 

tyle mamy! Powoli dorabialiśmy się. Stodoła, dom, który 

postawiliśmy w  trzy lata dzięki pożyczkom… iWychowali-

śmy dzieci., doczekaliśmy się wnuków  Jest za co Bogu 

dziękować. 

               Osiemdziesięciosiedmioletni Pan Wincenty 

Olszewski również miał co wspominać. Do szkoły 

uczęszczał w Witowicach, gdzie przez dwa lata zdobywał 

wiedzę.   

             - To nie tak, jak teraz dzieci mają 

– kolorowe plecaki, kredki, długopisy, prze-

różne ubrania. Za naszych czasów to jeden 

z drugiego nosił rzeczy. Drewniaki – jedna 

para – służyła na zmianę. Papierowe 

spodnie, w których oczywiście nie można 

było wyjść na deszcz!  Ale paski były skó-

rzane. Czasem służyły do wiązania książek, 

bo kto sprytniejszy – miał teczkę, a reszta – 

nosiła je pod pachą. 

              - A dużo książek trzeba było nosić 

do szkoły? 

              - Nie. Jakiś zeszyt do polskiego, 

rachunków… Czasem była jedna książka na 

całą szkołę i pożyczano sobie wzajemnie. 

Ołówek do pisania lub pióro ze skuwką. I 

kredki woskowe. 

               - Dużo czasu poświęcał Pan  na 

naukę? 

               - Zanim  mogłem odrabiać zada-

nie, musiałem  pomagać w gospodarstwie.  

A nauczyciele byli surowi i wymagający. Za 

nieuctwo były kary i za nieposłuszeństwo. 

Tak. Czasem dostawało się po rękach linijką 

drewnianą albo kijem, albo witkami brzozo-

wymi. Wieczorami siedziało się przy lam-

pach naftowych   lub karbidowych. 

                - Był czas na zabawę? 

                - Nie było dużych możliwości – i 

brak czasu, i zabawek. Trzeba było wymy-

ślać, co zrobić z wolnym czasem. Pamiętam, 

że strugaliśmy łódki z drewna, kory i pusz-

czaliśmy na wodzie. 

               - Okres okupacji przypadł na Pań-

skie młode lata. Jak Pan to przeżył? 

               - Zacząłem  trzeci rok nauki, gdy 

wybuchła II wojna światowa. Niemcy masowo wywozili 

Polaków do III Rzeszy… zwłaszcza młodych, zdolnych do 

pracy. Moje rodzeństwo ukrywało się w lasach. Pewnego 

dnia znalazłem się w transporcie do Nowego Sącza, skąd 

mieliśmy być zabrani do Niemiec. Nie da się ukryć, że 

przeżyłem chwile grozy. Byłem jeszcze bardzo  młody… 

Uratował mnie sołtys, który doręczył papiery, że jestem 

nieletni i wypuścili mnie. 

                  - Jak radzono sobie z pożywieniem. Co naj-

częściej pojawiało się na stole? 

                 - Zależało to od zasobności  rodziny, czyli  

kogo na co było stać… Ziemniaki, kapusta kiszona, żurek 

z ziemniakami  lub chlebem. W święta zdarzały się jajka, 

a kiełbasa to wyjątkowo! Gdy zasiadało się wieczorem 

do stołu, dużo się rozmawiało, jak minął dzień, co trzeba 
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w polu jeszcze zrobić, a to co u sąsiadów słychać; nie 

mitrężyło się czasu na głupstwa! 

                  - A o duchach też się opowiadało? 

                  - Raczej nie. Nie słyszałem o takich przy-

padkach  i  nie  spotkałem żadnego. Na szczęście! 

                  Do szkoły w Witowicach uczęszczał  też Pan 

Stanisław Lis ( 82 lata )  – mieszkaniec Roztoki 

Brzezin. Od pierwszej do siódmej klasy.  W trzech 

izbach ( walących się – trudne warunki były ) odbywała 

się nauka: polski, rachunki, przyroda, historia. Tato zro-

bił mu drewniaki, ale jak było ciepło, w maju – chodziło 

się na bosaka z Witowic Dolnych do Górnych. Ubrań też 

brakowało. 

                  - Czy były kary? – Oj, tak! Stało się w kącie 

lub dostawało się „razy” linijką po otwartej ręce. Oj, bo-

lało czasem. Przed  wojną bawiliśmy się, jak to dzieci –  

w co kto wymyślił. W czasie wojny, mając 14 lat już nie 

bawiłem się, już byłem „za duży”.  Tradycją  –  prawie w 

każdym domu  -  było skubanie pierza. Robiono pierzyny 

– ciepło było pod takim puchowym  przykryciem – łóżka 

drewniane, a sienniki ze słomy. 

                    - Co było Pana ulubionym przysmakiem? 

                    - Pączki  i placki na łopacie wypiekane w 

piecu. Teraz nie ma już takich smaków, a te z dzieciń-

stwa pamięta się do dziś… z wyraźną tęsknotą w głosie 

zakończył spotkanie 

Pan Stanisław. 

 

                    Druga grupa dziennikarzy w osobach: Ma-

dzia Augustyn, Wiktoria Wrona, Adrian Bałuszyń-

ski i Łukasz Łukasik pod opieką Pań – Małgorzaty 

Rybskiej  i Ewy Prusak dotarły do kolejnych miesz-

kańców - Seniorów Roztoki Brzezin. 

                    Miło było odwiedzić Państwa Stanisławę 

i Jana Winiarskich. Pan Jan od lat jest znany jako soł-

tys i radny w naszej gminie. Pomimo iż nie posiada czte-

rokołowego pojazdu, zawsze dociera na zebrania, spo-

tkania, bądź uroczystości w określonym terminie. Bywa, 

że pieszo pokonuje trasę, ale zawsze jest na czas. Wiele 

zawdzięcza Mu szkoła w Roztoce Brzezinach ( a wcze-

śniej i w Tropiu ), bo zawsze można było liczyć na Jego 

wsparcie.  

                   Państwo Winiarscy są rodzicami dziesięcior-

ga  dzieci. Od początku  mieszkają w tej miejscowości. 

Razem dorabiali się, i sobie, i swojej ciężkiej pracy za-

wdzięczają to, co posiadają.  Musieli pokonać wiele trud-

ności – ale w tych czasach nie byli odosobnieni od  pro-

blemów. Nie narzekają. Uprawiali pole, głównie ziemnia-

ki, kapustę, groch. Chodzili do szkoły – trudno było go-

dzić obowiązek nauki i pomoc w gospodarstwie rodzi-

ców.  

Nie było „Matko zmiłuj się”, tylko trzeba było pracować. 

W szkole też wymagali, a jak się nie słuchało, to kara 

zawsze się trafiła. A to za ucho pociągnął nauczyciel, a 

to na grochu się klęczało. Albo linijką po ręce dostało. 

Wszystko to teraz z humorem wspominają.  

                  Obecnie Pan Jan -  w wolnym czasie - odda-

je się swojej pasji – wyszukuje różne starocie, czyści, 

odnawia. I tworzy małą kolekcję: a to lampa naftowa, 

maszynka do mielenia, żelazka z duszą i wiele innych. 

Mogliśmy je obejrzeć i dotknąć.  

Państwo Winiarscy od  lat opiekują się kaplicą p.w. św. 

św. Cyryla i Metodego w Roztoce Brzezinach – dbają o 

porządek wewnątrz i na zewnątrz, dekorują kwiatami. 

Całym sercem są oddani tej posłudze. To dzięki  uparto-

ści i konsekwencji w  staraniach Pana Jana  kaplica ta 
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powstała – ku  ogromnemu zadowoleniu mieszkańców! 

To tu odbywają się uroczystości związane ze świętem 

patronalnym  SP im. J. Korczaka w Roztoce Brzezinach, 

rekolekcje dla młodzieży i oczywiście nabożeństwa para-

fialne.  

                  Gościliśmy jeszcze w Zagrodzie Pana Mi-

chała Winiarskiego ( rozległa jest gałąź rodu Winiar-

skich  na tym terenie ), który z niezwykłym zaangażowa-

niem odtwarza miejsca swoich przodków, gromadzi 

przedmioty codziennego użytku na wsi ( pokazują to 

zdjęcia), a wszystko to z pomocą Rodziców – PP  Ewy i 

Juliana Winiarskich.  

                - Państwo powrócili w rodzinne strony z Kra-

kowa?   - pytali stawiający pierwsze kroki dziennikarze.  

                - Tak. Jest to w dużej mierze zasługa syna 

Michała, który zafascynowany tym miejscem, zdecydował 

się po ukończeniu studiów tu przyjechać. I zaczął działać. 

                - Początek stanowiła chyba zagroda dla strusi? 

– Pamiętam, że przychodziliśmy tu  

 

z dziećmi, dla których  niemałą atrakcją  było spotkanie z 

egzotycznymi ptakami. 

                - Rzeczywiście tak było. Ale im więcej czasu tu 

przebywałem, tym częściej pojawiała się myśl, by zrobić 

coś więcej – opowiada P. Michał. I taki był początek.  

               - Odrestaurowaliście Państwo i dom mieszkal-

ny, i stodołę, w której siedzimy sobie 

 i gawędzimy, młyn, który działa. Zgromadzili-

ście też bardzo dużo eksponatów – maszyn, 

przedmiotów użytkowych, narzędzi… Duża to 

satysfakcja? 

                 - Och, nieprzeceniona! Gdy człowiek 

patrzy, jak „odżywają” martwe rzeczy, to tak, 

jakby tchnąć w nie duszę – mówił P. Julian. Nie 

działało, a działa. Było zniszczone, a jest odno-

wione.  

                  Obejrzeliśmy najpierw dom. Przez 

ganek wchodzi się do  kuchni, w której czołowe 

miejsce zajmuje piec – jest on czynny i można 

na nim gotować, smażyć  i piec podpłomyki, 

mace itp. Po dwóch stronach znajdują się poko-

je mieszczące pamiątki po pradziadkach i inne 

materiały, jak np. dokumenty czy zdjęcia.  

Olbrzymia stodoła – jak wspomnieliśmy – 

oprócz  eksponatów ma wydzieloną część, w 

której znajduje się długi stół, ławy oraz większe 

maszyny. Przy stole może zasiąść spora gro-

madka gości i biesiadować. Cenny materiał 

zgromadziliśmy nagrywając nasze rozmowy, 

gdyż spamiętać tego wszystkiego nie sposób! 

 

 Podczas wspomnień Pana Juliana o szkole 

( widzieliśmy świadectwa ręcznie pisane, opieczętowane z 

czasów zaborów), o nauce (dużo nauki, zadań domo-

wych, o przedmiotach, których obecnie nie ma w progra-

mie, jak np. robótki ręczne, ćwiczenia cielesne, zajęcia 

praktyczne ), o  

stosowanych karach ( naciąganie lub nacieranie uszu, 

stanie w kącie, klęczenie na grochu ), Pani Ewa przyrzą-

dziła dla nas ekologiczny  napój o wartościach zdrowot-

nych i leczniczych, którym był sok z kwiatostanu białego 

bzu rozpuszczony w wodzie źródlanej z dodatkiem mięty i 

cytryny. Delektowaliśmy się nim niczym greccy bogowie 

nektarem dającym życie, bo trzeba przyznać, iż działał 

orzeźwiająco, a i smak jego był wyrafinowany. Młodzieży 

bardzo smakował, a ona ma swoje wymagania! 

                - Czym Pan się zajmował, jeśli był czas wolny 

od obowiązków? 

                - Rzeczywiście zbyt wiele go nie było. Jednak 

nie da się ukryć, że zawsze coś się wykombinowało. Robi-

liśmy zawody łódkami wystruganymi z kory drzewnej. 

Puszczaliśmy w strumieniu i kogo łódka dopłynęła pierw-

sza, ten wygrywał. A wiecie, co to są pukawki? 

Hmmm… ,  tak myślałem. Otóż pukawki wyrabialiśmy z 

tataraku. Ucinało się z dwóch stron rurkę, jedną zatykało 

się pałką, a przez drugi otwór przepychało się następną i 

wtedy- pach!!! Nowymi modelami tego typu były ( i są 

nadal ) pukawki  na odpustowych kramach. Może       

Zapytaj babci zapytaj dziadka….. 
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widzieliście? 

                  - (…? ) 

                  - Wiele prac przy rekonstrukcji Zagrody wy-

konał Pan sam  lub z pomocą Pana Michała? 

                  - Owszem, to rodzaj naszej pasji, cieszymy 

się z żoną, że syn przejawia takie zainteresowanie prze-

szłością i chce jak najwięcej ocalić  od zatarcia z pamięci. 

                 Było tak? Tak było! Dzięki wielopokolenio-

wym spotkaniom, dzieci, młodzież mogą usłyszeć praw-
dziwe historie Babć, Dziadków, bliskich czy znajomych. 

Historie nigdzie dotąd  nie  spisane, a które   powinny 
ujrzeć światło   dzienne i być przekazywane. 

 To urocze miejsce odwiedza wielu turystów. To 

dla Państwa dowód, że warto było swój czas, pracę i ser-

ce oddać czemuś, co bezwzględnie należy ocalić od zapo-

mnienia? 

                   - Zdecydowanie trzy razy na tak! 
                  - Życzymy więc Państwu dalszego zapału w 

urealnieniu marzeń i planów, aby Zagroda rozwijała się i 
cieszyła oczy zwiedzających ten piękny zakątek! 

    Dzięki  programowi: „Zapytaj  Babcię, zapytaj  Dziadka” 
realizowanemu  przez Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej w  
Gródku  nad  Dunajcem  przy  wsparciu  wolontariuszy ze 
szkół  naszej gminy, mogliśmy uczestniczyć we wspaniałym,  
podsumowującym   Spotkaniu Pokoleń, które odbyło się 5 
października 2017 roku. 
 I czas i miejsce sprzyjało wspólnym  śpiewom, tańcom  i  …
wspomnieniom. Urocza Osada „Pod Młynem”  u P.P. Ewy i 
Juliana Winiarskich w Roztoce Brzezinach przyjęła  nas w 
gościnnych swych progach, a duch czasu  unosił się podczas 
Wielopokoleniowego Spotkania. 
               „Rozkwitały pąki białych róż”, „Wojenko, wojenko”, 
„Czerwone maki na Monte Cassino”  -  to pieśni, które dla jed-
nych były przywołaniem w pamięci minionych wydarzeń i wzru-
szeniem, a dla najmłodszych uczestników – lekcją historii. Cie-
kawy program artystyczny -  przygotowany  przez wystylizowa-
ną  na  ówczesne czasy młodzież  ze  SP im. J. Korczaka w  
Roztoce Brzezinach  pod opieką Pań:  Lucyny Szarek 
  i Ewy Prusak  - wprowadził Gości  w  nastrój, niczym  wehi-
kuł  czasu -  prosto do   Reymontowskich Lipiec– bo mali artyści 
przedstawili .                                                            
                            „ jak to drzewiej kapustę kisili”!  
 

Było szatkowanie, krązanie i kapusty ugniatanie! 
A śmiechu przy tym – co nie miara! 
Bo chłopcy musieli złapać dziewczę, 

by do beczki ją wrzucić, ze trzy razy obrócić, 
ażeby rytmu nabrała i do muzyki w beczce tańcowała! 

Szacowny Wójt przemówił, 
Wielebny Ksiądz - pacierze odmówił, 

a Seniorzy głos zabrali… 
swych wspomnień czar przywołali. 

A gdy ucichło skrzypiec granie, 
 

Było tak? Tak było! Dzięki wielopokoleniowym spotka-

niom, dzieci, młodzież mogą usłyszeć prawdziwe historie 

Babć, Dziadków, bliskich czy znajomych. Historie nigdzie 
dotąd  nie  spisane, a które   powinny ujrzeć światło   

dzienne i być przekazywane 
 „ku  potomnym”.   Prostymi słowami opowiedziane lepiej 

trafią do najmłodszego pokolenia, niż niejeden naukowy 
dokument.  

                 - Jak sądzicie – spytałam  młodych dziennika-

rzy – czy warto było spotkać się z Seniorami i posłuchać 
Ich opowieści?  Nie było innej  odpowiedzi, tylko:  „tak”.  

 

                                Warto było ponad wszelką wątpli-

wość usłyszeć o  wspomnieniach 

                          i przeżyciach naszych  rozmówców, o 
czym z przekonaniem stwierdza 

 

                                                                                                                        

     mgr Ewa Prusak 

 
 

 
wiatr liśćmi zaszeleścił, 

przeniosło się to świętowanie 
spod strzech- do izby, gdzie ogień trzeszczał, 

gdzie ciepło pieca- ogniska domowego 
otuliło każdego Gościa przybyłego… 

 

                I tak oto przebiegało  Spotkanie Seniorów. 
                Serdeczne podziękowania kierujemy do Senio-
rów, że tak licznie przybyli  i dobrze się bawili. Dziękujemy : P. 
Wójtom, Józefowi Tobiaszowi , Mieczysławowi Hajdu-
dze,  ks. Andrzejowi Piórkowi proboszczowi  parafii Tro-
pie, ks. Ryszardowi  Górowskiemu synowi naszych sza-
nownych gości , gospodarzom miejsca spotkania P. Ewie  
Julianowi oraz  ich synowi  Michałowi Winiarskim  za 
gościnność w swoich progach,  fotografowi za bezpłat-
nie poświęcony czas,  Stowarzyszeniu Wczoraj, 
Dziś ,Jutro oraz Stowarzyszeniu Na Śliwkowym Szlaku,  
Gimnazjaliście Karolowi Kusiowi za oprawę muzyczną 
finałowego spotkania, naszej młodej dziennikarce  Na-
talii Mroczek za opracowanie wywiadów. 
                   Dziękujemy raz  jeszcze  wolontariuszom  i ich 

opiekunom, polonistom za  zredagowanie tekstów, Dyrektorom 

Szkół na przyzwolenie młodzieży, aby wzięła udział w progra-

mie: „Zapytaj Babcię, zapytaj Dziadka”;  szczególne  podzięko-

wanie dla  Pani Barbary Wożniak – Dyrektora  SP im. J. Korcza-

ka w  Roztoce Brzezinach  za użyczenie sprzętu , a przede 

wszystkim za uczniów świetnie wcielających się w role gospoda-

rzy obrzędowego kiszenia kapusty.  

                                    Krystyna  Pajor 

    Kierownik  OPS 

 

Podziękowania 
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