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Wstęp

Późną jesienią 1995 r., decyzją wtedy jeszcze wojewody tar-
nowskiego, do życia powołany został Ciężkowicko-Rożnowski 
Park Krajobrazowy, który objął swoimi granicami większą część 
Pogórza Rożnowskiego oraz zachodnią część Pogórza Ciężko-
wickiego pomiędzy Gromnikiem, Ciężkowicami, Rzepiennikiem 
Strzyżewskim i  Zborowicami. Na podlegającej ochronie prze-
strzeni blisko osiemnastu tysięcy hektarów znalazły się, oprócz 
cennych wartości przyrodniczych, także liczne zabytki i miejsca 
związane z  bogatą i  niezwykle interesującą historią tego regio-
nu. Kręte ścieżki łączące doliny Dunajca i Białej Dunajcowej za-
prowadzą nas na stare cmentarze, pełne wojennych wspomnień 
i  wspaniałych dzieł dawnej sztuki kamieniarskiej, do znanych 
sanktuariów, miejsc rozbrzmiewających muzyką i  zakątków 
owianych legendami. A wszystko to pośród pięknych, pogórzań-
skich krajobrazów, które w wielu miejscach wciąż jeszcze potrafią 
zaskoczyć nieczęsto już oglądaną w  naszych czasach harmonią 
dzieł ludzkich rąk i przyrody. Na taką właśnie wędrówkę tropami 
pogórzańskiej kultury zapraszamy, mając nadzieję, że niniejsza 
książka będzie w niej skromną pomocą i inspiracją do dalszych, 
własnych poszukiwań w krainie, której przedziwną cechą jest to, 
że chyba nigdy nie może się tak naprawdę znudzić.
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Miasteczko na wzgórzu

Od Tuchowa począwszy, droga, wijąca się w dolinie Białej-Dunaj-
cowej, staje się śliczną, i  coraz to piękniejsze i  romantyczniejsze 
roztaczają się przed nami widoki (Bronisław Gustawicz, Wyciecz-
ka w Czorsztyńskie, 1881 r., s.15).

Ignacy Jan Paderewski myślał o tym, żeby stworzyć tu letnisko o uzdrowiskowym cha-
rakterze. Z ganku swojego dworu w Kąśnej Dolnej zachwycał się widokiem skalic cięż-
kowickich, które piętrzyły się malowniczo na drugim brzegu rzeki Białej, w przysiółku 
Przylasek. Kompozytor planował zakupić tam osiemdziesiąt hektarów ziemi, a  potem 
połączyć park dworski w Kąśnej i Skamieniałe Miasto ścieżką spacerową, biegnącą przez 
mostek przerzucony nad rzeką. A pod skałami po drugiej stronie – pensjonaty dla let-
ników. Zdaniem Paderewskiego zaletą tego miejsca były zarówno jego walory naturalne, 
jak i położenie, gdyż … do Ciężkowic było niedaleko nie tylko z Tatr, ale i z Paryża, 33 go-
dziny jazdy ekspresem, a potem dwie mile na zachód i przez górę skręcić w lewo, a następ-
nie w prawo przez most... Pomysł nie spodobał się jednak ciężkowickiemu Magistratowi. 
Radni nie zgodzili się na wydzierżawienie ziemi pod inwestycję uznając, że najazd rozne-
gliżowanych letników, a zwłaszcza letniczek, niekorzystnie wpłynie na morale mieszkań-
ców. Wkrótce kompozytor sprzedał majątek i wyprowadził się z Kąśnej. A Ciężkowice za-
chwycały dalej. W 1919 r. Mieczysław Orłowicz poleca zwiedzanie Skamieniałego Miasta 
w swoim Przewodniku po Galicyi. Jeśli ktoś zabawi tu dłużej, może zatrzymać się na noc 
w zajeździe Karola Olpińskiego. Cena noclegu – 1 korona. Kolejny, wydany już w okre-
sie międzywojennym przewodnik także reklamuje zalety wypoczynku w Ciężkowicach. 
W  samej miejscowości oraz w  najbliższej okolicy było wtedy zarejestrowanych z  górą 
250 miłych mieszkań dla letników. Dzienny koszt pobytu dla jednej osoby wynosił do 3 zł, 
zaś czteroosobowa rodzina mogła wypoczywać przez cały miesiąc, płacąc za mieszkanie 
i utrzymanie od 180 do 250 zł. Nie było problemów z komunikacją ani z zaopatrzeniem. 
Przedwojenny przewodnik zachwalał, że w miasteczku działa kilkanaście sklepów, są re-
stauracje, a targi i  jarmarki odbywające się co środę stanowią prawdziwą rewię folkloru 
ludowego, tak w dziedzinie przemysłu chałupniczego, jak i całej egzotyki prowincji.

Pomysł utworzenia w Ciężkowicach uzdrowiska odżył jeszcze raz w drugiej połowie 
XX w. Pod koniec lat 50. powstało przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciężkowice, które miało 
zająć się wykorzystaniem odkrytych tu wód mineralnych – silnych solanek o właściwo-
ściach przydatnych do leczenia schorzeń reumatycznych, zapaleń nerwów obwodowych 
oraz niektórych chorób skóry. Zebrano nawet pokaźną sumę kilku milionów złotych na 
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budowę łazienek i domu zdrojowego. Tych planów także nie udało się zrealizować. Cięż-
kowice nie stały się drugą Krynicą-Zdrój, a źródło wody siarczkowej w przysiółku Raku-
towa wciąż pozostaje niezagospodarowane.

Ale Ciężkowice mają aż nadto innych walorów zachęcających do ich odwiedzenia. We 
wszystkich opisach i relacjach, zarówno starych, jak i nowych, powraca motyw malowniczego 

położenia. Małe miastecz-
ko na wzgórzu, z wyniosłą 
dominantą kościelnej wie-
ży, zawieszone na samym 
krańcu cypla wybiegające-
go od wyniosłego wzgórza 
i  opadającego stromymi 
stokami do doliny Białej 
i  jej dopływu Ostruszanki. 
Taki właśnie widok wyła-
nia się przed wędrowcami, 
którzy podróżują od strony 
Tarnowa biegnącą wzdłuż 
starego szlaku handlowego 

na Węgry drogą nr 977, albo 
kiedy wysiadają z  pociągu 

na przystanku w Bogoniowicach. Stojąc na peronie tej małej stacyjki można się zastanawiać, 
dlaczego właściwie pociąg jadący z Tarnowa do Nowego Sącza i dalej, do Krynicy, nie za-
trzymuje się w samych Ciężkowicach? Otóż, nie zdecydowały o tym względy techniczne, ale 

Letnisko Ciężkowice koło Tarnowa – tak reklamowane było miasteczko na 
widokówce z 1935 r.

Najlepszą panoramę ciężkowickiego Rynku obejrzeć można z balkonu kawiarni Wrzos.
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obawy mieszkańców. Według pierwotnych planów, otwarta w 1876 r. linia kolejowa miała 
przebiegać bliżej miasteczka, wzdłuż Białej. Władze miejskie odmówiły jednak zgody na takie 
rozwiązanie uznając, że byłoby to źródłem uciążliwego hałasu i zanieczyszczeń. Reakcja cięż-
kowickiego Magistratu na nieznaną nowinkę komunikacyjną była i tak powściągliwa. W nie 
tak znowu odległych Ropczycach rajcy pospołu z mieszkańcami przepędzili inżynierów wy-
tyczających trasę kolei na odległość dziesięciu kilometrów od miasta, co miało zagwaranto-
wać bezpieczeństwo ludzi i zwierząt.  Podczas gdy jedni kolei się obawiali, inni myśleli, jak na 
niej zarobić. Podobno właściciel browaru w Grybowie okazał się na tyle przekonujący, że spe-
cjalnie dla niego drogę żelazną przesunięto tak, by podróżni mogli oglądać z okien pociągu 
reklamę piwa. W rezultacie tory do Ptaszkowej poprowadzono serpentyną wspinającą się na 
wyniosłe wzniesienie Kozieńca, chociaż dużo krótszy i bez porównania łatwiejszy technicznie 
byłby wariant biegnący doliną  Pławianki. W przypadku Ciężkowic przedsiębiorczością wy-
kazał się dziedzic pobliskich Bogoniowic, który na budowę torów i przystanku przeznaczył 
ziemię ze swoich terenów dworskich, na czym, jak mówiono, wyszedł całkiem dobrze.

Ciężkowicki Rynek, raz wytyczony w  czasach średniowiecza, swojego kształtu nie 
zmienił właściwie do dnia dzisiejszego. Być może na taką właśnie trwałość liczył król Ka-
zimierz Wielki, gdy w 1348 r. wystawiał przywilej lokacji miasta na prawie niemieckim. 
Wolę monarchy mieli wprowadzić w życie zasadźcy – bracia Minard i Mikołaj ze Starego 
Sącza, należący do owej niezliczonej grupy pracowitych ludzi, zajmujących się w tamtych 
czasach zakładaniem i późniejszą organizacją miast i wsi. Ich głowy i ręce musiały być 
od samego początku bez reszty zaprzątnięte zagospodarowaniem opisanych w przywileju 
150 łanów lasu od potoku zw. Kobyli Potok do potoku Szydłowa, po obu brzegach rzeki Bia-
łej aż do potoku Rzepiennik, gdzie bierze początek rzeka Ostrusza, aż po Woronową Debrz 
i Głęboką Debrz.

Miasteczko na wzgórzu
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Czasy się zmieniały, epoki przemijały, a Rynek wciąż jest bijącym żywo sercem mia-
steczka. Dawniej odbywały się tutaj targi i gwarantowane przywilejami władców jarmar-
ki. Miasto bogaciło się, czerpiąc korzyści z położenia przy szlaku węgierskim. Handlo-
wano wyrobami rzemieślniczymi, solą, płodami rolnymi, węgierskim winem i  końmi. 
Specjalnością Ciężkowic były wyroby tkackie oraz nabiał. Sieć kontaktów i  powiązań 
handlowych prowadziła do Krakowa, Wieliczki, Nowego Sącza, Bochni, Pilzna i Przemy-
śla, a także do węgierskich Koszyc i Preszowa. Szczyt prosperity przypadł na okres złote-
go, XVI stulecia. Księgi miejskie wymieniały pracujących tu krawców, szewców, piwowa-
rów, słodowników, cieśli, rzeźników i garncarzy. Miasto miało wodociąg, szpital, młyn, 
folusze, postrzygalnię, liczne jatki oraz wagę. Potem przyszły katastrofy XVII wieku. Za-
raza z 1622 r. uśmierciła 1500 mieszkańców. Potop szwedzki odbił się echem rabunków, 
zniszczeń i pożarów, które strawiły większą część miasta. Pod koniec stulecia przez cały 
region przetoczyła się klęska głodu, spowodowana wyjątkowym brakiem urodzaju. Obo-
lałe miasteczko zaczęło się odradzać dopiero w XVIII w. Ponownie zaczęto organizować 

Centrum Ciężkowic z lotu ptaka. Kształt Rynku praktycznie nie zmienił się od czasu, gdy w 1348 r. król Kazi-
mierz Wielki dokonał przeniesienia miasta na prawo niemieckie.

Debrz to ciekawe słowo pochodzące z  języka staropolskiego. Samuel Bo-
gumił Linde w swoim Słowniku języka polskiego podaje, że jest to doli-
na wązka między górami, obrosła drzewami, wodą oblana. Słownik ety-

mologiczny Aleksandra Brücknera wymienia jeszcze formę debrz (dawny drugi 
przypadek: dbrzy), co oznacza tyle co wertep, dół. Obecnie słowa debrza lub debra 
używa się jeszcze czasem dla określenia wąskiej, płytkiej suchej doliny w kształcie 
litery V, charakteryzującej się znacznym i niewyrównanym spadkiem.
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jarmarki i targi, znowu pojawili się kupcy z bliższych i dalszych okolic. Wszystko to zo-
stało jednak przerwane jeszcze raz, tym razem przez rozbiory. W 1830 r. miasto znowu 
płonęło, a w 1846 r. cała okolica w dotkliwy sposób odczuła wystąpienia zbuntowanych 
chłopów (rabacja galicyjska), po których pojawiła się kolejna klęska głodu. 

Sytuacja zaczęła się zmieniać na lepsze dopiero w 2. poł. XIX w., kiedy uruchomiono 
linię kolejową i otwarto pocztę, a na drugim brzegu Białej zamieszkał Ignacy Jan Pade-
rewski, który zaangażował się w rozwój miejscowego życia kulturalnego. Na przełomie 
XIX i XX w. powstało Towarzystwo Szkoły Ludowej, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół 
i orkiestra dęta, a miejscowy proboszcz założył w 1905 r. prototypowy bank spółdziel-
czy pod nazwą Spółki Oszczędności i Pożyczek. Złośliwy los uwziął się jednak na małe 
miasteczko na wzgórzu. Pomimo oznak postępu społecznego i gospodarczego, w latach 
międzywojennych w  ramach reformy administracyjnej Ciężkowicom odebrano prawa 
miejskie, które zostały przywrócone dopiero w 1998 r., w 650 rocznicę lokacji dokonanej 
przez króla Kazimierza Wielkiego.

Regularny kształt Rynku z ośmioma wybiegającymi z niego ulicami najlepiej jest po-
dziwiać z lotu ptaka albo na zdjęciu satelitarnym. Można też udać się na piętro jednego 
z domów do kawiarni Wrzos, kupić tam kawę i wyjść na najbardziej znany balkon w Cięż-
kowicach, z którego roz-
tacza się widok na całe 
stare miasto. Po lewej 
stronie, przy zachodniej 
pierzei, stoją obok siebie 
cztery charakterystyczne 
domy. Naczółkowe dachy, 
wysunięte daleko przed 
elewacje, wsparte są na 
ozdobnie wykończonych, 
drewnianych słupach. 
Wydzielona w  ten spo-
sób przestrzeń tworzy 
malownicze podcienie, 
z  których słynie ciężko-
wicki Rynek. Pochodzące z XIX w., drewniane lub murowano-drewniane budynki wyglądają 
prawie dokładnie tak samo, jak wtedy, gdy w 1913 r. rysował je znany grafik, malarz i pedagog 
Władysław Skoczylas. Z tej strony nad linią zabudowy piętrzy się jeszcze monumentalna 
bryła kościoła parafialnego. Na przeciwległej, wschodniej pierzei widać tylko dwa domy 
z podcieniami. Ten, który stoi bliżej naszego balkonu, to wpisany do rejestru zabytków 
drewniany dom nr 12 z  początku XIX w. Zachowały się w  nim wszystkie charaktery-
styczne cechy, które u  stojących w  pobliżu krewniaków zanikły lub uległy przekształ-
ceniu po przebudowach dokonanych na przestrzeni ostatniego wieku. Dom posiada 
piękny, czterospadowy, łamany dach, pokryty dachówką i urozmaicony dwiema małymi 

Jarmark na Rynku w Ciężkowicach uwieczniony na pocztówce z około 1900 r.

Miasteczko na wzgórzu
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Część zachodniej pierzei Rynku zajmuje ciąg domów 
z  głębokimi podcieniami wspartymi na ozdobnych, 
drewnianych słupach. Ich dachy posiadają charakte-
rystyczne naczółki – niewielkie, trójkątne, ukośne po-
łacie umieszczone w górnej części ścian szczytowych.

Malownicza starówka była inspiracją dla twórczości 
artystycznej. W 1913 r. ciężkowickie domy podcienio-
we rysował grafik, malarz i pedagog Władysław Sko-
czylas.

Domy podcieniowe na widokówce z 1905 r. W podcieniu domu nr 12 zachowały się liczne detale 
świadczące o wysokim kunszcie dawnych cieśli.

Środek Rynku zajmuje ratusz z  przełomu XVIII 
i  XIX w. z  dachem zwieńczonym charakterystyczną 
wieżyczką zegarową. W swoim kształcie naśladuje on 
ratusz z pobliskiego Tuchowa, miasta, które w XIX w. 
było ważnym, oddziałującym na dużą część Pogórza 
ośrodkiem gospodarczym i administracyjnym.

Na jednej z bocznych ścian ratusza spod tynku odsło-
nięty został fragment pierwotnego muru z cegły i ka-
mienia.
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lukarnami (oknami dachowymi). Podcień wsparty jest 
na ciekawych, skomplikowanych konstrukcyjnie pod-
porach, których w takiej formie nie spotkamy w sąsied-
nich budynkach. Dom ustawiony jest na wąskiej działce 
i  skierowany szczytem do Rynku. Takie usytuowanie to 
relikt pochodzący jeszcze z czasów średniowiecznej loka-
cji i pierwotnego rozplanowania działek. Podobnych do-
mów, którym udało się uniknąć przebudowy związanej 
z  późniejszym scalaniem działek, nie zachowało się już 
wiele. Oprócz Ciężkowic można je jeszcze zobaczyć m.in. 
w Lipnicy Murowanej, Lanckoronie, Starym Sączu albo 
w Zakliczynie. 

Środek Rynku zajmuje obszerny Ratusz z  charakte-
rystyczną wieżyczką zegarową, zwieńczoną iglicą z kulą 
i strzałką. Murowany z cegły i kamienia gmach powstał 
na przełomie XVIII i XIX wieku, być może na fundamen-
tach wcześniejszej siedziby władz miejskich. Dziś mieści 
się tutaj Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowi-
ce, biblioteka oraz punkt informacji turystycznej. Stojąca 
przed Ratuszem kapliczka arkadowa z figurą św. Floria-
na to jedna z wielu pamiątek po Ignacym Janie Paderewskim. Kompozytor ufundował ją 
w 1895 r. z okazji utworzenia w Ciężkowicach Straży Pożarnej. Od tamtego czasu Florian 
ma baczenie na całe miasto i pożarów jest rzeczywiście jakby mniej.

Czas w końcu zejść z naszego balkonu, aby odbyć spacer po Rynku i przyjrzeć się z bliska 
słynnym podcieniom. Można też obejrzeć odsłonięty spod tynku fragment kamienno-ce-
glanego muru Ratusza (na zachodnie elewacji), a potem pomyszkować trochę w ciężkowic-
kich zakamarkach. Zajęcie to warto 
polecić miłośnikom starej, małomia-
steczkowej architektury, którzy na 
pewno zachwycą się odkryciami, ja-
kich można dokonać w trakcie spa-
ceru ulicami Tysiąclecia, Batorego, 
Grunwaldzką, Poprzeczną czy Ko-
ściuszki. Wśród wielu stojących tu 
parterowych domów drewnianych 
znaleźć można na przykład budynki 
o konstrukcji przysłupowej (Tysiąc-
lecia 11, Kościuszki 18, Batorego 9). 
Jest też kilka domów o  charakterze 
wiejskich chałup – zrębowych, nie-
szalowanych i  bielonych wapnem 

Naprzeciwko ratusza w grupie drzew 
stoi ufundowana w  1895 r. przez 
Ignacego Jana Paderewskiego muro-
wana, otwierająca się na Rynek czte-
rema arkadami kapliczka z figurą św. 
Floriana.

Północną stronę Rynku zajmują pozbawione wprawdzie pod-
cieni, ale równie malownicze domy murowane.

Miasteczko na wzgórzu
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(Grunwaldzka 6, Batorego 8). Domów takich 
było dawniej w Ciężkowicach znacznie więcej. 
Na kartach konserwatorskich, obok starych, 
czarno-białych fotografii archiwalnych, niepo-
kojąco często pojawiają się jednak adnotacje: 
nie istnieje, nie istnieje, nie istnieje...

Wśród budynków murowanych wzrok przy-
ciąga stojący w północno-zachodnim narożni-
ku Rynku dom przy ulicy św. Andrzeja 102. 
Arkadowy portyk wydaje się nawiązywać do 
drewnianych podcieni. Zachwycają kamieniar-
skie detale – obramienia okien i  gzymsy. Za 
tym pięknym i oryginalnym budynkiem kryje 
się postać niezwykłego artysty. Żyjący na prze-
łomie XIX i XX w. Jan Sas-Zubrzycki, bo o nim 
tu mowa, był nie tylko uzdolnionym architek-
tem. Teoretyk architektury i konserwator dzieł 
sztuki, jako jeden z pierwszych zaczął używać 
szerokiej definicji zabytku, która z  powodze-
niem może być stosowana także dzisiaj. Zda-
niem Sas-Zubrzyckiego, zabytkiem naszym, to 
nie tylko Wawel, kościół, ratusz i zamek. Każda 
piosnka, każdy obyczaj, wszystkie zwyczaje na-
sze i strój nasz ludowy a narodowy, to wszystko 
zabytki polskie. Przeciwnik wszelkiego moder-
nizmu, niestrudzenie poszukiwał w  polskiej 
sztuce jej cech rodzimych, narodowych, prze-
ciwstawiając je wpływom obcym, zwłaszcza 

W bocznych uliczkach odnaleźć można wiele starych, drewnianych domów. Niektóre z nich mają nieszalowane 
(nieobite deskami), bielone ściany, które odsłaniają szczegóły dawnej konstrukcji zrębowej.

W  kilku zachowanych domach przysłupowych 
widoczne są przylegające do ścian słupy, na które 
przenoszona jest część ciężaru konstrukcji dachu.

Podwójny portal okienny domu przy ulicy św. 
Andrzeja 102 przywodzi na myśl bogate, wielko-
miejskie kamienice.
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niemieckim. W  dziedzinie architektury po-
szukiwania te doprowadziły go do stworzenia 
własnego, unikalnego stylu, nazwanego przez 
niego nadwiślańskim gotykiem, stylu, któ-
ry wyraża nasz rys narodowy, potężny, śmiały 
i zgodny z usposobieniem słowiańskim.

Dom przy ulicy św. Andrzeja jest pięknym, 
ale skromnym i  jedynie w  małej skali zreali-
zowanym przykładem talentu i  wyobraźni 
Sas-Zubrzyckiego. Jego dorobek to przede 
wszystkim czterdzieści pięć monumental-
nych, neogotyckich kościołów, wzniesionych 
na terenie Polski, Podola i Bukowiny. Wśród 
nich znajduje się ciężkowicki kościół pw. Pana 
Jezusa Miłosiernego i św. Andrzeja Apostoła. 
To jedna z najciekawszych świątyń na terenie Pogórza. Z daleka uwagę zwraca przede 
wszystkim wysoka, widoczna z całej okolicy wieża kościoła, zwieńczona ośmiobocznym, 
iglicowym hełmem. Z bliska w pierwszym momencie onieśmielić może ogrom bryły pię-
trzącej się ponad głową zwiedzającego. Zaraz jednak onieśmielenie przechodzi w zachwyt 
i podziw na widok umiejętnego połączenia cegły, która jest tu podstawowym budulcem, 
oraz kamienia, który tworzy niezwykle bogaty detal zdobniczy. Trudno jest nie przysta-
nąć choćby na chwilę przed wspaniałym, podwójnym kamiennym portalem głównego 

Dom przy ulicy św. Andrzeja 102 – w detalu ar-
chitektonicznym i  elementach konstrukcyjnych 
widoczne jest umiejętne połączenie kamienia 
i drewna.

Miasteczko na wzgórzu

Ulica św. Andrzeja prowadzi w stronę kościoła parafialnego i starego cmentarza.
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wejścia, który przywodzi na myśl portale go-
tyckich katedr Francji i Niemiec. Wiele czasu 
można też spędzić podziwiając rozpięte w po-
wietrzu kamienne łuki, rytmicznie ustawione 
przypory, boniowania, arkady, portale, deko-
racyjne poziome pasy na ścianach oraz rynny 
– rzygacze zakończone fantastycznymi, ni to 
ptasimi, ni smoczymi głowami. Bazylikowe 
wnętrze kościoła wypełnia światło przesącza-
jące się przez wspaniałe witraże z  wyobra-
żeniami św. Andrzeja (w  prezbiterium), św. 
Anny (w  północnym transepcie), Matki Bo-
żej (transept południowy) oraz św. Stanisła-
wa Kostki (nad chórem). W centralnym polu 
głównego, neogotyckiego ołtarza znajduje 
się słynący łaskami, wczesnobarokowy obraz 
Chrystusa Miłosiernego (Ecce Homo). Ściany 
oraz krzyżowe sklepienia pokrywają polichro-
mie wykonane przez profesora Józefa Dutkie-
wicza. W bocznych nawach ustawione są bo-
gato zdobione, neogotyckie ołtarze.

Pomyśleć tylko, że obecnego kościoła mo-
głoby nie być, gdyby nie pewna budowlana 
fuszerka sprzed lat. Obecna budowla stoi na 
miejscu wcześniejszej, gotyckiej, wzniesio-
nej prawdopodobnie około połowy XIV w. 
W  1830 r. stara świątynia ucierpiała mocno 
w czasie jednego z pożarów miasta. Prace nad 
odbudową rozpoczęto dopiero pod koniec 
XIX w., kiedy to rozebrano zniszczoną na sku-
tek pożaru wieżę i przystąpiono do jej nadbu-
dowy. Jednak po zakończeniu prac i usunięciu 
rusztowań wieża runęła aż do fundamentów. 
Stało się to 4 kwietnia 1893 r., w nocy z pierw-
szego na drugie święto wielkanocne. Niewy-
kluczone, że przyczyną katastrofy była wy-
budowana pod wieżą piwnica, która osłabiła 
całą konstrukcję. Na szczęście obyło się bez 
ofiar śmiertelnych, chociaż mówiono później, 
że wydarzenie to stało się przyczyną przed-
wczesnej śmierci ciężkowickiego proboszcza, 

Kościół parafialny pw. Pana Jezusa Miłosierne-
go i  św. Andrzeja wybudowany został w  latach 
1901-1902 według projektu Jana Sas-Zubrzyc-
kiego. Monumentalne rozmiary budowli potrafią 
w pierwszej chwili przytłoczyć zwiedzającego.

Budzący skojarzenia z gotyckimi katedrami Nie-
miec i Francji podwójny portal wejściowy jest jed-
nym z najbardziej charakterystycznych akcentów 
architektonicznych ciężkowickiej świątyni.

Wysoko, na szczycie kamiennej bramy prowa-
dzącej na kościelny dziedziniec, przycupnął mały 
słonecznik.
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księdza Antoniego Watulewicza, który zmarł 
ze zmartwień i zgryzoty w 1895 r. W sprawie 
kościoła wypowiedziała się natomiast komi-
sja złożona z  przybyłych z  Krakowa inżynie-
rów budowlanych. Ustalono, że stare mury 
nie nadają się już do restauracji. Na specjalnie 
zwołanym zebraniu komitetu parafialnego, na 
które przybyli także wszyscy ważni obywatele 
z należących do parafii wiosek, podjęto decy-
zję o budowie nowej świątyni. Przewodniczący 
komitetu i nowo mianowany proboszcz, ksiądz 
Jacek Michalik, w poszukiwaniu odpowiednie-
go architekta trafił do Krakowa, do pracowni 
Jana Sas-Zubrzyckiego, który przygotował pla-
ny istniejącego obecnie kościoła.

Po opuszczeniu świątyni warto jeszcze 
udać się w dół ulicy św. Andrzeja na miejsco-
wy cmentarz, gdzie można obejrzeć piękne 
nagrobki kamienne z XIX i z początku XX w. 
W  południowo-zachodniej części cmentarza, 
pośród starych drzew, znajduje się wojskowa 
kwatera z czasów I wojny światowej (cmentarz 
nr 137), oddzielona od reszty nekropolii roz-
piętym na kamiennych słupkach łańcuchem 
z  żelaznych ogniw. Spoczywają tu żołnierze 

Miasteczko na wzgórzu

Wysoko w  górze elewacje kościoła wieńczą 
szczyty z pinaklami – nawiązującymi do gotyku 
wysmukłymi elementami ozdobnymi.

Kamienna figura Matki Bożej spoczy-
wa na kolumnie oddzielającej dwa wej-
ścia prowadzące do wnętrza kościoła.

Kamienne, uskokowo rozmieszczone profile łuku arkady odznaczają 
się niezwykle bogatą ornamentyką
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Wśród bogatych detali zdobiących elewacje zewnętrz-
ne wypatrzeć można ozdobne, stylizowane na smocze 
głowy zakończenia rynien, zwane rzygaczami albo 
gargulcami.

Na ciężkowickim cmentarzu znajdują się liczne na-
grobki i rzeźby o wysokiej wartości artystycznej.

Przylegający do starej nekropolii cmentarz wojenny 
nr 137 wybudowany został według projektu znanego 
polskiego artysty, Jana Szczepkowskiego.

Witraże, nadające wnętrzu kościoła niezwykły klimat, 
wykonane zostały w 1905 r. w Krakowskim Zakładzie 
Witrażów Żeleńskiego – najstarszym tego typu zakła-
dzie działającym w Polsce.

austro-węgierscy i niemieccy, polegli w okresie od stycznia do maja 1915 r. Ciężkowice 
przeżywały wtedy ciężkie chwile, będąc przez jakiś czas miastem frontowym. Rosyjski 
ostrzał artyleryjski o mały włos nie zniszczył między innymi dopiero co wzniesionego 
kościoła. Na szczęście, skończyło się tylko na zawalonym dachu nad prezbiterium oraz 
przebitych przez kule oknach witrażowych. Polegli w walkach żołnierze spoczywają dziś 
w 4 zbiorowych i 55 pojedynczych grobach. Cmentarz powstał według projektu wybit-
nego polskiego artysty, Jana Szczepkowskiego. Jego charakterystycznym elementem jest 
umieszczony w  linii zachodniego ogrodzenia pomnik w  formie bramy z  kamiennych 
ciosów, o dwóch półkoliście sklepionych prześwitach, zakończonej szczytem o wykroju 
oślego grzbietu.

Z cmentarza możemy teraz wrócić do Rynku, aby udać się na jeszcze jeden histo-
ryczny spacer, który poprowadzi nas w górę rzeki czasu, do czasów przedlokacyjnych, 
a nawet legendarnych. Ciężkowice takie, jakie widzimy dzisiaj – z Rynkiem, Ratuszem, 
podcieniową zabudową i kościołem parafialnym powstały na planie wytyczonym zgod-
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nie z wspomnianym już wcześniej przywilejem lokacyj-
nym Kazimierza Wielkiego. Ale nie była to do końca 
lokacja na tak zwanym surowym korzeniu, czyli prze-
prowadzona zupełnie od podstaw, w dziewiczym tere-
nie. Już wcześniej istniała tu osada, której właścicielami 
byli Benedyktyni z klasztoru tynieckiego. Potwierdzają 
to źródła pisane z 1288, 1229, a nawet z 1125 r., kiedy 
wzmianka o osadzie Cecouici znalazła się w dokumen-
cie wydanym przez legata papieskiego Idziego z Tusku-
lum. Po lokacji w 1348 r. ta stara osada została włączona 
do nowego miasta, podobnie jak leżące w pobliżu Bogo-
niowice i Ostrusza. Dziś po przedlokacyjnych Ciężko-
wicach pozostały już tylko nazwy przysiółków: Przed-
mieście Małe i  Przedmieście Wielkie. Nie ma tu zbyt 
wielu zabytków, poza kilkoma kapliczkami i przydroż-
nymi figurami. 

Chcąc sięgnąć w jeszcze bardziej odległą przeszłość, 
do czasów legendarnych, trzeba udać się do Skamienia-
łego Miasta. Być może to właśnie gdzieś tutaj zauroczo-
ny malowniczą okolicą Cieszko, stryj Mieszka I, założył 
osadę, która później miała w dramatycznych okoliczno-
ściach zamienić się w skalne rumowisko (patrz rozdział Kraina legend i opowieści). 

Po zwiedzeniu miasta – tego żywego i tego skamieniałego, nic nie stoi na przeszko-
dzie, aby wyruszyć w wędrówkę po okolicy, gdzie pośród lasów, wyniosłych grzbietów 
i głębokich, krętych dolinek kryje się wiele ciekawych historii i miejsc. Tak więc, kończąc 
słowami wspomnianego już przewodnika z 1937 r. Radzimy zastanowić się nad tym, że 
czas już na prawdziwy wypoczynek i zadecydować wyjazd do Ciężkowic, gdzie niskie koszty 
utrzymania pozwolą nabrać wiele sił na długie miesiące pobytu w miastach.

Miasteczko na wzgórzu

Na terenie starych, przedlokacyjnych 
Ciężkowic, w przysiółkach Przedmie-
ście Wielkie i  Małe, zachowało się 
kilka przydrożnych kapliczek.

Źródła cytatów wykorzystanych w rozdziale: Gustawicz 1989 (reprint wydania z 1881 r.), s.15; Cięż-
kowice letnisko i  zimowisko, 1937, brak numeracji; Słownik historyczno-geograficzny województwa 
krakowskiego w średniowieczu, wydanie internetowe.
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Śladem zabytkowych nekropolii

Cmentarze na swój własny sposób opowiadają historię Pogórza. Pradziejowe cmen-
tarzyska, samotne mogiły zagubione wśród pogórzańskich grzbietów i dolin, parafialne 
nekropolie z ich kamiennymi miastami oraz pobrzmiewające echem bitewnego zgiełku 
wojenne cmentarze. Każde z tych miejsc tworzy jedną kartę niezwykłej kroniki, w któ-
rej odnajdziemy zapisane wspomnienia prostego, pracowitego życia kolejnych pokoleń 
mieszkańców miasteczek i wsi oraz ślady dramatów i katastrof, nawiedzających raz na 
jakiś czas ten z pozoru spokojny zakątek ziemi pomiędzy Białą i Dunajcem.

Najstarsze nekropolie nie wyróżniają się w krajobrazie w żaden szczególny sposób. 
Jedno z takich miejsc znajduje się w Bruśniku. Droga do wieży widokowej w przysiółku 
Styrki mija piękny, neogotycki kościół parafialny z  1904 r. (projekt Jana Sas-Zubrzyc-
kiego) i starą, drewnianą stodołę z dachem pokrytym zielonym kobiercem mchu, spod 
którego prawie już nie widać czerwonej dachówki. Dalej zaczynają się rozległe pola, po-
krywające grzbiet ciągnący się na północny wschód w stronę Kąśnej Dolnej i doliny Bia-
łej. Mijane po prawej stronie wzniesienie na pierwszy rzut oka wygląda dokładnie tak 
samo, jak inne w okolicy, ma ono jednak swoją tajemnicę. To stare cmentarzysko z epoki 
brązu, z drugiego lub z początku pierwszego tysiąclecia przed naszą erą. Archeolodzy 
znaleźli tu fragmenty ceramiki i przepalonych kości. W 1. poł. XX w. miejscowi rolnicy 
wciąż wyorywali w okolicy przedmioty pochodzące z pradziejowych grobów. Pola i łąki, 
przez które jedziemy, były kiedyś zamieszkane. Na mapach archeologicznych aż gęsto jest 
od symboli, oznaczających osady i ślady osadnictwa. Najstarsze z nich pochodzą jeszcze 
z epoki kamienia. Dziś stoi tu tylko samotny, przydrożny, drewniany krzyż. Pamiątki po 
dawnych mieszkańcach, jeżeli jeszcze jakieś pozostały, skrywa zazdrośnie pogórzańska 
ziemia.

Podobnie jak w innych częściach kraju, także na Pogórzu po przyjęciu chrześcijań-
stwa, powstaniu organizacji parafialnych i wybudowaniu pierwszych kościołów, zmar-
łych chowano na dziedzińcach przylegających do świątyń. W kościelnych murach miej-
sce spoczynku znaleźć mogły jedynie osoby zasłużone, w  tym duchowni i  fundatorzy 
kościołów. Na ówczesnych cmentarzach nie wolno było grzebać samobójców (za wyjąt-
kiem osób, które targnęły się na swoje życie w afekcie), nieochrzczonych, ekskomuni-
kowanych, heretyków, lichwiarzy, niepraktykujących katolików i  innych grzeszników, 
którzy zmarli bez okazania żalu za swoje winy. Z czasem, kiedy groby wypełniły już całą 
dostępną przestrzeń, szczątki zaczęto ekshumować i składać w specjalnych budynkach, 
zwanych ossariami, a jeśli dalej brakowało miejsca – składano je do wspólnego dołu grze-
balnego. Nadal nie rozwiązywało to jednak problemu przepełnienia, szczególnie w mia-
stach, dlatego już w połowie XIII w. pojawiły się głosy mówiące o tym, że należy zamknąć 
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wszystkie cmentarze przykościelne i przenieść je poza obręb murów miejskich, zarówno 
ze względu na zatłoczenie, jak i złe warunki sanitarne, które mogły doprowadzić do po-
wstania zagrożenia epidemiologicznego. Jednak zwyczaj chowania zmarłych w grobach 
kościelnych i przykościelnych zakorzenił się tak dalece w umysłach ówczesnych ludzi, 
ze nie chcieli oni być grzebani gdzie indziej. Pochowanie poza obrębem miasta lub wsi 
uważane było powszechnie za przejaw społecznej degradacji, zarezerwowany dla nie-
chrześcijan, wszelkiej maści heretyków i ludzi zasługujących z tego czy innego powodu 
na potępienie.

W Polsce wyprowadzenie cmentarzy poza 
wsie i miasta zbiegło się w czasie z rozbiorami, 
dlatego pierwsze regulacje prawne dotyczą-
ce nowej organizacji pochówków pochodziły 
od władz zaborczych. W Galicji dokumentem 
takim był dekret nadworny cesarza Józefa II 
z  23 sierpnia 1784 r. Prawodawca wymagał 
w nim, aby od tej pory cmentarze zakładane 
były z daleka od ludzkich osiedli, na terenach 
suchych i  nie narażonych na powodzie oraz 
po sprawdzeniu gleby, która nie powinna za-
trzymywać rozkładu ciał. Groby kapłanów 
i osób duchownych powinny być umieszczone 
w miejscu bardziej poczesnym i oddzielone od 
mogił osób świeckich. Nakazano też, aby na cmentarzach budować trupiarnie (zwane po-
tocznie kostnicami), czyli budynki służące do czasowego przechowywania zwłok w ocze-
kiwaniu na pochówek. Trupiarnie powinny posiadać piece, aby uniknąć przypadków za-
marznięcia osób pozornie zmarłych. Z tego samego powodu drzwi wejściowe miały być 
co prawda cały czas zamknięte, jednak zamek 
winien być tak skonstruowany, aby można go 
było łatwo otworzyć od wewnątrz. Szczegóło-
we potraktowanie całej sprawy wskazuje na to, 
że takie przypadki od czasu do czasu rzeczy-
wiście miały miejsce.

Fot.204: W Dzierżaninach funkcję kaplicy 
cmentarnej pełni mały drewniany kościółek 
z 1759 r., przeniesiony w to miejsce z Janowic 
koło Zakliczyna. 

Dziś na starych przykościelnych cmenta-
rzach spotkać można jeszcze czasem niegdy-
siejsze kostnice oraz pojedyncze groby i  ta-
blice epitafijne. Tablicę taką zobaczyć można 
na przykład w  Ciężkowicach, w  obrębie ko-

Na tyłach kościoła parafialnego w  Zborowicach 
znajduje się przylegające do zewnętrznej ściany 
prezbiterium niewielkie ossarium, w którym zło-
żone są kości osób pochowanych dawniej na przy-
kościelnym cmentarzu.

Na zakładanych od końca XVIII w. cmentarzach 
parafialnych zaczęto wznosić tzw. trupiarnie, któ-
re służyły do przechowywania zwłok oczekują-
cych na pochówek. Mogły one wyglądać podobnie 
jak ta kostnica na cmentarzu w Paleśnicy.
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ścielnego ogrodzenia, tuż obok dawnej ka-
plicy cmentarnej. Na potężnym, kamiennym 
monolicie wyryte jest epitafium Franciszka 
Trzecieskiego herbu Strzemię. Częściowo za-
tarta inskrypcja w  krótkich słowach opowia-
da historię życia tego niezwykłego człowieka, 
uczestnika powstania listopadowego i  stycz-
niowego, działacza społecznego, kulturalnego 
i gospodarczego, w końcu także polityka i po-
sła na Sejm Krajowy Galicji. Tablicę zmarłe-
go w 1875 r. w Bogoniowicach Trzecieskiego 
odnaleziono przypadkiem w 2000 r. w trakcie 
remontu chodnika na dziedzińcu kościoła, po 
czym przeniesiono ją na obecne miejsce.

Natomiast założone w  zgodzie z  nowymi 
przepisami nekropolie w miarę upływu czasu 
stały się, cytując słowa wybitnego historyka, 
Arnolda Toynbee’ego, harmonijnym połącze-

niem reminiscencji Pól Elizejskich, asfodelowych łąk, Wysp Szczęśliwych, wszechogarnia-
jącego łona przyrody i miłosiernej Matki Ziemi z galerią pamiątek, panteonem przodków, 
a zatem miejscem refleksji, wspomnień i medytacji. Będąc w Ciężkowicach, Jastrzębi, Ką-
śnej Górnej czy Paleśnicy warto zajrzeć za cmentarne ogrodzenia, na owe asfodelowe łąki 
i Wyspy Szczęśliwe, aby w panującej tam ciszy i spokoju obejrzeć misternie kute, żeliw-
ne krzyże i kamienne figury, pochylające się z zamyślonymi twarzami nad nagrobkami. 
Można też spróbować odczytać niewyraźne już często teksty epitafiów z XIX i począt-
ku XX w., które w prostych i często wzruszających słowach podsumowują pełne radości 
i smutków życie mieszkańców Pogórza z lat, które już dawno minęły.

Płyta nagrobna Franciszka Trzecieskiego odna-
leziona została przypadkiem w  trakcie remontu 
chodnika przy kościele parafialnym w Ciężkowi-
cach. Każde epitafium zmarłego rozpoczynało się 
dawniej od akronimu (skrótowca) D.O.M., który 
odnosił się do łacińskiego Deo Optimo Maximo 
– Bogu Najlepszemu, Największemu albo też Do-
mus Omnium Mortuorum, czyli Dom Wszystkich 
Zmarłych.

Epitafium to ozdobna tablica ku czci zmarłego, zawierająca poświęcony mu 
napis, czasem portret lub scenę figuralną, symbole i postacie alegoryczne 
(…). Od nagrobka różni się mniej okazałą formą i na ogół skromniejszą 

dekoracją; skromniejsza od epitafium jest zupełnie pozbawiona ozdób tablica na-
grobna (Słownik terminologiczny sztuk pięknych).

Wyjeżdżając z doliny Jastrzębianki drogą wspinającą się w kierunku Budzynia, daleko 
za ostatnimi zabudowaniami Jastrzębi miniemy po lewej stronie ogrodzone miejsce z do-
brze widoczną kamienną kolumną zwieńczoną krzyżem. Znajduje się tutaj cmentarz epi-
demiczny z lat 1847-1848, na którym pochowano blisko 700 mieszkańców Jastrzębi, Kąśnej 
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Stare, wiejskie nekropolie w  Bruśniku, Paleśnicy, Rze-
pienniku Strzyżewskim czy Jastrzębi to prawdziwe gale-
rie sztuki sepulklarnej (związanej z kultem zmarłych).
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Górnej i Kąśnej Dolnej. Cmentarze tego typu są smutną pamiątką po dawnych epidemiach 
chorób zakaźnych, o których w naszych czasach i w naszej części świata zdążyliśmy już 
zapomnieć. Dżuma, tyfus, ospa czarna, czerwonka i w końcu królowa wszelkich plag – cho-
lera. Tę ostatnią wyobrażano sobie jako niewidzialnego ducha, przybierającego czasem po-
stać wysokiej, odzianej w wielką płachtę (prześcieradło) kobiety. Przez które wsie przejdzie 
i z góry zawionie płachtą ponad wsią, tam ludzie umrą na cholerę. Intuicja podpowiadała, 
że choroba przychodzi z powietrzem. Gdy przyjdzie takie niedobre powietrze, ludzie mrą. 
A przychodzi wtenczas, gdy Pan Bóg chce ludzi ukarać za jakie przestępstwa. Epidemie poja-
wiały się więc z dopuszczenia Bożego i zbierały żniwo nie zważając na status społeczny, wiek 
ani płeć swoich ofiar. Choroby zakaźne wyludniały całe wsie, miasta i regiony. Wystawiały 
na ciężką próbę więzi społeczne i rodzinne, pozostawiając często zarażonych samym sobie, 
bez opieki, bez szans na ratunek, a nawet bez możliwości pojednania się z Bogiem. Ich ciała 
wywożono na wozach w  miejsca odludne, gdzie chowano je w  pośpiechu, bez żadnych 
ceremonii, w naprędce wykopanych zbiorowych grobach wysypanych wapnem. Nad ta-
kim grobem najczęściej sypano niewysoki kurhan – mogiłę. Po ustąpieniu epidemii krewni 
ofiar wznosili czasem w tym miejscu krzyż lub kapliczkę, a bardzo rzadko także imienne 
nagrobki. Zdarzało się, że w kolejnych latach takie cmentarzyska były wykorzystywane po-
nownie. Grzebano na nich innowierców, samobójców, obcokrajowców i inne osoby, które 
nie mogły spocząć w poświęconej ziemi cmentarza parafialnego. Czasem przekształcano je 

w cmentarze wojenne. Większość epidemicznych mogił 
została jednak do naszych czasów zlikwidowana lub cał-
kowicie zapomniana.

Cmentarz w  Jastrzębi powstał w  czasie, gdy przez 
Pogórze przetoczyła się epidemia tyfusu. Kościelne kro-
niki informują, że w liczącej wówczas 2660 osób parafii 
zmarło w samym tylko 1847 r. 551 mieszkańców. Ludzie 
umierali na tyfus, ale także z głodu, był to bowiem rok 
wielkiego nieurodzaju, spowodowanego przez zarazę 
ziemniaczaną. Jak podają dokumenty kościelne, śmierć 
dopadała ludzi nagle, na polach, drogach, wśród przy-
drożnych drzew i krzewów, a serce się krajało litościwe-
go człowieka patrzącego na nędzę okropną – ale ratun-
ku nie było. Odnotowano też przypadki topienia dzieci 
w Białej oraz samobójstw spowodowanych rozpaczą, do 
której doprowadzała choroba pospołu z nędzą. W dość 
powszechnym przekonaniu owa plaga miała być karą za 
rok 1846, kiedy to chłopi wystąpili przeciwko panom, 
rabując i niszcząc szlacheckie dwory, a często także za-
bijając ich właścicieli i członków rodzin.

W 1873 r. epidemia cholery nawiedziła sąsiednią pa-
rafię w Bruśniku. Wszystko zaczęło się od złych snów 

Kamienny krzyż na cmentarzu epide-
micznym w Jastrzębi wystawiony zo-
stał z fundacji miejscowych parafian 
w 1868 r., dwadzieścia lat po pamięt-
nej epidemii tyfusu, które zebrała 
w tej okolicy wyjątkowo obfite żniwo.
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i przeczuć niektórych parafian. Niespokojne były także zwierzęta. Psy wyły wyczuwając 
nadciągające zagrożenie. W końcu po wsi rozeszła się wiadomość, że nocą widziano na 
podwórzu u Żyda Marka tańczące kobiety – białe, wysokie jak topole. Kobiety – widma 
śpiewem zapowiadały nadciągającą zarazę. Wkrótce rozszalała się wielka choroba – cho-
lera. Ludzie umierali jak muchy. Rano zbierano zmarłych na wóz i chowano w zbiorowych 
mogiłach. Na długo, pozostałym przy życiu, utkwił w pamięci turkot przejeżdżającego wozu 
i wołanie: jest tam kto? Ustny przekaz głosi, że cholera zbierała wprawdzie bogate żniwo 
w Bruśniku, ale nie doszła do sąsiedniej Falkowej. Wyglądało to tak, jakby na granicy wsi 
wyrósł niewidzialny mur, chroniący jej mieszkańców. W Falkowej na cholerę nie umarł 
nikt. Miało to być zasługą modlitwy, zaniesionej w 1687 r. przez kapelana króla Jana III 
Sobieskiego, kiedy zachwycony pięknem okolicy i gościnnością mieszkańców władca od-
poczywał tutaj pod starą lipą. W modlitwie kapelan prosił Boga o to, aby wszelkie zarazy, 
kataklizmy i nieszczęścia omijały z daleka tę gościnną wieś. Święta moc modlitwy działa 
podobno nadal, a królewska lipa wciąż stoi wśród pól. 

 Wojna i zaraza. Zaraza i wojna. Przez wiele stuleci były to najgorsze plagi, jakie mo-
gły nawiedzić ludzkie siedziby. Wiek XIX minął pod znakiem kilku kolejnych fal chorób 
zakaźnych. Wielka wojna nadeszła na początku wieku XX, aby swoją furią i ogromem 
zniszczeń przewyższyć wszystkie wcześniejsze katastrofy. Postęp i nowoczesność zawitały 
na Pogórze, prowadząc ze sobą ciężką artylerię, karabiny maszynowe i dziesiątki tysięcy 
młodych rekrutów wysłanych na śmierć. Działania wojenne w tej części Galicji trwały od 
sierpnia 1914 do maja 1915 roku. Szczególne nasilenie walk przypadło na grudzień 1914 
r., kiedy wojska austro-węgierskie walczyły o utrzymanie frontu w rejonie Tuchowa i Ple-
śnej oraz w maju 1915 r., gdy potężna ofensywa sprzymierzonych armii austro-węgier-
skich i niemieckich doprowadziła do przełamania frontu rosyjskiego i przeniesienia walk 
poza teren Galicji (bitwa gorlicka). W tych krwawych zmaganiach obok żołnierzy róż-
nych narodowości walczyli także Polacy. W grudniu 1914 r. I Brygada Legionów stoczyła 
bohaterski bój z  Rosjanami pod Łowczówkiem. W  majowej bitwie gorlickiej (1915 r.) 
przeciwko rosyjskiej 3 Armii gen. Radko Dimitrijewa walczyła 12 Dywizja Piechoty gen. 
Paula Kestranka, złożona w większości z żołnierzy narodowości polskiej. Oddalający się 
front pozostawił na pogórzańskiej ziemi niezliczone ofiary. Jeszcze kiedy trwały walki, 
poległych chowano w pobliżu, a nawet w samym rejonie stanowisk bojowych. Pogrzeby 
urządzano w sposób pospieszny i improwizowany, bo strach przed możliwą epidemią był 
często silniejszy niż szacunek dla zmarłych. Powstało w tym czasie wiele tymczasowych 
miejsc pochówku, mających formę zbiorowych mogił ziemnych, tylko prowizorycznie 
oznakowanych i ogrodzonych. Po całkowitym ustaniu zmagań władze wojskowe i cywil-
ne stanęły wobec zadania oczyszczenia pobojowisk i identyfikacji poległych. Wtedy wła-
śnie narodziła się bezprecedensowa w dotychczasowej historii wojen koncepcja uczcze-
nia wszystkich jednakowo, bez różnicy narodowości, przynależności wojskowej i wyznania 
– żołnierzy własnych i obcych, żołnierzy elitarnych pułków gwardii i pospolitego ruszenia, 
strzelców cesarskich i taborytów. Za taką decyzją stały w dużej mierze względy praktyczne, 
a być może także głębsza refleksja, która pojawiła się na widok rozmiarów wojennej he-
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katomby po tym, jak opadła już bitewna gorączka. W następnych miesiącach i latach zre-
alizowano zaplanowane z wielką precyzją przedsięwzięcie. Całą Galicję Zachodnią po-
dzielono na 10 okręgów cmentarnych, w obrębie których powstało blisko 400 cmentarzy, 
zaprojektowanych i wzniesionych przez specjalnie do tej pracy zaangażowanych artystów 
i inżynierów różnych narodowości, w tym także polskich. Podstawowym założeniem ar-

Wejścia na wojenne cmentarze prowadzą często przez ozdobne, kamienne bramy zamknięte drewnianymi lub 
żelaznymi furtami (cmentarze nr 143 w Ostruszy i nr 139 w Tursku).

Ponieważ nie zawsze możliwa była pełna identyfikacja zwłok, tabliczki na wojennych nagrobkach zawierają 
niekiedy tylko prostą informację, np. – 1 żołnierz austro-węgierski. Bywa też tak, że jeden nagrobek ustawiony 
jest na mogile zbiorowej.
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tystycznym miało być wkomponowanie cmentarzy w zastany krajobraz w taki sposób, 
aby po latach stały się one jego integralną częścią. Skutkiem tamtych przemyśleń jest to, 
co do dzisiaj nadaje zachodniogalicyjskim cmentarzom wojennym tak wiele uroku. Jak 
pisał o tym jeszcze w 1918 r. Hans Hauptmann: Oto tu, na przesiąkniętej krwią ziemi, spo-
tykamy najczęściej ciche, leśne cmentarze, mogiły nastrojowo okalające przydrożne kaplicz-
ki albo rozrzucone w cieniu konarów sędziwych drzew, przemawiające prostotą ogrodzeń 
i powtarzającym się motywem krzyży, zda się 
przemawiających do wędrowca szeptem; mogi-
ły w czułych objęciach wiecznie młodej przyro-
dy, niejako pochylającej się nad nimi, by swoją 
harmonią przemóc lęk śmierci i łzy cierpienia.

Większość cmentarzy pomiędzy Białą 
i Dunajcem leży w IV Okręgu Cmentarnym 
Łużna, którego komendantem oraz kierowni-
kiem artystycznym i głównym projektantem 
był polski artysta rzeźbiarz Jan Szczepkowski. 
Przed wojną studiował on na Akademii Sztuk 
Pięknych w  Krakowie oraz w  Paryżu, będąc 
uczniem między innymi Jacka Malczewskie-
go i Augusta Rodina. Powołany w 1914 r. do 
służby czynnej i  ciężko ranny pod Kraśni-
kiem, został uznany za niezdolnego do dal-
szej służby wojskowej i skierowany do pracy w kadrze Oddziału Grobów Wojennych. 
Swoje największe dzieła Jan Szczepkowski stworzył już po wojnie. Międzynarodową 
sławę przyniósł mu rzeźbiony w drewnie Ołtarz Matki Boskiej, zwany też Bożym Na-
rodzeniem, wystawiony w 1925 r. w Paryżu i zakupiony następnie przez rząd francuski 
(obecnie znajduje się w  kościele w  Bourges, a  jego replika w  Muzeum Narodowym 
w Warszawie). W międzywojennej Polsce stworzył m.in. pomniki Wojciecha Bogusław-
skiego i Stanisława Moniuszki przed Teatrem Wielkim w Warszawie oraz fryzy, meda-
liony i płaskorzeźby na gmachach Sejmu i Banku Gospodarstwa Krajowego. Po śmierci 
Józefa Piłsudskiego Szczepkowski zdejmował jego maskę pośmiertną i rozpoczął pracę 
nad sarkofagiem Marszałka, której jednak nie zdążył ukończyć do września 1939 r. Ce-
niony rzeźbiarz i szanowany obywatel, po śmierci w 1964 r. pochowany został w Alei 
Zasłużonych Cmentarza Powązkowskiego w  Warszawie. Do jego dzieł należą m.in. 
cmentarze wojenne w Bogoniowicach (nr 138), Ciężkowicach (137) i Ostruszy (nr 142 
i 143). Po ich zwiedzeniu w pamięci pozostają charakterystyczne nagrobki i wkompo-
nowane w cmentarne ogrodzenie baszty w Bogoniowicach, kamienny pomnik – brama 
ze szczytem o wykroju oślego grzbietu w Ciężkowicach oraz monumentalny, a zarazem 
niezwykle lekki łuk bramny w Ostruszy (cmentarz nr 143). Jednak największe wrażenie 
robi drugi z ostruskich cmentarzy (cmentarz nr 142). Odsunięty od głównej drogi i od 
zabudowy, usytuowany na swym cichym wzgórzu, na które wiedzie niewidoczna z drogi, 

Występujący często na pomnikach i  nagrobkach 
krzyż maltański posiada w  kulturze zachodniej 
niezwykle starą symbolikę. Jego cztery ramiona 
oznaczać mają cnoty: wierności, honoru, wstrze-
mięźliwości i przezorności, natomiast osiem krań-
ców odpowiada ośmiu błogosławieństwom.
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wąska ścieżka, cmentarz wydaje się niezwykle 
bliski nieba sklepiającego się nad nim i obej-
mującego go zewsząd swoim świetlistym bla-
skiem lub łzawą szarością chmur. Na fotogra-
fii z około 1918  r. widać kamienny obelisk, 
ustawione w  szeregu nagrobki z  żeliwnymi 
krzyżami, ogrodzenie z  drewnianych szta-
chet i stojące tu i ówdzie brzozy. Dziś wzgó-
rze porośnięte jest gęstym lasem, w którym 
trudno jest odnaleźć ścieżkę prowadzącą na 
jego szczyt. Ogrodzenie zniknęło, nie ma 
żeliwnych krzyży. Betonowe cokoły nagrob-
ków wystają z ziemi, tworząc regularnie roz-
łożone linie niskich kopczyków. W dobrym 
stanie zachował się obelisk, na którego licu 
wciąż widnieje medalion z krzyżem maltań-
skim i datą 1914-1915. Wracając stąd niewy-
raźnymi ścieżkami do centrum wsi można 
przypadkiem zabłądzić na jedno z  podwó-
rek. Warto wtedy zapytać któregoś z  go-
spodarzy o  stary cmentarz, aby przekonać 
się, że w  pamięci mieszkańców wciąż żywe 
są przekazywane z  pokolenia na pokolenie 
wspomnienia krwawych walk z  1915 roku. 
Można też usłyszeć historię o pewnym Wło-
chu, jeńcu wojennym, który zatrudniony 
był w  oddziale robotników budujących ten 
cmentarz. Ów brunet o wielkiej sile, niebie-
skich oczach i owłosionym torsie sam nosił 
podobno na szczyt wzgórza wykute przez 
siebie kamienie. Zawsze uśmiechnięty i we-
soły, zaskarbił sobie sympatię mieszkańców, 
którym pomagał również w pracach gospo-
darskich, oraz strażników, którzy pozwalali 
mu spędzać noce samotnie, poza obozem je-
nieckim. Podobno ów Włoch przyjechał po 
latach do Ostruszy, aby odwiedzić dawnych 
przyjaciół i  zwiedzić miejsce swojego przy-
musowego pobytu.

Poza cmentarzami autorstwa Jana Szczep-
kowskiego warto jeszcze odwiedzić wojenne 

W Bogoniowicach poległych żołnierzy pochowa-
no najpierw w dworskim parku. Dopiero później 
ich zwłoki przeniesione zostały na zaprojektowa-
ny przez Jana Szczepkowskiego cmentarz nr 138.

Niektóre wojenne nekropolie takie jak cmentarz 
nr 142 w  Ostruszy, położone są z  dala od dróg 
i  zabudowań. Ich poszukiwanie może być praw-
dziwą przygodą.
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nekropolie będące dziełem Austriaka Roberta Motko (cmentarze nr 295 i 296 w Paleśni-
cy), oraz Niemców – Karla Schölicha (cmentarze nr 139 i 140 w Tursku) i Antona Müllera 
(cmentarz nr 136 w Zborowicach). W każdym z tych miejsc aktualne są słowa pięknej 
sentencji umieszczonej na cmentarzu wojennym w Żmigrodzie, u podnóża Beskidu Ni-
skiego: Nie pytajcie, czy byli przyjaciółmi, czy wrogami – Anioł Śmierci przygarnął ich 
w niebie – wolnych od nienawiści.

Najbliższe nam w  czasie historyczne nekropolie to cmentarze i  mogiły z  II wojny 
światowej. Jednym z  takich miejsc jest położony na skraju lasu cmentarz na Dąbrach 
nieopodal Rzepiennika Strzyżewskiego. W  otoczonych kamiennym murem mogiłach 
spoczywają tutaj żołnierze plutonu Regina II batalionu Barbara 16 Pułku Piechoty AK, 
którzy polegli w potyczce z Niemcami 17 października 1944 r. Na osi zamkniętego dwu-
skrzydłową furtką wejścia znajduje się włączony w obręb ogrodzenia pomnik z dwoma 
tablicami pamiątkowymi, z  których jedna poświęcona jest 18 partyzantom poległym 
bezpośrednio w walce, a druga upamiętnia 10 kolejnych żołnierzy, którzy zostali wzięci 
do niewoli, a następnie straceni w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen. Od cmentarza 
oznakowaną ścieżką można dojść do usytuowanego w lesie metalowego krzyża, ustawio-
nego na pierwszej mogile partyzantów, z której ich szczątki zostały później przeniesione 
w obecne miejsce. 

Idąc od cmentarza na Dąbrach leśną drogą w stronę Rzepiennika, a potem skręca-
jąc w pewnym momencie w prawo, w głąb mrocznego lasu, dojdziemy do innej mogiły 
z czasów II wojny. Na zboczu głębokiego jaru z ziemi wyrasta potężny, betonowy mo-
nolit. Wmurowane w jego gładką powierzchnię drobne otoczaki tworzą liczbę 364. Tylu 
właśnie obywateli polskich narodowości żydowskiej z getta w Rzepienniku Strzyżewskim 
zostało tutaj zamordowanych przez Niemców 11 sierpnia 1942 r. Ponure, zacienione 
nawet w słoneczny dzień miejsce w symboliczny sposób znaczy koniec wielowiekowej 
obecności Żydów w tej części Pogórza. 

W  Ciężkowicko-Rożnowskim Parku Kra-
jobrazowym znajduje się w  sumie 27 zabyt-
kowych nekropolii, z których aż 14 wpisanych 
jest do rejestru zabytków. Pod tym względem 
jest to Park wyjątkowy, nie mający sobie rów-
nych wśród pozostałych parków krajobrazo-
wych województwa małopolskiego. W naszej 
wędrówce zatrzymaliśmy się jedynie w  kilku 
miejscach, nie wspominając o wielu pięknych 
i  ciekawych cmentarzach, które także warte 
są odwiedzenia. Zwiedzając nekropolie wo-
jenne koniecznie trzeba zajrzeć na cmentarz 
nr 141 na Rakutowej, którego autorem być 
może był Jan Szczepkowski, na cmentarz nr 
293 w  Zakliczynie, gdzie pochowano Żydów 

Partyzantów poległych w  1944 r. w  potyczce 
z  Niemcami w  przysiółku Dąbry pochowano 
pierwotnie w głębi lasu, w miejscu, gdzie stoi dziś 
prosty krzyż ze stalowych rur. Dopiero później ich 
ciała przeniesiono na obecny, pięknie utrzymany 
cmentarz.
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walczących w  armii austro-węgierskiej oraz 
przede wszystkim na leżący niedaleko Parku 
cmentarz nr 123 na górze Pustki w  Łużnej, 
który jest największą w Galicji Zachodniej ne-
kropolią z  czasów I  wojny światowej. Można 
też próbować odnaleźć zapomniany cmentarz 
choleryczny na granicy Falkowej i  Bruśni-
ka, a na koniec zjechać do Bobowej, gdzie na 
osiemnastowiecznym cmentarzu żydowskim 
znajduje się ohel (grobowiec) Szlomo Halber-
stama, otoczonego powszechną czcią cadyka, 
założyciela chasydzkiej dynastii Bobow oraz 
twórcy słynnej bobowskiej jesziwy (szkoły tal-
mudycznej).

Kilkaset metrów dalej, w  ponurym świerkowym 
lesie znajduje się zbiorowa mogiła rzepiennickich 
Żydów, zamordowanych przez Niemców w sierp-
niu 1942 r.

Źródła cytatów wykorzystanych w rozdziale: Kolbuszewski 1985, s. 25; Udziela 1994, s. 374; Duda 
1995, s. 17, 23; Broch, Hauptmann 2000, s. 7, 161.
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Przed laty, przed długiemi laty, a  są ludzie którzy twierdzą, że to 
sami jeszcze pamiętają, żył tu na tem miejscu w  głębokiej jaskini 
pobożny i bogobojny pustelnik, a miał być rodem z Opatowca wiel-
kiego. I wszyscy w okolicy znali go, szanowali, bo wiódł życie surowe 
i cnotliwe. I długo tak było, aż jednego dnia zniknął gdzieś; i już go 
nikt więcej nie widział. Aż znowu dnia jednego pastuszki pasąc na 
tej skale swe trzody, w błędnym swym biegu zajrzeli do jaskini, i cie-
kawością zdjęci weszli do jej głębi. Tam na skalistej podłodze ujrzeli 
człowieka, który spać się zdawał. Wkrótce więcej zbiegło się ludzi, 
poznali go i dali znać kapłanowi miejscowemu, który gdy wszedł do 
jaskini z uroczystym obchodem, znaleźli dawno już nieżywego pu-
stelnika, ale ciało jego było jakby żywe, czerstwe jeszcze i niezepsute, 
a jak wieść gminna niesie, wydawało jakąś woń anielską. Byłto ś. Sie-
rad, Polak (Maciej Bogusz Stęczyński, Okolice Galicyi, 1847 r., s. 50).

Pogórze Rożnowskie nie doczekało się jeszcze swojego własnego, oficjalnie oznako-
wanego szlaku pątniczego. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby taką trasę wyznaczyć 
samodzielnie. Z łatwością można ją złożyć z fragmentów znakowanych szlaków pieszych 
i rowerowych oraz nieznakowanych ścieżek i dróg. Szlak będzie prowadził z doliny Białej 
do doliny Dunajca, łącząc cztery znajdujące się na tym terenie sanktuaria, a przy okazji 
przecinając w poprzek całe Pogórze i odwiedzając jego najpiękniejsze zakątki.

Pątnicza ścieżka rozpoczyna się w dolinie Białej, w Ciężkowicach, przy kościele para-
fialnym pw. Pana Jezusa Miłosiernego i św. Andrzeja. W rozdziale Miasteczko na wzgórzu 
wspomnieliśmy już w kilku słowach o architekturze tej pięknej budowli oraz o słynącym 
łaskami obrazie Pana Jezusa Miłosiernego, który znajduje się w  jej wnętrzu, w  ołtarzu 
głównym wykonanym w 1907 r. przez Stanisława Wójcika. O  tym właśnie obrazie pisał 
w 1984 r. w liście pasterskim na Wielki Post ówczesny biskup tarnowski Jerzy Ablewicz: 
Jest w naszej diecezji obraz, przed którym wierni śpiewają pieśń zaczynającą się od słów O, 
Boże wielki w tym małym obrazie. Jest to rzeczywiście obraz mały co do rozmiarów (...), ale 
w sposób wymowny wyraża on wielkość Boga w Jego cierpieniu i miłosierdziu. Przedstawia 
on Chrystusa pokrytego ranami, z rękami związanymi, z koroną cierniową na głowie, z płasz-
czem purpurowym na ramionach i  trzciną w  ręku. W sztuce chrześcijańskiej motyw ten 
nazywany jest Ecce Homo (łac. Oto Człowiek). Nazwa pochodzi od słów, jakie Piłat miał 
wypowiedzieć, ukazując ubiczowanego Chrystusa ludowi żydowskiemu (Jan 19,5). Ciężko-
wicki obraz namalowany jest na płótnie i ma rozmiar 71 na 53 cm. Nie wiadomo, kto jest 
jego autorem. Ustalono jedynie, że pochodzi z epoki wczesnego baroku. Dobrze znana jest 
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za to jego długa i niezwykła historia, która została przedstawiona w serii malowideł zdo-
biących sklepienie bocznej nawy kościoła. Pierwsza z przedstawionych tu scen rozgrywa 
się w Rzymie, gdzie papież wręcza obraz księdzu z Ciężkowic, który przybył tu zapewne 
w charakterze pielgrzyma. Według różnych wersji, wydarzenie to miało miejsce w 1632 r. 
(papież Urban VIII) lub w 1682 r. (papież Innocenty XI), ze wskazaniem na tę drugą datę. 
Po powrocie z pielgrzymki ów ksiądz umieścił obraz na miejscowej plebanii. Tutaj modliła 
się przed nim niejaka pani Kurdynanowska, która prosiła Chrystusa o ratunek w ciężkiej 
chorobie. Modlitwa została wysłuchana. Po cudownym ozdrowieniu kobiety obraz prze-
niesiony został do kościoła, gdzie umieszczono go w specjalnie wybudowanym ołtarzu św. 
Antoniego. Od tej chwili kult zaczął rozszerzać się na okolicę, a do Ciężkowic zaczęły przy-
bywać pielgrzymki wiernych z coraz bardziej odległych miejscowości. Władze kościelne, 
zaniepokojone być może pogłoskami o szerzącym się spontanicznie kulcie, zaordynowały, 
aby obraz został przewieziony do Krakowa, gdzie miał zostać poddany szczegółowym ba-
daniom. Na kolejnym z malowideł widać, jak w 1720 r. ciężkowiccy mieszczanie Burek 
i Małopolski przewożą wizerunek Chrystusa do dawnej stolicy Polski. Dla wysłanników 
wyprawa okazała się fatalna w skutkach, bowiem niedługo po powrocie obydwaj ciężko 
zachorowali. Małopolski wkrótce zmarł, a Burek do końca życia mógł poruszać się już tylko 
na kolanach, a i to z wielkim trudem. W Ciężkowicach wydarzenie to zostało odczytane 
jako kara boża za wywiezienie obrazu. Ten tymczasem niespodziewanie zaginął. Dopiero 
w 1753 r. odnalazł go ociemniały, pochodzący z Ciężkowic ksiądz Jan Słowiński, o czym 
opowiada kolejna scena przedstawiona na sklepieniu. Widzimy tutaj, jak śpiącemu księdzu 

objawia się we śnie Bóg, który daje mu wskazówki doty-
czące miejsca ukrycia obrazu. Jak się okazało, został on 
zamurowany wraz z kilkoma innymi płótnami w jednej 
ze ścian kościoła Najświętszej Marii Panny w Krakowie. 
Gdy wizerunek wydobyto z ukrycia, ksiądz w cudowny 
sposób odzyskał wzrok. W  kościele NMP urządzono 
w związku z tym specjalne nabożeństwo. Obraz, teraz już 
oficjalnie uznany za cudowny, przewieziono na Wawel, 
skąd trafił na długie lata do kaplicy księży Misjonarzy 
na Stradomiu. Udało się go odzyskać dopiero wspólnym 
staraniem magistratu miasta i biskupa tarnowskiego Flo-
riana Janowskiego. Długo oczekiwane przeniesienie wi-
zerunku Chrystusa do Ciężkowic nastąpiło 3 maja 1795 
r., a towarzyszyły mu wielkie uroczystości religijne. Wte-
dy właśnie powstała wspomniana przez biskupa Jerzego 
Ablewicza anonimowa pieśń, zaczynająca się słowami 
O  Boże wielki w  tym małym obrazie.... Ów mały obraz 
wkrótce musiał stawić czoła wielkiemu pożarowi, który 
ogarnął kościół w 1830 r. Niezwykłym czynem wsławił 
się wówczas mieszczanin Sebastian Wilga. Nie zważając 

Oprawę dla słynącego łaskami obra-
zu Pana Jezusa Miłosiernego tworzy 
neogotycki ołtarz główny ciężkowic-
kiego kościoła parafialnego, wyko-
nany w  1907 r. przez krakowskiego 
rzeźbiarza Stanisława Wójcika.
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na płomienie wbiegł on do wnętrza świątyni, dostał się 
pod szczyt ołtarza po skarbonkach ustawionych jedna na 
drugiej, odbił młotkiem śruby mocujące obraz i wyniósł 
go z pożogi. Chwilę później runęło sklepienie kościoła. 
Od tamtego czasu ciężkowicki Chrystus Ecce Homo nie-
przerwanie czuwa nad wiernymi. W 1846 r., kiedy wokół 
szalała rabacja galicyjska, w  Ciężkowicach nie odnoto-
wano żadnych poważniejszych incydentów. Miasteczko 
ominęły też epidemie, które spustoszyły w  następnych 
latach całą okolicę. W czasie obydwu wojen światowych 
miasto nie ucierpiało także w  poważny sposób od po-
żarów i  bombardowań. Zaglądając do prowadzonej od 
wielu lat księgi łask przypisywanych modlitwie do Pana 
Jezusa Miłosiernego, odnaleźć można wpisy dotyczące 
cudownych uzdrowień ciężko chorych dzieci i osób star-
szych, opieki doznanej w  trudnych chwilach i  w  czasie 
działań wojennych oraz nawróceń. W 1983 r. niezwykle 
uroczyście obchodzono jubileusz 300-lecia obecności wi-
zerunku w  mieście (liczony od r. 1682). Przy tej okazji 
wykonane zostały prace konserwatorskie, w trakcie któ-
rych na odwrocie obrazu odnaleziono spisany po łacinie 
protokół z przekazania go z Krakowa do Ciężkowic, da-
towany na 27 kwietnia 1795 roku. 

Namalowany przez nieznanego arty-
stę obraz ma rozmiary 71 na 53 cm 
i pochodzi z epoki wczesnego baroku. 
W sztuce chrześcijańskiej taki sposób 
przedstawienia Jezusa nosi nazwę 
Ecce Homo (łac. Oto Człowiek).

Na sklepieniu bocznej nawy kościoła ukazane są najważniejsze wydarzenia związane z historią obrazu. W ko-
lejnych scenach widzimy m.in. papieża wręczającego wizerunek kapłanowi z Ciężkowic, przewiezienie obrazu 
z Ciężkowic do Krakowa, proroczy sen księdza Jana Słowińskiego, powrót odnalezionego po latach obrazu do 
macierzystego miasta, a na koniec odważnego mieszczanina Sebastiana Wilgę, który ratuje cudowny wizerunek 
z pożaru w 1830 r.
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Z  Ciężkowic udajemy teraz się w  drogę prowadzącą w  głąb Pogórza, do leżącego 
na południowym zachodzie Bruśnika. Po minięciu dworu Ignacego Jana Paderewskie-
go w  Kąśnej Dolnej i  wieży widokowej w  bruśnickim przysiółku Styrki, do samej wsi 
zjedziemy obok wzniesionego w  latach 1903-1904 neoromańskiego kościoła pw. Naj-
świętszej Marii Panny Wniebowziętej. W  jego ogólnym kształcie i w detalach zdobni-
czych nieomylnie rozpoznamy architektoniczny styl Jana Sas-Zubrzyckiego. Wewnątrz 

kościoła, w  głównym, neogotyckim ołtarzu 
z  1904 r. umieszczony jest słynący łaskami 
gotycki obraz Matki Bożej z  Dzieciątkiem. 
Pochodzące z końca XVI w. dzieło anonimo-
wego twórcy namalowane zostało na trzech 
lipowych deskach o  łącznych wymiarach 
83 na 61 cm. Obraz przedstawia Najświętszą 
Marię Pannę w  półpostaci, ze skrzyżowa-
nymi dłońmi, obejmującą Dzieciątko, które 
lewą ręką przyciska do piersi księgę, prawą 
zaś unosi w  geście błogosławieństwa. Taki 
typ przedstawienia ikonograficznego wzo-
rowany jest na cudownej ikonie Matki Bo-
żej Śnieżnej z Bazyliki Matki Bożej Większej 
(Santa Maria Magiorre) w Rzymie. Niezwy-
kły i  zastanawiający tytuł Śnieżna związany 
jest z dotyczącą tego kościoła legendą. Mówi 
ona, że pewnej sierpniowej nocy Matka Boża 
objawiła się we śnie papieżowi Liberiuszowi 
(pełnił urząd w  latach 352-366), wyrażając 
życzenie, aby w miejscu pokrytym śniegiem 
wybudowana została świątynia ku Jej czci. 
Okazało się, że tej samej nocy na rzymskim 
wzgórzu Eskwilin spadł śnieg. Rankiem na-
stępnego dnia papież udał się tam w asyście 
kapłanów i ludu rzymskiego, aby wyznaczyć 
miejsce pod fundamenty przyszłego kościo-
ła. Na pamiątkę tamtego wydarzenia z kopu-
ły bazyliki co roku zrzucane są płatki białych 
róż na znak obfitych łask, które spływają na 
ludzi za wstawiennictwem Marii.

Rzymska ikona Matki Bożej Śnieżnej wy-
warła duży wpływ na rozwój malarstwa ma-
ryjnego w całej Europie. W Polsce wizerunek 
ten rozpowszechnił się za sprawą krakow-

Kościół parafialny pw. Matki Bożej Wniebowziętej 
w  Bruśniku powstał na początku XX w. według 
projektu Jana Sas-Zubrzyckiego na miejscu wcze-
śniejszej, gotyckiej świątyni.

Bruśnicki obraz Matki Bożej z  Dzieciątkiem na-
malował na lipowych deskach pod koniec XVI w. 
nieznany artysta. Wizerunek wzorowany jest na 
cudownej ikonie Matki Bożej Śnieżnej z  Bazyliki 
Matki Bożej Większej (Santa Maria Magiorre) 
w Rzymie.
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skiego Bractwa Różańcowego, które w 1580 r. znalazło się w posiadaniu wiernej kopii 
ikony. Obraz ten, według tradycji będący pierwotnie własnością św. Stanisława Kostki, 
obecnie umieszczony jest w kaplicy przy Bazylice Trójcy Przenajświętszej w Krakowie. 
Począwszy od końca XVI w. służył on jako wzór dla kolejnych wizerunków Matki Bożej 
Śnieżnej, które na terenie dzisiejszej diecezji tarnowskiej poza Bruśnikiem znajdują się 
także m.in. w Cerekwi, Mielcu, Sobolowie, Wojakowej, Zaborowie i Zawadzie k. Dębicy.

O istniejącym w Bruśniku kulcie Matki Bożej wspominają zapisy wizytacji biskupich 
z 1694 r. W skali lokalnej kult rozwijał się zapewne już dużo wcześniej, być może nawet 
od początku XVII w. Obraz znajdował się jeszcze wtedy w murach starego, gotyckiego 
kościoła z  przełomu XV i  XVI w., na miejscu którego miała później stanąć dzisiejsza 
świątynia. Sporządzone w 1774 r. inwentarze wymieniają liczne i kosztowne wota i dary, 
które pielgrzymi złożyli przez lata w kościele. W 1797 r. zostały one co prawda skon-
fiskowane przez władze austriackie i  wywiezione, jednak w  ich miejsce szybko zaczę-
ły przybywać nowe. W 1871 r. świątynia została zrabowana i spalona przez nieznanych 
sprawców. Obraz ocalał, co zdaniem wiernych było kolejnym dowodem jego niezwykłej 
mocy. Kiedy stary kościół rozebrano ostatecznie w 1901 r., wizerunek przeniesiono do 
nowej świątyni, konsekrowanej w 1904 r. przez biskupa Leona Wałęgę. W kościelnych 
dokumentach znajdują się liczne wpisy i podziękowania za opiekę w czasie dwóch wojen 
światowych oraz za cudowne uzdrowienia, zwłaszcza z  chorób kobiecych. Silne przy-
wiązanie mieszkańców do kultu maryjnego widać w  dużej ilości pieśni poświęconych 
Matce Bożej, które układali dawniej miejscowi ludowi poeci, a które do dzisiaj śpiewane 
są w domach i w czasie nabożeństw kościelnych.

Przez długie lata miejscowa społeczność zabiegała o nadanie kościołowi bruśnickie-
mu oficjalnego statusu sanktuarium. Starania te niedawno uwieńczone zostały sukcesem. 
Decyzję w tej sprawie ogłosił biskup tarnowski Andrzej Jeż w czasie parafialnych uroczy-
stości odpustowych 15 sierpnia 2014 r. Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Wniebo-
wziętej w Bruśniku stał się w ten sposób jednym z najmłodszych sanktuariów maryjnych 
diecezji tarnowskiej. 

Z Bruśnika wyruszamy teraz do położonej w samym serca Pogórza Rożnowskiego Jam-
nej. Naszym celem jest znajdujący się w tej miejscowości kościół pw. Matki Bożej Nieza-
wodnej Nadziei. Panujący tu klimat architektoniczny jest zupełnie odmienny od tego, który 
poznaliśmy w Ciężkowicach i Bruśniku. Po monumentalnych, nawiązujących do romani-
zmu i gotyku dziełach Jana Sas-Zubrzyckiego, mamy teraz przed sobą przykład współcze-
snej architektury sakralnej z przełomu XX i XXI w. Wyrasta przed nami murowana z ka-
mienia budowla, w której wyglądzie zewnętrznym dominuje stromy, wielopołaciowy dach 
zwieńczony strzelistą, ażurową, widoczną z całej okolicy wieżą. W prawej nawie tej świątyni 
umieszczony jest będący przedmiotem kultu wizerunek Matki Bożej Niezawodnej Nadziei. 
Historia jego powstania wiąże się z  dramatycznymi wydarzeniami, jakie miały miejsce 
w Jamnej podczas II wojny światowej. We wrześniu 1944 r. wokół miejscowości rozegrała 
się jedna z największych bitew partyzanckich czasów wojny, podczas której znaczne siły 
niemieckie usiłowały okrążyć i zniszczyć oddziały Batalionu Barbara 16 Pułku Piechoty 
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Armii Krajowej. Po wycofaniu się partyzantów 
Niemcy zaczęli podpalać domy i zabudowania 
gospodarcze. Część mieszkańców Jamnej, któ-
ra schroniła się w  piwnicy jednego z  domów, 
wysłała naprzeciw niemieckich żołnierzy ko-
bietę z trójką dzieci i z obrazem Matki Bożej, li-
cząc zapewne na to, że w oprawcach odezwą się 
jakieś ludzkie uczucia. Niemcy zabili najpierw 
matkę, potem jej dzieci, a  następnie pozosta-
łych, ukrywających się w  piwnicy ludzi. Po 
latach historię tę usłyszał dominikanin, ojciec 
Jan Góra, którego stryj był proboszczem w po-
bliskiej Paleśnicy, gdzie na miejscowym cmen-
tarzu pochowane zostały ofiary pacyfikacji. 
Przejęty tragiczną historią wojenną i jednocze-
śnie zauroczony malowniczą okolicą, Jan Góra 
w ciągu kilku następnych lat stworzył w Jam-
nej nastawiony na pracę z młodzieżą ośrodek 
duszpasterski, znany jako Dom św. Jacka. Jakiś 
czas później ojciec Góra poprosił poznańską 
artystkę Małgorzatę Sokołowską o  namalo-
wanie obrazu Madonny, który nawiązywałby 
do tragicznej historii Jamnej. Powstał w  ten 
sposób wizerunek w  typie ikony, na którym 
Matka Boża, przedstawiona w zielonej szacie 
(kolor nadziei) uosabia ową młodą matkę, któ-
ra trzymając na ręce malutkie, nie zdające sobie 
sprawy z  niebezpieczeństwa dziecko, pierwsza 
została rozstrzelana przez hitlerowców. Obraz 
wisiał początkowo w kaplicy Domu św. Jacka. 
W  1998 r. pojechał wraz z  pielgrzymami do 
Rzymu, gdzie papież Jan Paweł II dokonał jego 
uroczystej koronacji. W  2001 r. Matka Boża 
Jamneńska trafiła do świeżo wybudowanego 
i poświęconego kościoła w Jamnej, w którym 
czeka na przybywających tu przez cały rok 
pielgrzymów z różnych stron Polski.

W  naszej dalszej wędrówce udajemy się z  centralnej części Pogórza Rożnowskiego na 
jego zachodni kraniec, do położonego nad samym Dunajcem Tropia. Zmierzając w  jego 
kierunku odbywamy jednocześnie najbardziej odległą podróż w czasie, cofając się do wcze-
snego średniowiecza, do epoki ascetycznych mnichów-pustelników, pierwszych krzewicieli 

W pobliskiej Dolinie Krzyży stoi drewniana rzeź-
ba przedstawiająca kobietę, która trzymając 
w rękach święty obraz wyszła wraz z dziećmi na-
przeciw Niemcom w  czasie pacyfikacji wsi jesie-
nią 1944 r. W tle widoczna jest zrekonstruowana 
piwnica, będąca wtedy ostatnim schronieniem dla 
grupki mieszkańców Jamnej.

Reprezentujący współczesną architekturę sakral-
ną kościół pw. Matki Bożej Niezawodnej Nadziei 
w  Jamnej został wzniesiony na przełomie XX 
i XXI w. Nad budowlą dominuje strzelista, widocz-
na z całej okolicy wieża.
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chrześcijaństwa na ziemiach, na których wciąż 
jeszcze żywe były prastare wierzenia dawnych 
Słowian. Postacią, która w  tej części Małopol-
ski symbolizuje ową wczesną ewangelizację, jest 
związany z  Tropiem św. Świerad. Jan Długosz 
w swoich Rocznikach zapisał pod rokiem 998, 
iż ...w owym czasie dwaj mężowie wyróżniali się 
przykładnym życiem i obyczajami: Świrad, który 
nad rzeką Dunajcem, w pobliżu miasta Czchowa, 
w  diecezji krakowskiej, zamieszkiwał pustelnię 
pod skałą, w której przez wiele lat trudził się dla 
Chrystusa i którą do dziś oglądamy, i Benedykt. 
Obydwaj pustelnicy, opuściwszy Polskę, udali się 
do Panonii i [...] trudzili się /dla Chrystusa/. Świ-
rad, zwany też ‚Zorardus’, dzięki umartwieniom 
zasłużył sobie na chwałę wyznawcy, a Benedykt, 
przelawszy krew, został uwieńczony koroną mę-
czeństwa. Wspomniany przez Długosza Bene-
dykt, późniejszy męczennik i święty, dołączył do 
Świerada jako jego uczeń i  towarzysz zapewne 
dopiero na Węgrzech, jednak legenda na trwa-
łe związała obydwie postacie z Tropiem, czyniąc 
z nich patronów znajdującego się tutaj sanktu-
arium. Samotnie czy też w towarzystwie, spędził 
w każdym razie Świerad jakiś czas nad Dunaj-
cem, ćwicząc się w ascetycznym życiu dzielonym 
pomiędzy pracę i modlitwę. Być może już wte-
dy stosował techniki ascezy, z których zasłynął 
później podczas swojego pobytu na Węgrzech. 
Błogosławiony Maur, opat klasztoru na Górze 
Panońskiej i biograf Świerada pisze na przykład 
o tym, że pustelnik spędzał noce siedząc na pień-
ku otoczonym ostrymi prętami, które raniły go 
za każdym razem, gdy zmęczone ciało pozwoliło 
sobie na odrobinę snu. Albo zakładał na głowę 
koronę z drewna, z zawieszonymi na niej czterema kamieniami, o które uderzał za każdym 
razem, gdy choć na chwilę dopadła go drzemka. Trudno się dziwić, że pozbawionego snu 
ascetę dręczyły omdlenia i zasłabnięcia, nie zawsze też mógł o własnych siłach trafić do dziu-
pli wielkiego, rosnącego pośród skał dębu, w którym według tradycji miał mieszkać. W takich 
sytuacjach nad nieszczęśnikiem litowały się niebiosa – przynajmniej raz w powrocie do leśne-
go domu dopomógł mu anioł, który podwiózł go do domu na wozie. 

Wzniesiony prawdopodobnie w  XI w. kościół 
pw. św. Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu 
jest jednym z najstarszych romańskich zabytków 
na terenie Małopolski.

Obraz Matki Bożej Niezawodnej Nadziei nama-
lowała na prośbę ojca Jana Góry poznańska ar-
tystka Małgorzata Sokołowska.
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Nie wiadomo, w  jakich okolicznościach 
Świerad trafił na Węgry. Po 998 r. widzimy go 
już jako mnicha w klasztorze benedyktyńskim 
św. Hipolita na górze Zabor koło Nitry (dziś na 
Słowacji). Opat klasztoru Filip nadał nowemu 
zakonnikowi imię Andrzej. Ostatnie lata swoje-
go życia Andrzej Świerad spędził na doskonale-
niu swojej ascezy. Pracując ciężko przy karczo-
waniu lasu, pościł przez trzy dni w  tygodniu. 
W okresie Wielkiego Postu brał od opata Filipa 
czterdzieści orzechów włoskich, które stanowi-
ły jego jedyny pokarm przez osiem tygodni (je-
den orzech na dzień). Tylko w soboty i niedzie-
le spożywał wspólny posiłek w  opactwie, do 
którego schodził ze swojej pustelni. W  końcu 
opasał się ciasno mosiężnym łańcuchem, który 
z czasem wrósł w ciało, spowodował zakażenie 
i stał się bezpośrednią przyczyną śmierci mni-
cha pomiędzy 1030 i 1034 r.

Kult Świerada zaczął się szerzyć tuż po 
jego śmierci. Jego naturalnym ośrodkiem był 
najpierw klasztor na Zaborze, gdzie początko-
wo znajdował się grób ascety oraz należący do 
niego za życia, a po śmierci przechowywany ze 
szczególną czcią mosiężny łańcuch. Kilka lat po 
śmierci Świerada nieznani sprawcy napadli i za-
mordowali jego ucznia i towarzysza, Benedykta. 
Około 1064 r. obydwaj mnisi zostali uroczyście 
uznani za świętych przez biskupów węgierskich, 
a w 1083 r. na ołtarze wyniósł ich papież Grze-
gorz VII. Dziś jako patron diecezji tarnowskiej 
i nitrzańskiej, św. Andrzej Świerad czczony jest 
w Polsce, na Słowacji i na Węgrzech.

W miejscu, gdzie według tradycji stała pu-
stelnia Świerada w Tropiu, znajduje się obecnie 
wspomniany już kościół, który jest najważniej-
szym ośrodkiem kultu tego świętego w naszym 
kraju i w którym przechowywane są także jego 
relikwie. Świątynię ufundował prawdopodobnie 
około 1045 r. Kazimierz Odnowiciel, co czyni 
z niej jedną z najstarszych budowli sakralnych 

W pobliskim lesie, który ma przypominać dawną 
świeradową puszczę, stoi dobudowana do ska-
ły murowana kaplica z 1765 r., zwana pustelnią 
św. Świerada.

W  pustelni znajdują się dwa wizerunki święte-
go. Jeden z  nich to malowidło we wnęce ściany 
szczytowej, na którym Świerad walczy ze snem, 
spędzając noc w  pustym pniu drzewa. Drugim 
jest rzeźba ascety ustawiona na ołtarzu wewnątrz 
kaplicy.
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na terenie Małopolski. Początkowo była to prosta, niewielka, jednonawowa budowla z wy-
odrębnionym prezbiterium, wzniesiona z ciosów piaskowca. Z czasem dostawiono do niej 
zakrystię i inne pomieszczenia, podwyższono także i przedłużono mury. Z pierwszego ko-
ścioła zachował się wsparty na gzymsach łuk tęczowy, mury prezbiterium oraz zamurowane 
obecnie okienko we wschodniej ścianie. W czasie badań prowadzonych w latach sześćdzie-
siątych XX w. w prezbiterium świątyni odkryto resztki tynku z polichromiami wykonany-
mi techniką al fresco, z użyciem barwników niebieskiego i czerwonego. Na murze północ-
nym jest to postać króla, być może węgierskiego władcy św. Stefana Wielkiego (datowana 
na pierwszą połowę XII wieku), a na południowym – dwa zacheuszki, romański i gotycki, 
będące świadkami konsekracji kościoła w 1073 oraz w XIII w., kiedy świątynię odbudowano 
po zniszczeniach związanych z najazdami tatarskimi. Nieopodal kościoła znajduje się do-
budowana do skały murowana kaplica z 1765 r., zwana pustelnią św. Świerada oraz źródło, 
z którego święty miał czerpać wodę, posiadającą według legendy właściwości lecznicze.

Do drzwi kaplicy przybite są tabliczki będące świa-
dectwem łask, jakich wierni doświadczyli za sprawą 
świętego.

Powyżej pustelni znajduje się źródło, z którego Świerad 
miał czerpać wodę w czasie swojego pobytu w Tropiu. 
Woda ta posiada podobno właściwości lecznicze.

Al  fresco czyli inaczej fresk to technika malarstwa ściennego, polegająca 
na malowaniu na mokrym tynku, pokrytym kilku warstwami zapra-
wy, farbami z pigmentów odpornych na alkaliczne działanie wapna. 

Fresk jest techniką bardzo trudną, gdyż nie pozwala na dokonywanie poprawek 
i zmian, należy jednak do najtrwalszych rodzajów malarstwa ściennego.

Zacheuszki to 12 świeczników (od liczby 12 apostołów), które zawieszone 
są na ścianach nawy kościoła i oznaczają miejsca, w których biskup do-
konał konsekracji (poświęcenia) świątyni. Zacheuszki mogą mieć formę 

symbolicznych krzyży namalowanych bezpośrednio na ścianie lub umieszczonych 
na wmurowanych w nią płytkach.
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Położone na terenie Parku Krajobrazowego sanktuaria w  Ciężkowicach, Bruśniku, 
Jamnej i  Tropiu (to ostatnie tuż przy jego granicy) to nie jedyne miejsca kultu, które 
warto odwiedzić wędrując po tej części Pogórza. Z Ciężkowic blisko jest do Tuchowa, 
gdzie w barokowym kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny znajduje się słynący 
łaskami obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem (Matka Boża Tuchowska). Natomiast z Jam-
nej i Tropia niedaleko jest do niewielkiej miejscowości Przydonica, gdzie w modrzewio-
wym kościółku z  XVI w. czczony jest obraz Matki Bożej Pocieszenia, ofiarowany po-
dobno przez wracającego spod Wiednia króla Jana III Sobieskiego. Z kolei tropiąc ślady 
średniowiecznych ascetów i pustelników można udać się na drugą stronę Dunajca, aby 
odwiedzić leżącą nieopodal Iwkowej pustelnię św. Urbana oraz Tęgoborze, gdzie na miej-
scu pustelni św. Justa, domniemanego ucznia św. Świerada, znajduje się teraz drewniany 
kościółek z 2. poł. XVII w., spod którego roztaczają się wspaniałe widoki na Jezioro Roż-
nowskie i jego najbliższą okolicę.

Źródła cytatów wykorzystanych w rozdziale: Stęczyński 1847, s. 50. Strony www: Obraz Pana Jezusa 
Miłosiernego – historia i kult, Nauka VIII – Jamna – Matka Niezawodnej Nadziei, Święci Świerad i Be-
nedykt nad Dunajcem.
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...naród u nas muzykalny, a tradycje grania sięgają niepamiętnych 
czasów... (Mieczysław Król, twórca kapeli Pogórzanie).

Melomani znad Białej i Dunajca nie muszą urządzać kosztownych wycieczek do wiel-
kich miast w poszukiwaniu filharmonii i sal koncertowych. Muzyka postanowiła zawitać 
do nich sama. Widać dobrze jej tutaj, bo zagościła na dobre w Jastrzębi, Kąśnej Dolnej 
i Ciężkowicach, Lusławicach i Filipowicach, zamieniając tę część Pogórza w krainę mu-
zycznych krajobrazów. Nad wzgórzami i dolinami niemal przez cały rok płyną dźwięki 
ludowych polek i oberków, mazurków i sztajerek, wirtuozowskich wykonań dzieł muzyki 
klasycznej, fortepianowych koncertów i jazzowych wariacji.

Najdłużej rozbrzmiewają na Pogórzu 
dźwięki muzyki ludowej. Towarzyszyła ona 
wszystkim ważnym uroczystościom, świę-
tom i  wydarzeniom, będąc tą milszą stroną 
ciężkiego i  pracowitego życia. Przekazywa-
ne ustnie z pokolenia na pokolenie melodie 
i  teksty podlegały nieustającym zmianom, 
tworząc nieskończoną liczbę wersji i  wa-
riantów. Jeszcze na początku XX w. wiej-
ska kultura muzyczna była bogata i  żywa. 
Dobry grajek cieszył się uznaniem i  szacun-
kiem, a dobra kapela ustalała terminy ślubów 
w okolicy, ponieważ w obrzędowości weselnej 
to właśnie kapela odgrywała zasadniczą rolę. 
W czasach, kiedy nie było zwyczaju rozsyłania 
zaproszeń ślubnych, kapela chodziła po wsi i komu zagrała przed progiem, ten mógł czuć 
się zaproszonym na wesele. Wszystko to zmieniło się po drugiej wojnie światowej. Świat 
wiejskich grajków i kapel przygrywających na weselach zaczął powoli odchodzić w zapo-
mnienie. Starzy mistrzowie zawieszali skrzypce na kołku, a wśród młodego, wpatrzonego 
w kulturą miejską pokolenia nie było chętnych, aby kontynuować dawne tradycje mu-
zyczne, uznawane teraz za przestarzałe, staroświeckie i zacofane. Stałoby się tak zapewne 
i na Pogórzu, gdyby nie pewne spotkanie, które odbyło się w latach 60. XX w. w gabine-
cie stomatologicznym w Jastrzębi, gdzie pracował wtedy Mieczysław Król, pochodzący 
z Bruśnika lekarz, regionalista, działacz kulturalny i społecznik. Jak sam będzie wspomi-
nał po latach, któregoś dnia w jego fotelu dentystycznym siada pewien starszy człowiek 

Jednym z  instrumentów używanych przez muzy-
ków ludowych kapel były basy, zwane też basetlami 
(fotografia wykonana w Skansenie Wsi Pogórzań-
skiej w Szymbarku).
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i  rozpoznaję w  nim mężczyznę, który grał na weselu u  Stokłosów. Z  karty wynikało, że 
jest ot Maciaszek Karol. Za tym poszły wspomnienia, a  ja namawiam go, żeby powrócił 
do grania. Nie było łatwo nakłonić siedemdziesięcioletniego już wówczas skrzypka do 
powrotu do gry. A na pewno nie w gabinecie dentystycznym. Obydwaj panowie umówili 
się zatem na kolejne spotkanie, tym razem w Siekierczynie, w domu Maciaszka. Wyna-
jąłem furmankę u pana Juliana Oślizły, sąsiada z Jastrzębiej, aby po wyboistej, wiejskiej 
drodze tam dojechać. Przyjął nas bardzo serdecznie. Skrzypce wisiały na kołku za piecem 
w izdebce – najbardziej suchym miejscu w domu. Niedzielne popołudnie minęło na snuciu 
wspomnień i opowieści o dawnych weselach. Maciaszek ani na chwilę nie wziął jednak 
do rąk skrzypiec, więc Królowi sprawa wydała się przegrana. Pomimo to umówili się 
jeszcze raz, znowu na niedzielę. Tym razem Król i Oślizło zabrali na spotkanie gorzołeckę. 
Kiedy Maciaszek zauważył, że goście przynieśli ze sobą aż dwie butelki trunku, to nic nie 
mówiąc wysłał dzieci i za niedługo przyszedł Wojciech Biskup z basami i Jan Baran z al-
tówką na sekund. I tak zagrała po latach prawdziwa kapela !!! W ten sposób rozpoczęła się 
historia jednego z najbardziej znanych zespołów ludowych w Polsce, kapeli o pierwotnej 
nazwie Jastrzębianie. W oparciu o moje zbieractwo opracowaliśmy repertuar, a po konsul-
tacjach z etnografami ubraliśmy kapelę w stroje, jakie przed laty noszono na Pogórzu. Teraz 
zespół zmienił nazwę na Pogórzanie. Wkrótce do Pogórzan dołączyli m.in. skrzypek Józef 
Górowski oraz Zofia Podobińska, domorosła położna (tzw. babka), która miała w sobie 
także samorodny talent estradowy – tańczyła, śpiewała, zapowiadała koncerty. W następ-

nych latach Pogórzanie stali się sławni, wy-
grywając organizowane w różnych miejscach 
Polski konkursy i przeglądy folklorystyczne. 
Kiedy na jednym z festiwali Zofia Podobińska 
z  Józefem Górowskim zatańczyli mazurka, 
jurorzy-etnografowie klaskali w  ręce wołając: 
patrzcie młodzi i uczcie się, jak się tańczy ma-
zurka. W chwili obecnej Pogórzanie to praw-
dziwa instytucja kulturalna. W skład zespołu 
oprócz kapeli wchodzą grupy śpiewacze – 
męska i  żeńska, oraz działający od kilku lat 
zespół dziecięcy Mali Jastrzębianie. W boga-

tym repertuarze znajdują się polki, oberki, mazurki, sztajerki, pieśni obrzędowe i oko-
licznościowe oraz obrzęd Jastrzębskiego wesela. Pogórzanie koncertowali już w Tunezji, 
na Węgrzech, w Niemczech i Anglii. Wydali kilka płyt z muzyką ludową. Ich nagrania za-
mieszczone zostały m.in. na płycie Muzyka źródeł – Krakowskie i Tarnowskie, wchodzą-
cej w skład Kolekcji Muzyki Ludowej Polskiego Radia. Wśród licznych nagród zdobytych 
przez Pogórzan szczególne miejsce zajmuje prestiżowa Nagroda im. Oskara Kolberga. 
W 2013 r. zespół obchodził 45-lecie swojego powstania. Rok później z  inicjatywy jego 
członków wydana została bogato ilustrowana książka o kulturze i przyrodzie Jastrzębi, 
zawierająca także zapisy nutowe oraz teksty wielu wykonywanych przez zespół utworów. 

Zespół Pogórzanie w trakcie jednego z występów.
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Siedzibą Pogórzan jest od lat Dom Kultury 
w  Jastrzębi. Nad stroną muzyczną i  oprawą 
artystyczną czuwają obecnie instruktor An-
toni Hołda oraz kierownik artystyczny Stani-
sław Deś.

Zmieniamy teraz muzyczny klimat, prze-
nosząc się z  Jastrzębi do pobliskiej Kąśnej 
Dolnej. To właśnie tutaj pod koniec XIX w. 
w krajobrazie kulturowym doliny Białej po-
jawił się Ignacy Jan Paderewski. Światowej 
sławy pianista-wirtuoz, poeta fortepianu, 
kompozytor, pedagog, patriota, polityk, mąż 
stanu, poliglota, orator, filantrop. Jego ży-
ciorys wystarczyłby do obdzielenia przynaj-
mniej kilku innych osób, a każda z nich i tak 
mogłaby powiedzieć, że wiodła ciekawe i aż 
nadto bogate życie. Urodzony w  rodzinie 
o  głębokich tradycjach patriotycznych, bar-
dzo szybko ustalił listę zadań i priorytetów na 
resztę życia. Już w wieku lat siedmiu głównym 
moim celem było stać się użytecznym Ojczyźnie. Kraj był wtedy (…) rozdarty przez zabor-
ców, bez samoistnego bytu i bardzo uciemiężony. Miałem nadzieję, że zostanę kimś wybit-
nym, aby w ten sposób pomóc Polsce – i to było ponad moimi artystycznymi aspiracjami. 

Późniejsze lata to już tylko konsekwentna realizacja planów z dzieciństwa. Studia mu-
zyczne w Warszawie, Berlinie i Wiedniu. Otwierający międzynarodową karierę występ na 
Wystawie Światowej w Paryżu w 1889 r. Bisy, owacje na stojąco, głosy krytyków mówią-
ce o nowym Rubinsteinie, nowym Chopinie, o muzycznym geniuszu i królu pianistów. 
Koncerty w Europie i Stanach Zjednoczonych. Zawrotna kariera błyskawicznie wyniosła 
młodego pianistę na najwyższe szczyty sławy. Paderewski ani na chwilę nie zapomniał 
jednak o swoich priorytetach – najpierw Ojczyzna, potem sztuka. W 1910 r. ufundował 
narodowi ku pokrzepieniu serc Pomnik Grunwaldzki na Placu Matejki w Krakowie. Od 
początku I wojny światowej razem z Henrykiem Sienkiewiczem kierował pracami Komi-
tetu Pomocy Ofiarom Wojny. Po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych prowadził szeroką 
kampanię na rzecz sprawy polskiej. Jego przyjazd do Poznania w grudniu 1918 r. stał 
się iskrą, która doprowadziła do wybuchu powstania wielkopolskiego. Entuzjastycznie 
powitany w Warszawie, objął obowiązki premiera, ministra spraw zagranicznych i de-
legata na konferencję pokojową w Paryżu. Jego podpis widnieje pod Traktatem Wersal-
skim. Zniechęcony później do polityki, wycofał się z niej na jakiś czas, aby powrócić po 
wybuchu II wojny światowej w  roli przewodniczącego Rady Narodowej przy polskim 
rządzie emigracyjnym. Nie doczekał końca wojny. Zmarł w Nowym Jorku, w czerwcu 
1941 r. Jego prochy, sprowadzone do Polski w 1992 r., spoczęły w krypcie Bazyliki Ar-

Ignacy Jan Paderewski jeszcze jako młody człowiek 
ustalił listę zadań i priorytetów na resztę swojego 
życia.
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chidiecezjalnej św. Jana w  Warszawie. Serce 
Paderewskiego, zgodnie z jego ostatnią wolą, 
pozostało wśród rodaków za oceanem. Od 
1966 r. przechowywane jest w  sanktuarium 
Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown.

W całym tym bogatym i światowym życiu 
związek kompozytora z  Kąśną był zaledwie 
trwającym przez 6 lat (1897-1903) epizodem, 
który jednak zapisał się na trwałe w lokalnej 
pamięci i przesądził o losach tego miejsca aż 
do czasów współczesnych. Kąśna miała być 
spełnieniem marzeń artysty o  posiadaniu 
ziemskiej posiadłości, która nie tylko przy-
nosiłaby pewien dochód, ale także była miej-

scem pracy i odpoczynku wśród pięknej przyrody, pomiędzy rodakami, z dala od zgiełku 
wielkiego świata. Gospodarowanie w nowym majątku rozpoczął Paderewski z wielkim 
rozmachem. Dworek wyremontowano, podłączono do niego wodociąg, skanalizowano 
budynki folwarczne, do wszystkich zabudowań doprowadzono oświetlenie elektryczne. 
Na potoku Kąśnianka zbudowano dwa jazy i nowe koryto dla młynówki. Rozbudowano 
i unowocześniono młyn i tartak. Założono cegielnię, kamieniołom i stawy rybne w Ką-
śnej i  Siekierczynie. Wybudowano mleczarnię, stajnie, chlewnię, kurniki, nowoczesną 
stodołę i kuźnię. Powiększono park, urządzając go w stylu angielskim. 

Pośród całej tej ożywio-
nej krzątaniny nowy gospo-
darz mieszkał, odpoczywał 
i  pracował, ciesząc się swo-
im nowym domem w  Oj-
czyźnie. Spacerował po lesie, 
przyjmował gości, spotykał 
się z włościanami. Kilka go-
dzin dziennie spędzał przy 
klawiaturze. W  1898  r. nad 
Białą przyjechały dwa forte-
piany, zakupione w krakow-
skim składzie instrumentów 
prowadzonym przez panią 
Gabrielską. Jeden trafił do 

urządzonego w Ciężkowicach Klubu Inteligencji Obywatelskiej, zwanego popularnie Ka-
synem. Drugi, marki Petrof, stanął w dworku. Latem wynoszono go na zewnątrz i usta-
wiano na skraju parku, gdzie Paderewski grał pod gołym niebem dla widowni złożonej 
ze służby dworskiej i mieszkańców Kąśnej. Pianista nie zapominał też o bardziej podsta-

Przyjazd kompozytora do Poznania w  grudniu 
1918 r. stał się iskrą, która doprowadziła do wy-
buchu w  Wielkopolsce zbrojnego powstania. Jego 
sukces umożliwił przyłączenie całej prowincji do 
odradzającego się państwa polskiego.

Dwór w Kąśnej na widokówce z około 1910 r., w kilka lat po sprzedaży 
majątku przez I. J. Paderewskiego.
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wowych potrzebach lokalnej społeczności. Przekazał fundusze na budowę szkół w Kąśnej 
i Ciężkowicach, na ochronkę w Kąśnej i na nowy kościół w Ciężkowicach, dla którego 
ufundował dzwon o imieniu Urban. W 1899 r. zabrał miejscowe dzieci na wycieczkę do 
cyrku w Tarnowie.

Paderewskiemu nie dane było jednak zrealizować się w roli posiadacza ziemskiego. 
Niegospodarność wespół z  nieuczciwością zarządców doprowadziły najpierw do defi-
cytu, a potem do sprzedaży majątku. Kompozytor dał upust narastającej w nim z tego 
powodu frustracji w wywiadzie dla Kuriera Warszawskiego z 1901 r. Mam dość Galicji 
(…). Miałem zamiar podróżować jeszcze przez kilka lat, a  potem na stałe osiąść wśród 
swoich, lecz poznałem wkrótce, że jestem za ubogi, żeby ten cel urzeczywistnić, a może tyl-
ko zbyt przyzwyczajony do stosunków europejskich, żeby dać sobie radę z krukami swoj-
skimi. To specjalny gatunek, a szczególnie te, co się po wsiach wałęsają, te z mianem po-
czciwców, z manierami wielkopańskimi i z butą rycerską, dotkliwie dały mi się we znaki. 
Tak, to wygląda na paradoks, ale proszę mi wierzyć, jam dość bogaty na Szwajcarię, Paryż 
i Londyn, ale stanowczo za ubogi, aby osiąść na wsi i gospodarzyć w Galicji. Paderewski 
zaglądał jeszcze kilka razy do Kąśnej, odwiedzając jej nowych właścicieli, Władysława 
i Helenę Kodrębskich, z którymi łączyły go przyjacielskie stosunki. W 1910 r. przyjechał 
na uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej 500. rocznicę Bitwy Grunwaldzkiej, 
którą umieszczono w Skamieniałym Mieście, na skale Piekło, przemianowanej na tę oko-
liczność na Grunwald. Ale jego domem była już wtedy leżąca w Szwajcarii posiadłość 
w Riond Bosson nad Jeziorem Genewskim.

Po wyprowadzce Paderewskiego jego muzyka umilkła w Kąśnej na wiele lat. Po drugiej 
wojnie światowej dwór przechodził przez kolejne fazy dewastacji, mieszcząc w swoich wnę-
trzach najpierw szkołę podstawową, potem szkołę rolniczą, magazyny, a od 1964 r. ośrodek 
wczasowy przedsiębiorstwa Montin w Nowej Hucie. Dwór i park znajdowały się już w tym 
czasie w opłakanym stanie. Część wiekowych drzew wycięto, stawiając na ich miejscu kom-
pleks domków kempingowych. Nadzieja na ratunek pojawiła się dopiero w 1976 r., kiedy 
powołano do życia Tarnowskie Towarzystwo Muzyczne. Jego członkowie postanowili ura-
tować dwór i park przed dalszą dewastacją, a następnie przywrócić Paderewskiemu jego 
Dom w Ojczyźnie, tworząc w nim ośrodek muzyki i pamięci na wzór Żelazowej Woli Cho-
pina czy Atmy Szymanowskiego w Zakopanem. W 1980 r. udało się uzyskać decyzję o wpi-
saniu dworu i parku do rejestru zabytków i objęciu ich ochroną konserwatorską. W 1983 r. 
niezmordowani w swych staraniach działacze Towarzystwa zorganizowali pierwszy od lat 
koncert w Kąśnej. Nie można było wykorzystać do tego celu wnętrza dworku. Pożyczone 
z Ciężkowic pianino ustawiono więc na ganku, a krzesła dla melomanów umieszczono wo-
kół pod przysłowiową chmurką. 16 października 1983 r. w jesiennej scenerii, przy szelesz-
czącym wietrze unoszącym pożółkłe liście i śpiewie ptaków, o godzinie 12.00, po raz pierwszy 
od wyjazdu z Kąśnej Paderewskiego, zabrzmiała tu jego piękna muzyka fortepianowa. Z wiel-
kim wzruszeniem słuchali jej najstarsi mieszkańcy Kąśnej i Ciężkowic, pamiętający jeszcze 
Mistrza. Na zdjęciu archiwalnym z  tego koncertu, zamieszczonym w książce Franciszka 
Pulita pt. Dom w Ojczyźnie, na pierwszym planie widać grającego na pożyczonym pianinie 

Park muzycznych krajobrazów
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Janusza Grzelązka, dalej siedzącą przed dwor-
kiem na zaimprowizowanej widowni niewiel-
ką publiczność, a w tle zdziczały park z owymi 
nieszczęsnymi domkami kempingowymi.

Następne lata przyniosły wiele zmian. 
Wyremontowany dworek odzyskał swój daw-
ny blask. Do salonu powrócił odnaleziony 
w  1984 r. przez Franciszka Pulita fortepian 
marki Petrof, zakupiony dla Paderewskiego 
w  1898 r. Hall dworku, w  którym za czasów 
kompozytora stał duży stół bilardowy, prze-
kształcono w salę dla koncertujących artystów. 
W kolejnych pomieszczeniach zorganizowano 
wystawę pamiątek przypominających najważ-
niejsze wydarzenia z życia Mistrza. W sąsiadu-
jącym z dworem budynku oficyny urządzono 
dom pracy twórczej. Pieczę nad całością spra-
wuje Centrum Paderewskiego, które powstało 
na bazie dawnego Towarzystwa Muzycznego. 
Za jego sprawą dwór tętni życiem niemal przez 
cały rok. Na Muzyczne Spotkania u Paderew-
skiego przybywają z Polski i z zagranicy zarów-
no początkujący muzycy, jak artyści o uznanej, 
międzynarodowej renomie. Tydzień Talentów 
był pierwszym krokiem w karierze artystycz-
nej m.in. Waldemara Malickiego, Tomasza 
Strahla, Rafała Kwiatkowskiego, Jakuba Jako-
wicza i  Rafała Blechacza. Organizowany pod 
honorowym patronatem Krzysztofa Pende-
reckiego Festiwal Muzyki Kameralnej Bravo 
Maestro gościł już tak wielkie sławy świata 
muzycznego, jak Wandę Wiłkomirską, Janu-
sza Olejniczaka, Konstantego Andrzeja Kulkę, 
Waldemara Malickiego, Vadima Brodskiego, 
Bartłomieja Nizioła i  Tomasza Strahla oraz 
nie mniej znanych jazzmanów: Michała Urba-
niaka, Leszka Możdżera, Adama Makowicza 
i Henryka Miśkiewicza.

Los potrafi być ironiczny. Szwajcarska 
posiadłość Paderewskiego w  Riond Bosson 
przestała istnieć w 1965 r., kiedy zburzono ją 

Po latach dworek odzyskał swój dawny blask, a za 
sprawą Centrum Paderewskiego stał się ważnym 
ośrodkiem kultury muzycznej.

Z ustawionego na skraju parku popiersia kompozy-
tor spogląda w stronę swojego Domu w Ojczyźnie.

Rodacy na różne sposoby starali się upamiętnić po-
byt wirtuoza fortepianu nad Białą. Jedna ze skał 
Skamieniałego Miasta nosi nazwę Baszty Pade-
rewskiego.
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w związku z budową autostrady. Za to ów dom niespełnionych marzeń w Ojczyźnie, z któ-
rego kompozytor wyjeżdżał kiedyś pełen goryczy i rozczarowania, przetrwał wszystkie 
burze dziejowe, aby dziś sławić jego pamięć i muzykę. Można chyba powiedzieć, że po 
latach rodacy Mistrza stanęli w końcu na wysokości zadania.

Podążając dalej tropem muzycznym krajobrazów, przenieśmy się teraz do leżących 
w pobliżu Zakliczyna Lusławic. Studiując historię tej niewielkiej miejscowości nie spo-
sób jest nie odnieść wrażenia, że od wieków unosi się nad nią jakiś osobliwy genius loci 
o wielkich upodobaniach artystycznych i kulturalnych. Na przełomie XVI i XVII w. Lu-
sławice były prężnie działającym ośrodkiem Arian, zwanych też Braćmi Polskimi. Ariań-
ska Szkoła Lusławicka prowadziła na wzór ówczesnych akademii kształcenie w zakresie 
teologii, metafizyki, logiki, dialektyki, anatomii i fizyki. Obok szkoły działała drukarnia, 
przeniesiona tutaj w 1570 r. z Pińczowa. W 1598 r. w miejscowości osiedlił się wybitny 
włoski myśliciel Faustus Socyn, jeden z najważniejszych działaczy ruchu reformacyjnego 
w Europie. Jego pośmiertne losy pokazują, że Lusławice miały też inne, bardziej mroczne 
oblicze. Po śmierci w 1604 r. Socyn pochowany został na skraju tutejszego parku dwor-
skiego. W  XIX w. miejscowa ludność, gnębiona przez nawiedzające okolicę powodzie 
i klęski żywiołowe uznała, że nieszczęściu winni są przebywający tu kiedyś innowiercy 
i ich dawno zmarły przywódca. Czara goryczy przelała się przy okazji epidemii cholery 
w 1873 r. Zniszczono wtedy cmentarz ariański, a zwłoki samego Socyna i pochowanego 
wraz z nim zięcia, Stanisława Wiszowatego, wykopano i wrzucono do Dunajca. Skrusze-
nie samego nagrobka – potężnego, prostopadłościennego kamienia, przerosło możliwo-
ści chłopskiej inkwizycji. Po okolicy rozniosła się za to wieść, że ilekroć wynoszono ka-
mień z grobowca, dwie czarne postacie zjawiały się nocą i kamień wracał na swoje miejsce. 
Taka wersja wydarzeń miała zapewne ura-
tować dobre imię zmagających się z pomni-
kiem krzepkich mężczyzn. Historia miejsca 
spoczynku, a  teraz już raczej pochówku re-
formatora zakończyła się ostatecznie dopiero 
w latach 30-tych XX w., kiedy rozproszeni po 
całym świecie duchowi spadkobiercy Arian 
ufundowali istniejące obecnie mauzoleum.

W  pierwszej połowie XX w. w  Lusławi-
cach mieszkał i pracował wybitny polski ma-
larz – symbolista Jacek Malczewski. Okolicz-
ny pejzaż i  ludzie związani z  tą ziemią stały 
się inspiracją do stworzonego na początku lat 
20. cyklu obrazów, które artysta namalował 
w nieistniejącej już dziś pracowni letniej znajdującej się przy dworze. Wtedy powstały 
m.in. Lusławice – już łan zżęty, Ogrodniczka, Św. Agnieszka oraz Przekazanie palety – Au-
toportret z Mieczysławem Gąseckim i Portret Rafała z żoną. Artysta założył też w miejsco-
wości szkółkę malarską dla utalentowanych dzieci wiejskich.

Obchody 50-lecia pracy artystycznej malarza Jac-
ka Malczewskiego w Lusławicach. Sam jubilat sie-
dzi przed dworem w otoczeniu członków komitetu 
obchodów.

Park muzycznych krajobrazów
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Po II wojnie światowej dwór opustoszał 
i  popadł w  ruinę. Ale lusławicki genius loci 
czuwał. W 1975 r. dawny zespół dworski za-
kupił wybitny polski kompozytor współcze-
sny, dyrygent i  pedagog muzyczny, Krzysz-
tof Penderecki. Budynek odrestaurowano, 
a  w  dawnym parku urządzono arboretum 
z  ponad 1500 gatunków drzew i  krzewów 
z całego świata. W styczniu 2013 r. na sąsia-
dującej z posiadłością państwa Pendereckich 
działce uruchomione zostało Europejskie 
Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego 
w Lusławicach. Budynek Centrum już z da-
leka zwraca uwagę nowoczesną, prostą a jed-

nocześnie dobitnie zaznaczoną w krajobrazie architekturą. Obszerne wnętrza mieszczą 
salę koncertową na 650 miejsc, małą salę prób dla orkiestry i ćwiczeń baletowych, a także 
miejsca noclegowe. Centrum podkreśla swoją ideową łączność z tradycją dawnej Szkoły 
Lusławickiej i stawia sobie za cel tworzenie warunków do rozwijania muzycznych talen-
tów na każdym poziomie zaawansowania – od uczniów podstawowych szkół muzycznych, 
po debiutujących na wielkich scenach młodych artystów. Życie ośrodka toczy się w ryt-
mie kolejnych pór roku. Zima dedykowana jest najmłodszym muzykom, którzy mogą 
skorzystać z oferty warsztatów i zimowisk muzycznych. Wiosną do Lusławic zapraszani 
są uczniowie gimnazjów i liceów, by wziąć udział w kursach indywidualnych i kameral-
nych pod okiem znanych muzyków i pedagogów. Lato zarezerwowane jest dla studentów 
akademii muzycznych i  konserwatoriów, którzy mogą doskonalić swoje umiejętności 
w czasie lekcji otwartych, seminariów, warsztatów i kursów kierowanych przez wybit-
nych instrumentalistów, wokalistów, dyrygentów i kompozytorów. W tym czasie odbywa 
się także letni festiwal, w ramach którego mistrzowie i ich studenci występują dla polskiej 
publiczności w Lusławicach i innych ośrodkach kultury. Z kolei jesienne kursy mistrzow-
skie skierowane są do muzyków przygotowujących się do ogólnopolskich i międzynaro-
dowych konkursów, otwierając przed nimi szansę spotkania i uczenia się od światowej 
klasy wirtuozów i wielkich osobistości świata muzycznego. Równocześnie, przez cały rok, 
Centrum otwarte jest dla pedagogów i artystów, którzy mogą tutaj prowadzić w doskona-
łych warunkach weekendowe lub kilkudniowe kursy i warsztaty.

Jastrzębia, Kąśna Dolna i Lusławice to nie jedyne miejsca pomiędzy Białą i Dunajcem, 
w których rozbrzmiewa muzyka. W Ciężkowicach działa jedna z najstarszych na ziemi 
tarnowskiej strażackich orkiestr dętych. Założona jeszcze w 1905 r. (lub według innych 
źródeł w  1908 r.), nosi obecnie imię swojego wieloletniego kapelmistrza, Jana Muchy. 
W 1993 r. w Filipowicach powstała Orkiestra Dęta OSP, która zdobyła już wiele wyróż-
nień i  nagród na przeglądach i  konkursach orkiestr strażackich. Kolejna, najmłodsza 
w powiecie tarnowskim orkiestra powstała w 2011 r. w Rzepienniku Strzyżewskim. Miej-

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pende-
reckiego wpisuje się w lusławicki krajobraz śmia-
łym akcentem architektonicznym.
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scowym miłośnikom muzyki nie przeszkodził ani brak instrumentów, które początkowo 
trzeba było w większości pożyczać, ani niedobór mundurów, z czasem dopiero skom-
pletowanych. Kiedy w czerwcu 2014 r. strażackie orkiestry dęte z powiatu tarnowskiego 
zjechały do Rzepiennika na swój kolejny, dziesiąty już przegląd, okazało się, że na siedem 
składów aż pięć pochodzi z Pogórza (Filipowice, Rzepiennik Strzyżewski, Siemiechów, 
Szerzyny, Żurowa).

A kiedy wszyscy okoliczni muzycy na Pogórzu akurat odpoczywają albo są w rozjaz-
dach, na koncertach, konkursach albo w tournée, zawsze posłuchać można pogórzań-
skich dzwonów. Szczególnie pięknie brzmią te odlane w słynnej przemyskiej pracowni 
ludwisarskiej braci Felczyńskich, a wiszące obecnie na kościelnych dzwonnicach w Cięż-
kowicach, Bruśniku albo Brzozowej.

Źródła cytatów wykorzystanych w rozdziale: Król 2005, s. 29-30, 31-32; Król 2014, s. 101, 102; Pulit 
2001, s. 4-5, 24, 53.
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Wojenna epopeja

Za kościołem w Brzozowej skręcamy w boczną drogę, wspinającą się na jeden z grzbie-
tów Suchej Góry. Wkrótce po prawej stronie mijamy cmentarz z czasów Wielkiej Wojny 
(1914-1918), na którym stoi pięknie wkomponowana w ogrodzenie murowana kapliczka. 
Ale nie zatrzymujemy się tutaj na dłużej, ponieważ tym razem szukamy śladów drugiej, 
bliższej nam w czasie wojny światowej. Droga pnie się dalej pod górę i staje się coraz węższa. 
Docieramy w końcu do gospodarstwa, które wygląda na ostatnie we wsi. Pomnik party-
zancki? A, to dalej jeszcze, będzie dom, a potem to już na nogach. Rzeczywiście, wyżej jest 
jeszcze jeden samotny dom, oblężony przez niezliczoną sforę kundelków przeróżnego po-
chodzenia. Kobieta siedząca w oknie mówi coś do nas, ale jej głos nie może się przebić przez 
szczekanie, pisk, jazgot i ogólną radość psiej kompanii. W końcu, zrezygnowana, wskazuje 
nam drogę machnięciem ręki, domyślając się zapewne, czego szukamy. Nikła ścieżka pro-
wadzi przez łąkę na skraj lasu, gdzie na postumencie stoi stalowy, ażurowy krzyż. Na grani-
towej tablicy napisano: Tu w miejscowości Słona / dnia 31 października 1944 r. / w nierównej 
walce z Niemcami / polegli żołnierze plutonu / „Radomyśl” / batalionu „Barbara” 16 Pułku / 
Armii Krajowej / Porucznik Cichociemny / Zbigniew Matula PS. „Radomyśl” / Podchorąży / 
Tadeusz Stasik PS. „Doktor” / oraz dwóch żołnierzy / o nieustalonych nazwiskach / Cześć ich 
pamięci. Napis, z konieczności lakoniczny, niewiele mówi o okolicznościach towarzyszą-
cych owej nierównej walce. Nie wspomina też o zdradzie, która do niej doprowadziła. Ale 
żeby wyjaśnić dokładniej, co się tutaj wydarzyło, zacznijmy od początku...

W 1944 r. dowództwo Armii Krajowej rozpoczęło na terenie całej przedwojennej Pol-
ski realizację planu Burza. W ramach tej wielkiej operacji zbrojnej przystąpiono m.in. 
do odtwarzania przedwojennego 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej. W jego składzie 
znajdował się 1 Batalion Barbara, dowodzony przez kapitana dyplomowanego Eugeniu-
sza Borowskiego pseud. Leliwa. Zmobilizowana na początku sierpnia jednostka miała 
prowadzić akcje bojowe i dywersyjne, dezorganizując w ten sposób zaplecze Niemców, 
skupionych w tym czasie na próbie powstrzymania napierającej ze wschodu Armii Czer-
wonej. Przez kolejne trzy miesiące Batalion przeszedł pełen dramatycznych wydarzeń 
szlak bojowy prowadzący z Podlesia Machowskiego przez Świniogórę, Dobrocin, Żuro-
wą, Ratówki, Rychwałd, Suchą Górę aż po Jamną, Dąbry i Słoną. Druga część tej trasy 
biegła w większości przez teren dzisiejszego parku krajobrazowego.

Przebieg partyzanckiego szlaku z jesieni 1944 r. znaczą dzisiaj pomniki i miejsca pa-
mięci. Metalowe krzyże, kamienne i betonowe obeliski, granitowe głazy. Tablice pamiąt-
kowe z  datami, nazwami jednostek, nazwiskami poległych. Kronikarskie streszczenia 
wojennych opowieści, których wspomnienie pomimo upływu lat wciąż jeszcze wydaje 
się unosić nad tymi miejscami.



51

Wojenna epopeja

Polichty. Skraj lasu nieopodal szczytu Suchej Góry. Metalowy, ażurowy krzyż usta-
wiony na czworościennym, stożkowym, kamiennym postumencie. Batalion Barbara 
dotarł tutaj 9 września, po tym, jak udało mu się wymknąć z okrążenia w okolicy Ra-
tówek, po drugiej stronie Białej. 12 września 
Niemcy podejmują następną próbę otoczenia 
partyzantów. Około godz. 16-tej (…) wzno-
wili akcje zaczepne przeciw Batalionowi tym 
razem od strony południowej. Rozwijają na-
tarcie z kierunku wsi Kąśna i zachodniej części 
wsi Jastrzębia. Obsadzają ponownie Polichty, 
z  których ich rano przepędzono. (...) Walka 
ogniowa trwa i  coraz bardziej się nasila. (...) 
na Suchej Górze palą się domy... Ludność ucie-
ka z  płonących zabudowań wraz z  krowami 
i końmi w kierunku stanowisk partyzanckich... 
Kapitan Leliwa po raz kolejny pod osłoną 
nocy wyprowadza swoje oddziały z  okrąże-
nia, zmierzając tym razem w  stronę Jamnej. Partyzanci tracą na Suchej Górze dwóch 
zabitych (Wiktor Bończyk pseud. Piechociński i Tadeusz Czupiel pseud. Zaskroniec).

Pomnik w Zborowicach, w przysiółku Zawodzie. 15 września w pobliżu tego miejsca 
kompania Ewa Batalionu Barbara atakuje niemiecki pociąg wojskowy, który według da-
nych wywiadu przewozić miał zaopatrzenie. Nadjeżdża pociąg. Wybuch. Po wybuchu (...) 
rozpoczęła się partyzancka kanonada. Strzelano przez trudną do określenia chwilę. Miał kło-
poty „Kubuś” z RKM-em, zacinał się, amunicja nie zdawała egzaminu. Ja strzelałem z Man-
nlichera... Po dokonanym ostrzale poszła komenda „Krzyka”: Do ataku! Na pierwszy rozkaz 
wiara nie wyskoczyła z wąwozu, na kolejny »naprzód do ataku« poparty okrzykiem któregoś: 
»k...mać, naprzód chłopaki«, nie wiem kiedy znalazłem się przed jednym z pierwszych wago-
nów. Ciągle trwała cisza, nikt nie strzelał, nikt 
nie krzyczał, któreś wagony paliły się... W pew-
nym momencie usłyszałem twardo wypowie-
dziany rozkaz: »Achtung! Feuer!« jakie piekło 
rozpętał ten rozkaz trudno je opisać. To nie 
był transport z zaopatrzeniem, to był transport 
jednostki pancernej z załogą w pełnej gotowo-
ści bojowej, która wyposażona w czołgi i auta 
pancerne zdążała na front! Nie było mowy ani 
możliwości kontynuowania walki. Pozostał tyl-
ko odwrót. Odwrót w warunkach, w których go 
nie przewidziano i nie zabezpieczono drogi od-
wrotu... Partyzanci wycofali się tracąc czterech 
zabitych. Prawdziwym bohaterem tego dnia 

Po potyczce na Suchej Górze kapitan Leliwa po raz 
kolejny wyprowadził partyzantów z  niemieckiego 
okrążenia. Batalion stracił w walce dwóch żołnierzy.

Celem akcji pod Pławną miał być niemiecki pociąg 
z zaopatrzeniem. W rzeczywistości partyzanci tra-
fili na doskonale uzbrojony transport wojskowy, 
który zmierzał na front.
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był jednak proboszcz ze Zborowic, ksiądz Jan 
Kozioł, który nakłonił niemieckiego dowód-
cę do zaprzestania rozpoczętej już odwetowej 
akcji pacyfikacyjnej w  przysiółku Zawodzie, 
ratując w ten sposób życie jego mieszkańcom.

Jamna. 25 września Niemcy próbują po 
raz kolejny otoczyć i  zniszczyć Batalion Bar-
bara. W  rezultacie dochodzi do regularnej 
bitwy, która przejdzie do historii jako jedno 
z największych starć partyzanckich w tej czę-
ści Polski. Najbardziej zacięte walki toczyły się 
wokół kluczowej pozycji obronnej na wzgórzu 
530. Ponad 50 CKM-ów i LKm-ów skierowało 
na nie [wzgórze 530 – P.R.] swój ogień, wkrótce 
dołączyły się do nich granatniki. Serie kul idą-
cych z wielu stron przyciskały do ziemi obroń-
ców, raniły i zabijały. Chwilami wydawało się, 
że rozmokła od deszczu ziemia dosłownie gotu-

je się pod ulewą stali. Pociski granatników parokrotnie rozrywały szczyt wzgórza, a mimo to 
kompania „Mimozy” nadal tkwiła na swoich stanowiskach. Partyzanci wyszli z walki zwy-
cięsko, Batalion po raz kolejny wymknął się z okrążenia pod osłoną nocy, tracąc w walce 
dwóch zabitych i pięciu rannych (z których dwóch później zmarło). Tym razem nie udało 
się jednak zapobiec odwetowej pacyfikacji. Jeszcze w trakcie walk Niemcy podpalili wieś 
i zamordowali 27 mieszkańców Jamnej i okolicznych miejscowości.

Miejsc upamiętniających wrześniowe 
walki i  tragedię ludności cywilnej jest dzi-
siaj w  Jamnej kilka. Na zaciekle bronionym 
przez partyzantów wzgórzu 530 stoi metalo-
wy krzyż. Obok kościoła Matki Bożej Nieza-
wodnej Nadziei znajduje się kamienny obelisk 
z  tablicą pamiątkową. Największe wrażenie 
robi jednak Dolina Krzyży. Stojąca tutaj ka-
plica wzniesiona została na miejscu masakry 
dokonanej przez Niemców na mieszkańcach, 
którzy schronili się w piwnicy jednego z do-
mów (o  tym tragicznym wydarzeniu mowa 
jest także w  rozdziale Na pątniczym szlaku). 

Przyziemie kaplicy zbudowano z  wykorzystaniem oryginalnych kamieni pochodzących 
z tej piwnicy. Jest tutaj tablica pamiątkowa, a na piętrze Izba Pamięci. Wokół ustawiono 
16 rzeźb symbolizujących pomordowanych mieszkańców i poległych partyzantów. Jeszcze 
wyżej stoją krzyże Partyzanckiej Drogi Krzyżowej.

W  czasie bitwy pod Jamną kluczową pozycją 
obronną partyzantów było wzgórze 530.

Obok kościoła Matki Bożej Niezawodnej Nadziei 
znajduje się kamienny obelisk z tablicą pamiątkową.
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Po bitwie pod Jamną Leliwa zreorganizował Batalion. Chorzy i najbardziej wyczer-
pani żołnierze zostali odesłani do domów. Pozostałą część dowódca podzielił na kilka 
mniejszych oddziałów, które udały się w trzech różnych kierunkach, aby w ten sposób 
zwiększyć swoje szanse na dalsze prowadzenie działań w terenie przeczesywanym nie-
ustannie przez siły niemieckie. Z powodu tej decyzji epilog działań Batalionu wiąże się 
z trzema potyczkami, stoczonymi w trzech różnych miejscach. 

Leliwa z największą częścią sił ruszył na północ, w kierunku Lubinki, gdzie 10 paź-
dziernika przeprowadził ostatnią zorganizowaną akcję zbrojną, atakując kolumnę nie-
mieckich samochodów na drodze z Tarnowa do Zakliczyna. Po zwycięskiej potyczce do 
„Leliwy” przyprowadzono niemieckiego jeńca. W  jego portfelu znaleziono m.in. obrazek 
Matki Boskiej. »Skąd to masz?« – pyta groźnie Leliwa. Niemiec jest przerażony, blady 
i drżący. Ubranie i twarz są zbryzgane krwią zabitego kolegi – kierowcy ciężarówki. »Żona 
mi dała, gdy szedłem na wojnę!« – odpowiada Niemiec. »Ty jesteś katolikiem?« – pyta dalej 
„Leliwa”. »Tak« – odpowiada Niemiec – »pochodzę z Bawarii i jestem katolikiem«. (...) Po 
chwili zastanowienia się „Leliwa” mówi do Niemca: »Rozbieraj się!« Ten zbladł jak papier 
sądząc, że „Leliwa” każe go rozstrzelać. Tymczasem „Leliwa” każe mu zwrócić jego doku-
menty i zegarek marki Zikota i puszcza go wolno w bieliźnie mówiąc: »Pamiętaj i powiedz 
twoim dzieciom że twojej żonie i obrazkowi Matki Boskiej zawdzięczasz życie«. W wyniku 
tej akcji partyzanci zdobyli kilka ton żywności, w większości masła. Nic dziwnego, że o tej 
potyczce mówiło się później jako o Akcji Maślanej. Dwa tygodnie później oddział został 
ostatecznie rozformowany. 

W  dużo bardziej dramatyczny sposób potoczyły się losy dwóch innych jednostek, 
które zostały wydzielone z Batalionu po bitwie pod Jamną. Dowodzony przez porucz-
nika Zdzisława Bosowskiego pseud. Kajetan pluton Regina II stoczył 17 października 
potyczkę z Niemcami w Dąbrach koło Rzepiennika Strzyżewskiego. Partyzanci kwate-
rowali tutaj w stodole znajdującej się w jednym z gospodarstw. Jego właściciel poinfor-
mował o tym Niemców. Nad ranem plut. „Baranowski” Walenty Mendrala wstaje i mówi: 
Idę gotować śniadanie. Por. „Kajetan” wstrzymuje go, że jeszcze za wcześnie, niech chłopcy 

W pobliskiej Dolinie Krzyży upamiętniono poległych partyzantów oraz cywilne ofiary dokonanej przez Niemców 
pacyfikacji wsi.
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jeszcze odpoczną. (...) Głęboką ciszę rozdziera złowrogi, gwałtowny jazgot broni maszyno-
wej i wybuchy granatów. Rozlegają się krzyki Niemców, jęki rannych partyzantów, lamenty 
miejscowej ludności i ryk bydła w oborach. Te iście dantejskie sceny oświetla groźna łuna 
płonącej stodoły i domu Małopolskiego. Zaskoczony znienacka oddział „Regina II” stacza 
swój ostatni, śmiertelny bój... W walce poległo osiemnastu z liczącego dwudziestu dzie-
więciu żołnierzy oddziału. Dziesięciu partyzantów dostało się do niewoli. Dziewięciu 
z nich zostało straconych w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen. 

Zdrajca, który wydał partyzantów na pewną śmierć, uniknął odpowiedzialności. Za-
brakło dowodów jego winy. Gnębionego wyrzutami sumienia człowieka nękały podobno 
przed śmiercią koszmary i  przewidzenia. Nie mógł spać przy oknie wychodzącym na 
Dąbry, dlatego musiał przestawić swoje łóżko w inne miejsce domu. Według niektórych 
relacji, dopiero na łożu śmierci miał wyznać swoją winę trzem znajomym osobom.

Dziś w Dąbrach obok nieistniejącej już stodoły znajduje się pomnik upamiętniający 
wydarzenia z  października 1944 r. Poległych w  walce żołnierzy AK pochowano nieco 
dalej, na cichym, śródleśnym cmentarzu.

Losy trzeciego oddziału partyzanckiego 
związane są z miejscem, od którego rozpoczę-
liśmy naszą opowieść. Dowodzony przez po-
rucznika Zbigniewa Matulę pseud. Radomyśl 
pluton po bitwie pod Jamną i  reorganizacji 
Batalionu ruszył w kierunku Brzozowej. Wy-
darzyła się tutaj historia podobna do tej spod 
Rzepiennika. Jeden z  mieszkańców wskazał 
Niemcom stodołę w gospodarstwie w Słonej, 
gdzie kwaterowali partyzanci. Niemcy oto-
czyli budynek w nocy 30 października. Rano 
następnego dnia zaatakowali, używając ognia 
z  broni maszynowej. Budynek zaczął płonąć. 
Zygmunt Krogulski pseud. Lotnik wspomi-

nał później ten tragiczny poranek. Wszyscy zdrożeni spali jeszcze mocno, tylko 1 żołnierz 
z RKM-em stał na warcie. Nagle od strony zbawczego zwykle lasu, rozszalała się niezwykła 
strzelanina. Nieustanny terkot broni maszynowej, krzyki atakujących Niemców, szczekanie 
policyjnych psów robiły niesamowite wrażenie na zaskoczonych we śnie partyzantów. (...) Już 
pierwsze pociski zapaliły słomiany dach stodoły i snopy żyta w przegrodzie. Żołnierze kłębiąc 
się w panice i dymie na klepisku, usiłowali odnaleźć w słomie swoje karabiny. Osmolony wy-
skakuję na zewnątrz. Ktoś dostał w brzuch pociskiem i strasznie jęczy. Krowy ryczą, świnie 
kwiczą, potworny zamęt... Jeden z naszych przeskakując przez płot dostał serię w pośladek 
i zawisł na płocie. (...) Przywarłem do ziemi i zacząłem czołgać się dalej. Po serii niemieckie-
go karabinu maszynowego uczułem w prawej nodze ból.. Odcięci od lasu i wszelkich dróg 
ucieczki, na pobliskim polu łubinu polegli w walce dowódca oddziału porucznik Rado-
myśl, jego zastępca podchorąży Tadeusz Stasik pseud. Doktor oraz dwóch innych żołnierzy 

W miejscu, w którym partyzanci oddziału Regina 
stoczyli swoją ostatnią walkę, znajduje się dzisiaj 
pomnik z tablicą pamiątkową i krzyżem.
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plutonu. Pięcioro partyzantów dostało się do 
niewoli, osiemnastu udało się uciec.

Kiedy nad Jamną umilkły już echa wy-
strzałów a  Leliwa zajęty był reorganizowa-
niem Batalionu Barbara, w  pobliżu doszło 
do jeszcze jednej dramatycznej potyczki. 5 
października 1944 r. w  zalesionym masywie 
Mogiły pomiędzy Rudą Kameralną a  Wolą 
Stróską Niemcy zaatakowali obóz zgrupowa-
nia partyzanckiego porucznika Pawła Chwały 
pseud. Skory. Celem ataku był m.in. szpital po-
lowy, urządzony w  budynku służącym wcze-
śniej jako schronienie pracowników leśnych. 
W czasie walki poległo 9 partyzantów, w tym 
przebywający w szpitalu rekonwalescenci oraz 
opiekujący się nimi lekarz Władysław Mossoczy. Budynek szpitala przetrwał do naszych 
czasów. Można do niego dojść zielonym szlakiem pieszym z Rudy Kameralnej. Rozpoczy-
nająca się niedaleko stąd ścieżka prowadzi do ukrytego w lesie partyzanckiego pomnika. 
Idąc szlakiem w kierunku zachodnim miniemy po chwili jeszcze jedno miejsce pamięci, 
poświęcone poległemu w walce lekarzowi, 
Władysławowi Mossoczemu.

Wojenna przeszłość Pogórza to także 
codzienna odwaga zwykłych ludzi, na-
rażających własne życie w  obronie osób, 
których czasem nawet zbyt dobrze nie 
znali. Takich czynów nie upamiętniają 
pomniki ani obeliski. Nie ma na przykład 
żadnego pomnika obok dawnego majątku 
Przybyłów w Jastrzębi, w którym jego wła-

Kolejny pomnik stoi na granicy Słonej i Brzozowej, 
gdzie swoją ostatnią potyczkę stoczył z Niemcami 
oddział porucznika Zbigniewa Matuli pseud. Ra-
domyśl.

Do naszych czasów zachował się budynek dawnego szpitala partyzanckiego na Mogile. W pobliżu znajdują się 
także dwa pomniki. Jeden z nich ustawiono w miejscu śmierci partyzanckiego lekarza, Władysława Mossoczego.
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ścicielka, Maria Gramsch wraz ze swoją córką, także Marią, ukrywały dwie znajome Ży-
dówki z Lublina – Julię Kochlöffel (z d. Wajsberg, późniejsze nazwisko Karczewska) oraz 
jej córeczkę Irenę. Irena Karczewska będzie te wydarzenia wspominać po latach. Panie 
Gramsch, znajome naszej rodziny, gdy dowiedziały się, że grozi nam śmierć, postanowiły 
nas ukryć w swoim majątku. Pod osłoną nocy przedostałyśmy się do ich domu, oddalone-
go od innych, gdzie właściwie nie było dojazdu. Panie Gramsch nie były naszą rodziną. 
Pomagały nam bezinteresownie. W ich majątku przebywałyśmy od wiosny 1942 roku do 
jesieni 1943 roku. Przez ten czas pomagałyśmy im trochę w gospodarstwie i brałyśmy udział 
w tajnym nauczaniu. Niestety, ktoś na nas doniósł. Kiedyś niespodziewanie przyjechał na 
motocyklu Niemiec, tylko fakt, że pani Gramschowa perfekcyjnie władała językiem nie-
mieckim pozwolił rozwiać jego podejrzenia, dzięki czemu mogłyśmy mieszkać tam dalej. 
Jednak wkrótce nastąpił drugi donos i już dłużej nie mogłyśmy ukrywać się w Przybyłowie. 
Na szczęście jeden z granatowych policjantów ostrzegł nas przez swoją dziewczynę. Niemcy 
jechali wówczas okrężną drogą i nim dotarli do majątku Gramschów, my zdołałyśmy już 
zbiec... Obydwie kobiety ocalały. W 2005 r. dzięki staraniom Ireny Karczewskiej Maria 
Gramsch (pośmiertnie) i jej córka Maria Gramsch-Mikoś uhonorowane zostały meda-
lem Sprawiedliwy wśród narodów Świata.

Źródła cytatów wykorzystanych w rozdziale: Derus 1996, s. 210, 276, 296, 312, 336; Baum Marzena 
(artykuł internetowy o Irenie Karczewskiej).
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...w kamieniu się legutko robi ino musi być świży ze ziemi wyjenty, 
ale jak kamiń stary to kwarc, dłutko w nigo nie pódzie za nic (Józef 
Piłat, rzeźbiarz ludowy).

Wędrujący po Pogórzu w połowie XX w. etnograf Roman Reinfuss był jednym z ostat-
nich badaczy, któremu dane było rozmawiać z  prawdziwymi kamieniarskimi majstra-
mi i oglądać działające jeszcze kamieniarskie warsztaty. Dziś nikt już nie szczypie skały 
w małych, wiejskich kamieniołomach i nie odkuwa ze skalnych bloków kropielnic, na-
grobków i świętych figur. Ostatni mistrzowie tego trudnego fachu odeszli, nie pozosta-
wiając następców ani uczniów. Na szczęście pozostały ich dzieła. Począwszy od pierwszej 
połowy XIX w. z wiejskich warsztatów rozbiegały się na całe Pogórze kamienne Jezusy, 
Boże Matki, Święte Rodziny i Nepomuceny. Stoją przed domami, wśród pól, pod starymi 
drzewami, przy drogach i  na ich rozstajach. Czasem osłonięte są blaszanymi, finezyj-
nie wygiętymi daszkami. Patrzą na świat z wysokości kamiennych postumentów, ozdo-
bionych płaskorzeźbami świętych i trudnymi już często do odszyfrowania inskrypcjami 
z datą wystawienia, nazwiskiem fundatora i paroma słowami prostej modlitwy.

Historia każdego z  tych kamiennych świątków zaczynała się w  pobliskim kamieńcu, 
górze, skale albo bani, czyli miejscu, gdzie pozyskiwano kamień, którym był tutaj najczę-
ściej piaskowiec. Tam, gdzie 
pozwalały na to warunki, 
skałę wydobywano ze zło-
ża tworzącego duży masyw 
skalny. Pozostałości takich 
kamieniołomów można 
obejrzeć m.in. w  okolicach 
Ciężkowic, Kipsznej, Kąśnej 
Dolnej i  Turzy. Warto wy-
brać się zwłaszcza do starego 
kamieniołomu przy drodze 
z  Ciężkowic do Ostruszy, 
który uznany został za po-
mnik przyrody nieożywio-
nej. Bliżej doliny Dunajca, 
w Bieśniku koło Zakliczyna, 

Kamieniołom koło Ciężkowic na widokówce z 1910 r. Historia każdego 
kamiennego świątka czy nagrobnej figury rozpoczynała się w takim lo-
kalnym kamieńcu, w którym skalnicy szczypali skałę przeznaczoną póź-
niej m.in. do obróbki rzeźbiarskiej.
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istniał kamieniołom należący do niejakie-
go Jana Czuby. Ten obrotny przedsiębiorca 
oferował różnorodne usługi kamieniarskie. 
W 2. poł. XIX w. w tarnowskiej prasie można 
było przeczytać ogłoszenie następującej treści: 
Jan Czuba, Właściciel kamieniołomu w Bieśni-
ku, wyrabia z  kamienia ciosanego, trwałego, 
nie ulegającego wpływom powietrza i  wilgoci, 
wszelkiego rodzaju roboty kamieniarskie jak to: 
pomniki, figury, schody i  różne rzeczy służące 
do ozdoby kamienic. (...) Wszystko to w cenach 
najumiarkowańszych. W ramach awansu spo-
łecznego Czuba przeprowadził się prawdopo-
dobnie do Tarnowa. W interesującej nas części 

Pogórza nie odnaleziono nagrobków czy figur przez niego sygnowanych.
Tam, gdzie nie było warunków do zakładania kamieniołomów, materiał wykopy-

wano z  ziemi w  postaci mniejszych lub większych brył. Piaskowiec znajdujący się na 
powierzchni lub przykryty jedynie warstwą humusu nie cieszył się dużym uznaniem. 
Uważano, że jest za miękki, zwietrzały i nie nadaje się do obróbki, a co najwyżej do celów 
budowlanych i do utwardzania dróg. Według Jana Stefańczyka z Grajewa koło Wieliczki 
na figury to musi być kamień z głębi, bo wierzchnica to rzadki kamień, czym głębszy, tym 
lepszy. Niektórzy majstrowie twierdzili, że do obróbki nie nadaje się piaskowiec wydoby-
wany na stokach północnych. Zgadzano się natomiast co do tego, że kolor kamienia na 
figury powinien być jak najjaśniejszy i jednolity na całej powierzchni, bez smug i zacie-
ków. Musiał też odznaczać się drobnym ziarnem oraz być świeży.

Kiedy trzeba było wykonać młyńskie koło, kamienie do żaren, nagrobek albo figurę, 
jako pierwsi do pracy przystępowali skalnicy, czyli ludzie zajmujący się pozyskaniem ma-
teriału. Skalnicy pracowali przeważnie po dwóch lub trzech, dobierając się po znajomości. 
Jeżeli praca układała im się dobrze, wówczas taki zespół utrzymywał się przez dłuższy 
czas. Pomimo, że na zimnie robota kamieniarska bardzo szkodzi, kamień wydobywano 
przeważnie jesienią lub wczesną wiosną. Pozyskany surowiec ciosany był na cokle, czyli 
z grubsza obrobione bloki używane na cele budowlane lub na odloty, tj. płyty lub frag-
menty o większych rozmiarach, przeznaczone najczęściej do obróbki rzeźbiarskiej.

Jeżeli układ złoża na to pozwalał, kamień pozyskiwano od dołu, kopiąc u  podnóża 
ściany obszerną jamę, stemplowaną na czas wykopu drewnianymi słupami. Po całym dniu 
pracy, kiedy jama była już gotowa, usuwano z niej stemple, żeby w ciągu nocy podkopana 
warstwa piaskowca sama się oderwała i spadła. Czasem na takie oberwanie skały trzeba 
było czekać nawet kilka dni. Niekiedy konieczne było dodatkowe pogłębienie jamy, co nie 
należało do zajęć bezpiecznych, ponieważ już podkopana skała mogła runąć bez ostrzeże-
nia w każdej chwili. Za to ilość kamienia pozyskanego z jednego podcięcia mogła czasem 
wystarczyć nawet na kilka lat, dając materiał na kilka tysięcy cokli i odlotów.

Dziś opuszczone kamieńce są już tylko historyczną 
i  przyrodniczą ciekawostką, jak ten stary kamie-
niołom przy drodze z Ciężkowic do Ostruszy.
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Bardziej zaawansowana metoda łamania 
skały wymagała wykorzystania śpicy, klinów 
i  młotka. Najpierw na skale wykonywano 
obrys bloku, który miał być wyłamany. Na-
stępnie  wzdłuż linii obrysu wykuwano przy 
pomocy stalowej śpicy otwory rozmieszczone 
co 10-30 cm. W otwory te wkładano drewnia-
ne kołki, najlepiej dębowe, w które następnie 
wbijano metalowe kliny, używając do tego celu 
6-7 kilogramowego młotka. Dochodziło w ten 
sposób do odłupania mniejszych bloków ka-
mienia, odsuwanych następnie na bok przy 
pomocy stalowego lewara o długości ok. 1,5 m 
(śtanga), którym była często oś starego wozu.

Zimą pozyskany kamień wywożono z ka-
mieniołomu na saniach. Latem do transportu 
służył wóz. Czasem wystarczał sam przodek 
do wozu, do którego przymocowane były 
dwie długie i grube belki, na których układa-
no przywiązane łańcuchami bloki piaskow-
ca. Jeżeli warunki terenowe na to pozwalały, 
kamienie spuszczano też smykiem, po ziemi, 
przywiązując je łańcuchem do orczyka cią-
gniętego przez konie. Drobniejsze i  lżejsze 
kawałki skały zwożono taczkami.

Praca przy dalszej obróbce kamienia była 
nie mniej wyczerpująca, niż przy jego po-
zyskaniu. Powszechne było przekonanie, że 
kamieniarz nie żyje dłużej niż 50 lat. Sami 
kamieniarze wychodzili z  założenia, że ka-
mieniarkę robić, to najwyżej parę dni w  mie-
siącu, bo na płuca idzie. Zawodową chorobą 
w tym fachu była pylica i gruźlica, stąd warsztaty urządzano z reguły przed domem, na 
wolnym powietrzu, aby w ten sposób przynajmniej częściowo odciążyć płuca od wdycha-
nia ostrego pyłu kamiennego. Pomimo dużych niedogodności nigdy jednak nie brakowało 
chętnych do tego zawodu. Kamieniarstwo było zajęciem dosyć powszechnym, w którym 
próbowali swoich sił ludzie o różnym talencie, przygotowaniu i umiejętnościach. Niektó-
rzy z nich wyrabiali jedynie proste osełki (osełkarze), inni specjalizowali się w produkcji 
kamieni do żaren, kręgów do brusów itp. Dużym poważaniem cieszyli się rzemieślnicy, 
którzy potrafili kuć kamienie młyńskie. Jednak najwyższą kategorię reprezentowali kamie-
niarze wykonujący tzw. kamieniarkę czystą, polegającą na odkuwaniu skomplikowanych 

Większość kamieniarzy wiejskich zajmowała 
się wyrobem przedmiotów użytkowych, przede 
wszystkim brusów do ostrzenia noży i  narzędzi 
(fot. górna), kamieni do żaren i  kamieni młyń-
skich (fot. dolna). Niektórzy, bardziej uzdolnieni, 
trudnili się także wyrobem nagrobków i rzeźb do 
przydrożnych kapliczek.
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detali architektonicznych i płaskorzeźbionych dekoracji. To spośród nich rekrutowali się 
najczęściej autorzy przydrożnych kapliczek, figur i nagrobków. W swojej pracy używali oni 
bardziej skomplikowanych narzędzi, wśród których znajdowały się czasem przyrządy do 
rozmierzania i wyznaczania kształtu takie jak cyrkiel, kątownik (winkiel) i łata, czyli długa 
cienka deseczka o równoległych brzegach, służąca do kreślenia linii prostych. Do właściwej 
obróbki używano śpic i dłut o różnej szerokości i kształcie ostrza (majzle). Sposoby pracy 
przy figurach były zresztą bardzo różne. Niektórzy kamieniarze rzeźbili według zapamięta-
nego wzoru, obywając się bez jakichkolwiek środków pomocniczych. Inni posługiwali się 
jako wzorcem ilustracją lub obrazkiem dewocyjnym. Zupełnie wyjątkowo zdarzała się, że 
wiejski rzeźbiarz sporządzał wcześniej model rzeźby w glinie. Wykonywane na cokołach 
napisy (na starszych ryte, na nowszych wypukłe) dzielone były w dowolny sposób i czasem 
zawierały błędy ortograficzne. Brało się to z tego, że niektórzy kamieniarze byli analfabeta-
mi i potrafili jedynie w mechaniczny sposób odkuć napisy, które wcześniej narysowali im 
koledzy albo uczęszczające do szkoły dzieci. 

Figury przydrożne składały się z kilku fragmentów, co ułatwiało ich transport i usta-
wienie na miejscu przeznaczenia. Przewożono je tam na wozie wymoszczonym słomą, 
którą owinięte były także poszczególne części składowe. Co bardziej ostrożni kamienia-
rze nie wykańczali całkowicie figury ani nagrobka przed transportem, czyniąc to dopiero 
na miejscu montażu. Ostatnim etapem kończącym budowę przydrożnej figury było jej 
pomalowanie. Według ludowego kanonu estetycznego, rzeźba kamienna, podobnie jak 
drewniana, powinna być barwna, dlatego też świątek bez polichromii jest tworem jak gdy-
by niepełnym. Utrzymaną w ostrych kolorach polichromię wykonywał farbami pokosto-
wymi najczęściej sam majster.

Czy praca kamieniarza była opłacalna? Prawdopodobnie tak, sądząc po popularności 
tego zajęcia. Dokonanie pełnej oceny utrudnia jednak brak źródeł, zwłaszcza tych pocho-

Fundament, cokół, postument lub kolumnę oraz samą figurę przewożono na miejsce montażu w kilku częściach, 
dobrze zabezpieczonych na czas transportu. Część prac wykończeniowych kamieniarz wykonywał już na miej-
scu. Podobnie rzecz się miała przy ustawianiu kamiennych krzyży.
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dzących sprzed I wojny światowej, a więc z czasów największego rozkwitu rzemiosła ka-
mieniarskiego. Roman Reinfuss podaje, że w latach 1930-1939 w okolicach Bartnego para 
kamieni do żaren kosztowała 10-15 zł. Osełki wyceniano w hurcie na 10 groszy za sztukę, 
w  detalu na 15 groszy. W  krytycznym okresie sianokosów trzeba było za nie zapłacić 
nawet 20 gr. Bardzo dobry zarobek przynosiły figury przydrożne i nagrobki. W Starym 
Bruśnie (przemyskie) za prosty krzyż kamienny bez dekoracji płacono kamieniarzowi 10 
zł. Cena skromnego nagrobka wynosiła od 50 zł w Rożnowie do 100 zł pod Myślenicami. 
Nagrobek bruśnieński z wizerunkiem Chrystusa i dwiema Mariami stojącymi pod krzy-
żem kosztował od 80 do 100 zł. Za lepsze nagrobki lub figury z płaskorzeźbą lub rzeźbą 
pełną płacono w różnych miejscach od 300 do 500 zł. Pod Gdowem postawienie figury 
kosztowało przed II wojną światową od 600 do 800 zł, a większej i bogatszej nawet ponad 
1000 zł, tak, że fundator musiał sprzedać kilka morgów ziemi, żeby wystawić figurę. Dla 
porównania, w okresie II Rzeczpospolitej, w latach 20. XX w. krowa kosztowała od 200 
do 500 zł, tona węgla 15 zł a litr benzyny 0,74 zł. W tym samym czasie średnie miesięczne 
zarobki robotnika wynosiły 120-140 zł, urzędnika zaś około 250-320 złotych. Prezydent 
Rzeczpospolitej zarabiał 5000 zł, senator 1500 zł, premier – 3000 zł.

Kim byli owi czyści kamieniarze, tworzący elitę tego rzemiosła? Po wielu latach, jakie 
upłynęły od czasu ustawienia ostatniego kamiennego świątka, odpowiedź na to pytanie 
nie jest łatwa. Wiejscy twórcy z reguły nie podpisywali swoich dzieł. Figury sygnowa-
ne pochodzą przeważnie z  dużych, miejskich zakładów kamieniarskich. Jednak Pogó-
rze Rożnowskie i Ciężkowickie znajdowało się w większej części poza zasięgiem takich 
ośrodków. Jednym z niewielu zabytków kamieniarstwa miejskiego jest figura Matki Bożej 
w Zdoni, stojąca przy drodze z Zakliczyna do 
Nowego Sącza (w grupie drzew tuż za przy-
stankiem autobusowym). Rzeźba wykonana 
została w 1907 r. w zakładzie kamieniarskim 
Wojciecha Samka w  Bochni. Przykład ten, 
aczkolwiek odosobniony, wart jest poświę-
cenia mu chwili uwagi. Mowa tu bowiem 
o warsztacie, który na przełomie XIX i XX w. 
wywarł ogromny wpływ na kamieniarstwo 
ludowe całej południowej Małopolski. Sa-
mek, syn górnika pracującego w kopalni soli, 
uczył się w Krakowie u Franciszka Wyspiań-
skiego i  w  tamtejszej Szkole Przemysłowej. 
Swój bocheński zakład zorganizował na wzór 
dużych firm zachodnioeuropejskich. Zatrud-
niał w nim około 40-50 pracowników, w tym 
rysowników i projektantów, rzeźbiarzy figur, 
pozłotników, ornamentalistów i  innych fa-
chowców. Produkowane na wielką skalę figu-

Wykonana w  bocheńskim zakładzie Wojciecha 
Samka figura Matki Bożej ze Zdoni to jedna z nie-
wielu na terenie Parku figur pochodzących z duże-
go, miejskiego zakładu kamieniarskiego.
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Autorami większości kamiennych rzeźb i  przydroż-
nych krzyży są anonimowi twórcy ludowi z małych, 
wiejskich warsztatów kamieniarskich. Wśród rzeźb 
figuralnych najbardziej popularny był motyw Mat-
ki Bożej, którą przedstawiano stojącą samotnie lub 
z Dzieciątkiem Jezus na ręku.
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Mróz, deszcz i nieubłagany upływ czasu zatarły już 
niemal w  całości rysy twarzy kamiennych postaci 
Świętej Rodziny, stojącej na prostym postumencie 
obok jednego z gospodarstw w Ostruszy.

Jezusa rzeźbiono przeważnie jako Ukrzyżowanego (fot. a), Frasobliwego (fot. b) lub Zbawiciela Świata (fot. c). 
Częste są także przedstawienia Serca Jezusa, w których jego postaci nadawano wyraz spokoju i dostojeństwa, jak 
na figurze z Rzepiennika Strzyżewskiego, mającej być późnym dziełem Wojciecha Jędrusiaka (fot. d).

a)

c)

b)

d)
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Na postumentach figur i krzyży umieszczano często płaskorzeźby świętych patronujących fundatorom oraz in-
skrypcje z ich nazwiskami, datą fundacji, a niekiedy także ze słowami modlitwy lub wybranym cytatem z Biblii.

ry przydrożne, nagrobki i pomniki znalazły uznanie u okolicznych księży, którzy popie-
rali Samka i często zmuszali kamieniarzy wiejskich do jego naśladowania. Zdarzało się 
i tak, że zafascynowani dziełami bocheńskiego mistrza duchowni nie chcieli święcić pry-
mitywnych ich zdaniem rzeźb pochodzących z pracowni lokalnych samouków. W 1907 r. 
przedsiębiorczy mistrz wydał katalog reklamowy, który bardzo szybko rozszedł się wśród 
miejskich i wiejskich kamieniarzy, stanowiąc dla nich źródło wzorów, choć nie przedsta-
wiały one w istocie nic oryginalnego, ponieważ były tylko naśladownictwem dewocjonalnej 
produkcji firm zagranicznych: austriackich, bawarskich czy tyrolskich. 

Różnicę pomiędzy produkcją miejską a dziełami ludowych twórców kamieniarskich 
dostrzeżemy porównując wspomnianą rzeźbę ze Zdoni z  figurami stojącymi w  Cięż-
kowicach. Chrystus przy ulicy św. Andrzeja czy Matka Boża z Dzieciątkiem przy ulicy 
Okrężnej to już produkcja rodzimych, pogórzańskich twórców, sięgających po inspirację 
raczej w głąb własnej wyobraźni niż do katalogów i wzorników. Rzeźb tego rodzaju jest 
w okolicy Ciężkowic więcej. Miasto było niegdyś lokalnym ośrodkiem kamieniarskim 
o dawnych tradycjach. Na postumentach najstarszych figur spotkać można daty z 1. poł. 
XIX w. Spośród działających tutaj artystów swoje dzieła sygnował jedynie żyjący w XIX 
w. Wojciech Muszko, obywatel Ciężkowic, jak podpisał się na cokole figury przy ulicy 
Kolejowej. Drugie jego autoryzowane dzieło to kamienny krzyż stojący przy drodze ze 
Staszkówki do Ciężkowic. Napis na płycie podstawy informuje, że wyrób ty figury Woj-
ciecha Muszoka z Ciężkowic. Rzeźby Muszki w doskonały sposób charakteryzują ludową 
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sztukę kamieniarską tej części Pogórza. Jego prace mają charakter ludowego prymitywu 
w najlepszym tego słowa znaczeniu. Cechuje je duża przejrzystość kompozycji, hieratyczny 
spokój, swoboda w traktowaniu proporcji ciała (powiększone głowy, krótkie korpusy), umie-
jętność dekoracyjnego rytmizowania fałdów szat.

Najciekawszymi postaciami wśród ludowych rzeźbiarzy byli jednak pracujący sa-
motnie artyści samoucy. Nie mając oparcia w środowisku innych kamieniarzy, musieli 
zdobywać potrzebną wiedzę i umiejętności wyłącznie na własną rękę. Artystą takim był 
zmarły w 1962 r. Marian Dziadzio, chłop z Rzepiennika Strzyżewskiego. Powołany do 
służby wojskowej w czasie I wojny światowej, stracił na froncie słuch i powrócił do domu 
jako inwalida. Ciężkie kalectwo przyczyniło się zapewne do tego, że nie założył nigdy 
rodziny i mieszkał w domu zamężnej siostry. Wybitne uzdolnienia manualne sprawiły, 
że Dziadzio stał się z czasem znany we wsi jako złota rączka. Wykonywał m.in. różnego 
rodzaju prace stolarskie, blacharskie i kamieniarskie. Na rzepiennickim cmentarzu znaj-
duje się kilka nagrobków kutych jego ręką. Są to krzyże z postacią Chrystusa, wzniesione 
na prostych postumentach w kształcie słupa lub pionowej, profilowanej płyty. Na pod-
stawie rzeźbiarz wykonywał czasami wypukłą dekorację w formie grubo odkutej gałązki 
z listkami. Postać Chrystusa rzeźbił z dużymi uproszczeniami, ale niejednakowo.

W  pobliskiej Turzy na przełomie XIX 
i XX w. żył i pracował inny artysta samouk, 
Wojciech Jędrusiak. Jego ojciec, zajmujący się 
wyłącznie rolnictwem, przekazał mu w spad-
ku niewielkie gospodarstwo. Jędrusiak, samo-
rodny i  wszechstronny talent, poza uprawą 
roli zajmował się także wyrobem młynków 
do czyszczenia zboża oraz rzeźbą w drewnie 
i w kamieniu, w którym kuł figury przydroż-
ne i  nagrobne. Umieszczał je na postumen-
tach ciosanych z  kamienia pochodzącego 
z miejscowych złóż, natomiast na same figu-
ry sprowadzał piaskowiec z  Pińczowa. Jego 
autorstwa jest m.in. figura Świętej Rodziny 
stojąca w łuku drogi prowadzącej z Turzy do 
Rzepiennika oraz figura Serca Jezusa w samym Rzepienniku, na wysokiej kolumnie obok 
dawnego parku dworskiego. Porównanie tych dwóch rzeźb pokazuje ewolucję warsztatu 
rzeźbiarza i dokonany na przestrzeni lat rozwój jego umiejętności.

Według miejscowej opinii Jędrusiak był dobry majster, nie robił dużo, ale starannie. 
Aby dowiedzieć się czegoś więcej o tym artyście możemy udać się do pobliskiego Bie-
cza, gdzie w  miejscowym Muzeum przechowywane są ciekawe eksponaty i  pamiątki 
z nim związane. Znajduje się tutaj m.in. jedna z niewielu zachowanych rzeźb drewnia-
nych jego autorstwa, przedstawiająca Chrystusa na krzyżu, a także kamienny Chrystus 
Frasobliwy. W  archiwum Muzeum przechowywany jest należący kiedyś do rzeźbiarza 

Na cmentarzu w Rzepienniku Strzyżewskim obok 
licznych dzieł kamieniarskich znajdują się także 
prace miejscowego rzeźbiarza – samouka, Maria-
na Dziadzio.
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notatnik. Znajdujące się w nim rysunki wy-
konane ołówkiem wskazują na duże uzdol-
nienia plastyczne autora. Ciekawe są też mało 
czytelne zapiski dotyczące zamówień i  wy-
datków. Dowiadujemy się z nich na przykład, 
że artysta zrobił nagrobek do Jodłowej, wysoki 
razem 185, słup u  dołu 34, z  boku 22, płyta 
szeroka z  frontu 34. W  innym miejscu znaj-
dujemy szczegółowy opis przedstawienia iko-
nograficznego Matki Bożej z Dzieciątkiem na 
tronie: tron z boku pomalowany do1/2 z góry 
różowy, malkut niebieski, butki złote na dole 
i na górze, nóżki trzyma na lewej ręce, pieri-
met tronu wznosi się ponad głową, tron z boku 
pomalowany do półtory wysokości w rozmia-
rze głowy, podszywak płaszcza fiolet, na gło-
wie tyko włosy bez tuwalni...

W czasie wędrówek po Parku oprócz ka-
miennych świątków spotkamy także wiele 
kapliczek i przydrożnych krzyży. Szczególnie 
dużo jest tutaj murowanych kapliczek dom-
kowych. Rodowód najstarszych z  nich sięga 
1. poł. XIX w. Wnętrza tych niewielkich bu-
dowli kryją często małe dzieła ludowej sny-
cerki – misternie rzeźbione ołtarzyki i drew-
niane figury świętych. 

Kapliczki w Ciężkowicach (kapliczka pw. 
św. Floriana z 1895 r.), Brzozowej (kapliczka 
z 1903 r.) i w Jastrzębi (kapliczka pw. III Upad-
ku Chrystusa z pocz. XIX w.) wpisane są do 
rejestru zabytków. Wszystkie trzy prezentują 
się bardzo malowniczo i warto je odwiedzić. 
Kapliczkę w Ciężkowicach ufundował Ignacy 
Jan Paderewski, właściciel majątku w Kąśnej 
Dolnej. Kapliczka w  Brzozowej wkompono-

wana jest w ogrodzenie cmentarza wojennego z czasów I wojny światowej. W kapliczce 
w Jastrzębi na kamiennej mensie stoi drewniana rzeźba III Upadku Chrystusa – przed-
stawienie niezbyt częste w tym rejonie Pogórza, będące zapewne pamiątką niegdysiejszej 
pielgrzymki parafian do Kalwarii Zebrzydowskiej.

W  pobliskiej Turzy żył inny rzeźbiarz-indywidu-
alista, Wojciech Jędrusiak. Jego dziełem jest m.in. 
stojąca przy drodze do Rzepiennika Strzyżewskie-
go figura Świętej Rodziny.

Wojciech Jędrusiak rzeźbił także figury nagrob-
kowe. Na cmentarzu w Turzy zachowało się kilka 
jego prac, w  tym mocno już zniszczona rzeźba 
św. Jana Nepomucena.
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Kapliczka domkowa z  1903 r. w  Brzozowej została 
wkomponowana w ogrodzenie pochodzącego z czasów 
I wojny światowej cmentarza wojennego nr 184.

Wpisana do rejestru zabytków kapliczka pw. III Upad-
ku Chrystusa w Jastrzębi jest być może pamiątką piel-
grzymki parafian do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Źródła cytatów wykorzystanych w rozdziale: Reinfuss 1989, s. 97, 113, 114, 131, 134, 169; Reinfuss 
1976, s. 177, 180; Jan Czuba kamieniarz z Bieśnika koło Zakliczyna, s. 9-10.

Świat z kamienia
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Zachodnie rubieże

Od Nowego Sącza przybiera Dunajec przeważnie kierunek pół-
nocny. Odtąd też dolina jego nagle się zwęża, a  tam gdzie legły 
Zbyszyce, Sienna, Załęże, Rożnów, Tropie, Czetów [Czchów – P.R.] 
staje się okolica dziką i  górzystą. Dunajec płynie tutaj głębokim 
wyłomem, przerywając przedgórza Beskidu. Tu ciągną się po oby-
dwu jego brzegach bystre, urwiste działy, których podnóża zalegają 
ogromne łomy skał. Łoże tu jego jest głębokie, pęd wody silny. Na 
kamieńcach i brzegowych przypadkach, które miejscami odwala, 
poczynają się już tutaj przerzucać kępy białodrzewu i nadwiślań-
skiej topoli (Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego).

Nawet dzisiaj zjazd do doliny Dunajca drogą biegnącą z Dzierżanin robi niezwykłe wra-
żenie. Łagodne do tej pory grzbiety Pogórza urywają się nagle, opadając stromo wprost 
do rozległej, płaskiej tafli Jeziora Rożnowskiego. Po drugiej stronie znad wody wyrastają 
zalesione stoki graniczącego z Beskidem Wyspowym Pogórza Wiśnickiego. Krajobraz nosi 
jeszcze w sobie wspomnienie owej dzikości, której czoła musiał niegdyś stawić święty pu-
stelnik Świerad, przemierzający u progu czasów historycznych tutejszą pierwotną puszczę. 
Po nim pojawili się kolejni pionierzy osadnictwa, równie zdeterminowani, ale do życia na-
stawieni już w sposób bardziej praktyczny. Rozpoczęło się wtedy bardziej systematyczne 
zagospodarowanie doliny, a obok prastarego Tropia pojawiły się kolejne udokumentowane 
osady. Na miejscu pradziejowych grodzisk stanęły murowane z kamienia strażnice, strze-
gące pamiętającego jeszcze czasy rzymskie traktu handlowego prowadzącego z Krakowa 
przez Wieliczkę i Bochnię, Wiśnicz, doliną Dunajca do Starego Sącza i dalej, przez Lipia-
ny i Preszów do Koszyc. W XIII w. na skalistym, obmywanym z trzech stron przez wody 
Dunajca wzgórzu Łaziska stał już należący do rodziny Gryfitów gród Łazek. W  1231 r. 
w źródłach mowa jest o kamiennej strażnicy Tropsztyn. W 1215 r. na miejscu dzisiejsze-
go Zakliczyna istniała należąca do benedyktynów z Tyńca wieś Opatkowice. W 1327 r. na 
zamku w Czchowie pracowała komora celna na szlaku węgierskim. Niespełna trzydzieści 
lat później Czchów został przeniesiony przez króla Kazimierza Wielkiego na magdeburskie 
prawo miejskie (1355 r.), stając się ważnym ośrodkiem handlowym i administracyjnym, 
siedzibą kasztelanii i sądu ziemskiego. Nareszcie w 1. poł. XIV w. kasztelan krakowski Spy-
cimir herbu Leliwa wybudował na wyniosłym wzgórzu nad Dunajcem wspaniały zamek 
Melsztyn, który stał się rodową siedzibą senatorskiego rodu Melsztyńskich.

Od najdawniejszych czasów rzekę wykorzystywano przede wszystkim do transportu 
towarów. W trudnym, niewiele różniącym się od górskiego, terenie drogi lądowe były 



69

Zachodnie rubieże

zawsze niewygodne i niepewne. W XVIII w. 
droga krajowa z Sącza, która idzie niedaleko 
Dunajca, jest dobra aż pod Górę Zamkową 
(w  Czchowie – P.R.), gdzie staje się ciasna 
i skalista; dwa mosty między młynami i Górą 
Zamkową wymagają naprawy, pozostałe dro-
gi górskie są strome i  wymagają naprawy. 
W tym samym czasie droga w Rożnowie była 
silnie pozrywana i nie do użytku bez naprawy, 
drogi w Paleśnicy – całkowicie strome, kamie-
niste i pozrywane, stąd w ogóle nie mogą one 
być używane bez gruntownej naprawy a dro-
gi w  Melsztynie bardzo strome, kamieniste 
i wcięte, i w ogóle tylko dla lekkich wozów. W XIX w. stan dróg poprawił się niewiele albo 
wcale. Pod koniec tego stulecia do Paleśnicy prowadziła kręta drożyna, biegiem potoku, 
który na przestrzeni 10 klm. prawie 60 razy potrzeba w bród przebywać. W czasie dłuższych 
słot bywa to miejsce zupełnie niedostępne.

Nic dziwnego, że w takiej sytuacji korzystano z drogi wodnej, która była łatwiejsza, 
szybsza i bardziej niezawodna od transportu lądowego. Zezwolenie na spław towarów 
stanowiło ważny przywilej, o który ubiegali się wszyscy poważni kupcy. Ślady tych starań 
zachowały się dokumentach historycznych. W 1274 r. książę Bolesław Wstydliwy pozwo-
lił mieszczanom ze Starego Sącza na przewożenie w dół Dunajca zboża i innych towarów 
umieszczonych na łodziach. W 1378 r. Ludwik Węgierski zwolnił kupców sądeckich pły-
nących z towarami Dunajcem do Wisły i dalej do Prus od płacenia cła w Sandomierzu.

W XIX w. Dunajec był rzeką spławną począwszy od Nowego Targu. Jak piszą auto-
rzy Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego, Od Harklowy aż po ujście Popradu na 
przestrzeni 51 kil. trwa spław dla wielkich trudności i zawad 36 godzin; ztąd odbywa się do 
Wisły w 3 dni prawie przy pomyślnej pogodzie. 
Między Nowym Targiem a Zakliczynem mogą 
iść spławy tylko przy średniej wodzie 3/4 – 1 
m. głębi. Gdy spław się nie powiedzie, trwa 
niekiedy 2 do 3 tygodni. Od ujścia Popradu są 
trzy rodzaje spławów na Dunajcu: 70 desek 
w pomost zbitych lub 30 sztuk przyciesi tartych 
lub też 13 sztuk drzewa okrągłego, po 3 sążnie 
długości spławia się razem; na to idzie dopiero 
ładunek do 40 nawet cetnarów liczący. Arty-
kułem spławu i żeglugi jest drzewo na budowę 
i opał, okrągłe i tarte, częścią na sprzęty prze-
robione, oprócz tego towary węgierskie, przede 
wszystkim żelazo i wino.

W 1327 r. na zamku w Czchowie znajdowała się 
komora celna na szlaku węgierskim.

Rozlewisko Jeziora Czchowskiego na wysokości 
Tropia.
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Wartki nurt Dunajca wykorzystywany był nie tylko do celów transportowych, ale tak-
że do napędzania młynów i innych urządzeń przemysłowych. Już w 1333 r. wójt czchow-
ski Wojsław zezwolił niejakiemu Mikołajowi na zbudowanie młyna o  dwóch kołach. 
Następna wzmianka o czchowskim młynie pochodzi z 1564 r., kiedy w źródłach wymie-
niony jest pracujący pod miastem młyn o trzech kołach mącznych i  jednym stępnym. 

Obok niego znajdował się napędzany siłą 
wody folusz i  tracz. W 1400 r. wspominany 
jest młyn w Faliszewicach, a w 1493 r. młyn 
w Lusławicach i jezioro naprzeciw środka wsi 
alias poniżej drogi Praczki.

Dunajec od zawsze był rzeką kapryśną. 
Pomagał ludziom w  rozwoju gospodarki, ale 
potrafił też dać im się mocno we znaki. Na 
co dzień najbardziej kłopotliwa była koniecz-
ność przeprawiania się przez wzburzone nurty 
rzeki. Dogodnych brodów nie było w okolicy 
wiele, pozostawały więc przeprawy promowe 
i mosty. Z zachowanych dokumentów wynika, 

że w 1400 r. niejaki Andrzyczka z Lusławic pozwał Jaszka z Filipowic o to, że ten ustanowił 
dla jego kmieci nowe, nie stosowane od 30 lat opłaty za przewóz na Dunajcu. Regularna 
przeprawa musiała zatem istnieć w tym miejscu przynajmniej od 2. poł. XIV w. W XV w. 
istniały przeprawy w Drużkowie, Filipowicach oraz poniżej Lusławic. Przy tej ostatniej roz-
winęła się nawet niewielka osada o nazwie Pobrzeże. Źródła z tamtego okresu wspominają 
nazwiska przewoźników, Jana Paluszka z Filipowic i Rzeszotka z Drużkowa. W 2. poł. XIX 
w. przeprawa promowa przez Dunajec przyprawiła o chwilę grozy wędrujących po Galicji 
korespondentów czasopisma Kłosy. Przewóz mieliśmy utrudniony. Dunajec, po kilkudnio-
wych deszczach, wezbrał i płynął białą a szeroką, jak Wisła, strugą, niosąc na swoich falach 
powyrywane z korzeniami drzewa i zabrane z brzegu belki. Człowiek na łodzi, nieumiejętnie 
robiący wiosłem, bił się z falami w środku rzeki, a nie mogąc dobić do żadnego brzegu, płynął 
z biegiem bystrej wody. Z brzegu ludzie wołali na niego, kierując niezręczną jego ręką. Oba-
wialiśmy się o jego życie; ale szczęśliwie trafił na prąd, pod wysokie zabrzeże pędzący, a tym 
sposobem zbliżywszy się do ziemi, chwycił za gałęź i ocalony został. W przededniu wybuchu 
I wojny światowej promy łączyły brzegi Dunajca w Tropiu, gdzie były aż dwie przeprawy 
(do Wytrzyszczki i do Witowic – w miejscu, gdzie dzisiaj jest kładka piesza), w Drużkowie 
i Lusławicach. Do dzisiaj działają przeprawy w Drużkowie (Drużków-Czchów) i w Tropiu 
(Tropie-Wytrzyszczka). Budowa zapór w Rożnowie i Czchowie uspokoiła wprawdzie wody 
Dunajca i przeprawa nie jest już tak emocjonująca jak dawniej, rzeka wciąż jednak potrafi 
zaskoczyć ludzi. Po czerwcowej powodzi w 2014 r. woda podmyła miejsca cumowania pro-
mu w Drużkowie na tyle, że z przeprawy przez jakiś czas mogli korzystać wyłącznie piesi. 
Chcąc przedostać się na drugą stronę rzeki samochodem, trzeba było jechać okrężną drogą 
przez Zakliczyn albo przez koronę zapory w Czchowie.

Dunajec w okolicach Zakliczyna.
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Najpewniejszym sposobem przeprawie-
nia się przez rzekę jest oczywiście most. Na 
naszym odcinku Dunajca budowla taka ist-
niała już w  1550 r. pod zamkiem Melsztyn. 
Most był nie byle jaki, warownie a mocno zbu-
dowany na palach dębowych okowanych żela-
zem, długi na 180 łokci, szeroki na 12. Poręcze 
mocne i warowne, a przed mostem są strożnice 
do psowania mostu kosztem, bo wszędzie że-
lazem dobrze okowane. Przeprawa, chociaż 
solidna, nie przetrwała długo, już bowiem 
w1570 r. mowa jest o  tym, że pod zamkiem 
Melsztyn dobry przewóz na Dunajcu łodzi we-
spół spiętych cztery, gdzie przedtem był most. 
W pierwszej połowie XIX wieku wspomnie-
nie o dawnym moście zdążyło już przerodzić 
się w legendę, wedle której z zamku wysokie-
go na trzy piętra i pokrytego ładną czerwoną 
dachówką, prowadził most bardzo długi na 
słupach aż na drugi brzeg szerokiego Dunajca. 
W 1883 r. na miejscu przeprawy wystawiono 
nowy, drewniany most, nie dane było mu jed-
nak zaznać spokoju za sprawą dwóch kolej-
nych wojen światowych. Najpierw w listopa-
dzie 1914 r. spalili go Austriacy, którzy chcieli 
w  ten sposób utrudnić przekroczenie Du-
najca nacierającym wojskom rosyjskim (od-
budowa mostu zajęła Rosjanom dwie noce 
i jeden dzień). Później, w pierwszym dniu II 
wojny światowej, spadło na niego pięć nie-
mieckich bomb. Odbudowany po zakończe-
niu wojny, służył mieszkańcom okolicznych 
miejscowości do końca lat 70. XX w., kiedy 
oddano do użytku nowy most na drodze nr 
975 pomiędzy Zakliczynem i Roztoką.

Przeprawa przez Dunajec, aczkolwiek 
czasami trudna, była jednak zupełną błahost-
ką w obliczu wielkich powodzi spowodowanych przez gwałtowne wylewy rzeki. Jak za-
uważyli autorzy Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego, Dunajec wzbiera częściej 
i gwałtowniej niż którakolwiek z rzek galicyjskich, bo nigdzie tyle śniegu nie topnieje, nigdzie 
się tyle chmur nie obrywa, co w Tatrach i na Podtatrzu. Dawne kroniki pełne są informacji 

W  Piaskach-Drużkowie i  Tropiu brzegi Dunajca 
nadal łączą tradycyjne przeprawy promowe.
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o tych katastrofach. Rok 1270: Dnia 21 sierpnia był niesłychany wylew szczególnie Wisły, 
Raby i Dunajca. Prawdziwie, jak wielkie szkody wyrządził wylew strach jest wspomnieć, 
bowiem z powodu rwących fal po obu brzegach na całej długości nędznie znikały osiedla 
i grunta uprawne. Ludzie, zwierzęta juczne i inne zwierzęta w największej części potonęły. 
Lata 1470-1480: odnotowano kolejne wylewy Dunajca. Lipiec 1534: wielki wylew Dunaj-
ca i Kamienicy, jakiego ludzie nie pamiętali od ponad 30 lat. Woda zabrała połowę mostu 
na Dunajcu pod Nowym Sączem i dwie izbice mostowe napełnione kamieniami oraz uczy-
niła wiele niezliczonych szkód w zasiewach i łąkach. 

Żyjący na przełomie XIX i XX w. Jędrzej Mytnik, niezwykły kronikarz samouk z Fili-
powic, opisał m.in. powódź, która wydarzyła się na Dunajcu w sierpnia 1813 r. W swojej 
relacji Mytnik bazował na przekazach ustnych okolicznych mieszkańców, które układają 
się w barwną, dramatyczną, a chwilami także dosyć drastyczną opowieść. Niejaki Woj-
ciech Porosło opowiadał na przykład Mytnikowi, co słyszał od swego ś.p. ojca Jana, a ten 
znów słyszał od ojca swego, który to dziadek Wojciecha tę powódź dobrze pamiętał. Ów 
dziadek po całym dniu spędzonym na załatwianiu spraw dworskich w Sączu wrócił wie-
czorem do domu i zasnął snem kamiennym. A gdy się w nocy obudził wychodził z łóżka 
niby na suchą ziemię, a tu nogi wkłada z łóżka do zimnej wody, i przestraszony pytał do-
mowników o przyczynę tego, którzy także nic nie wiedzą. A zaświecając smolówki czy też 
ta jakie inne światełko patrzą, a tu woda się przez progi i pod przyciesią do izby się leje, 
wtedy spostrzegli, że są to sprawy Dunajca. A zajrzawszy do stajni, co tam słychać, bardzo 
przestraszeni byli, gdy w stajni spostrzegli, że dyle pływają po wodzie, a ta para koni która 
po podróży była uwiązana już była nieżywa od zalania wodą, ponieważ pod dylami był 
głęboki dołek. 

Bardziej czujny był tej nocy ówczesny wójt Filipowic, Jan Piechnik. Wprowadził on 
swoje dwie krowy na piec chlebowy, ma się rozumieć wielki i mocny, aby tam były bez-
pieczne na czas gdy wody napłynie do izby, aby się te krowy na temże piecu nie zalały wodą. 
Sam Piechnik wraz rodziną schronił się na strychu domu. I tak wszyscy czekali na opad-
nięcie wód – domownicy na strychu, krowy na piecu. A krowom gdy się chciało jeść (...), 
to im podawano konicz przez woźniarkę czyli dziurę w powale którą wychodził dym z izby 
na pole. Niestety, za którymś razem rzucili im tego koniczu przez woźniarkę na piec, aby 
jadły ale wtedy nie trafiono z tem koniczem na piec ale na wodę do izby, w której było wody 
tak wiele, że tylko wierch pieca był suchy. Wtedy czując się jedna krowa jakby więcej głodna 
skoczyła z pieca do izby coby ten konicz jeść. Tymczasem zamiast go jeść, to w tejże wodzie 
głębokiej w izbie utonęła, a ta druga na piecu została żywa.

Po powodzi cała okolica przedstawiała przerażający widok. Rzeka zniszczyła domy, 
zabudowania gospodarcze, sady i  pola, przynosząc na wzburzonych falach przeróżne 
przedmioty oraz, niestety, także ciała topielców. Jeden z rozmówców relacjonował zasły-
szaną historię mówiącą o tym, że pewien mieszkaniec Filipowic, powodowany ciekawo-
ścią, zaraz po opadnięciu wód poszedł oglądać zniszczenia i widział, jak jakaś baba ładnie 
ubrana z koralami na szyi leżała utopiona, co ją woda z jakiś wsi przyniosła do Filipowic. 
Ale tych korali chociaż wielkie i piękne były, pomimo tego, nikt z ludzi nie chciał jej odwią-
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zać i zabrać dla siebie czując wielki wstręt do baby, gdy widzieli jako miała zęby na wierzch 
wystrzyżone.

Woda nie tylko dokonała spustoszeń w skromnym dobytku mieszkańców Filipowic, 
ale rozmyła niemal w całości miedze, w związku z czym trzeba było wzywać mierniczych 
do odtworzenia granic użytków rolnych.

Wspomniana powódź miała też przynieść do Filipowic krzyż z cudownym wizerun-
kiem Pana Jezusa, który został następnie umieszczony w miejscowym kościele. Podobno 
krzyża tego szukali później jego wcześniejsi właściciele. Kiedy dowiedzieli się, że cenna 
relikwia znajduje się w Filipowicach, udali się niezwłocznie do wsi i zażądali jej zwrotu. 
W krytycznym momencie naprzeciwko siebie stanęły szukające krzyża jakieś chłopy z gór 
i miejscowe chłopy z Filipowic. Cudownego Jezusa nie oddano, bo kiedy Bóg skierował ten 
Krzyż do naszej wsi, to niech tu zostanie na zawsze. Wszyscy rozmówcy Mytnika potwier-
dzili, że za sprawą krzyża w późniejszych latach gradu wielkiego w naszych Filipowicach 
nie było, czasem bił mniejszy i nieszkodliwy, a także i ulewy deszczowe były rzadsze.

Wszelkie próby zabezpieczenia dobytku przed skutkami powodzi były w  tamtych 
czasach mało skuteczne, nic więc dziwnego, że ratunku szukano w siłach wyższych. Na 
pomoc wzywano przede wszystkim św. Jan Nepomucena, patrona tonących i orędow-
nika w czasie powodzi. Do dzisiaj spotykamy w tej okolicy wiele kamiennych posągów 
świętego. W samym Zakliczynie są trzy kapliczki św. Jana Nepomucena, które strzegą 
rynku i  centrum miasta z  trzech różnych stron (ul. Mickiewicza, ul. Jagiellońska i  ul. 
Klasztorna). Kamienne Nepomuceny stoją też w Wesołowie i Lusławicach, przy drogach 
prowadzących na dawne przeprawy (most w Melsztynie i prom w Lusławicach). Jednak 
nawet niezłomny święty przegrywał niekiedy z wodnym żywiołem. W Domosławicach, 
na lewym brzegu Dunajca, powódź z 1849 r. tak bardzo nadwyrężyła stojącego na ka-
miennym postumencie Nepomucena, że trze-
ba go było przenieść wyżej, w  bardziej bez-
pieczne miejsce obok kościoła parafialnego. 
Jeszcze cięższe przeżycia stały się udziałem 
figur Nepomucena w Czchowie i Wesołowie. 
Jak wieść lokalna niesie, każda z  nich miała 
zostać przyniesiona w  obecne miejsce przez 
rozszalały żywioł. Gdzieś w górze rzeki świę-
tych musiało zatem w tym samym czasie za-
braknąć...

Spośród wszystkich wodnych katakli-
zmów, jakie przetoczyły się kiedykolwiek 
doliną Dunajca, jedną z najcięższych była po-
wódź z lipca 1934 r. Wszystko zaczęło się od 
wielkiej, kilkudniowej ulewy. Jak wspomina ksiądz Jan Szczerbiński z Zakliczyna, nie li-
cząc na katastrofę, udałem się na spoczynek. Wcześnie rano 17 lipca obudzono mię. W kilku 
sekundach znalazłem się na strychu w oknie i oczom moim przedstawił się widok przeraża-

W Wesołowie kamienny św. Jan Nepomucen na-
dal pilnuje drogi prowadzącej na nieistniejący już 
most na Dunajcu.
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jący. Jak okiem sięgnąć, huczały fale rozszalałego żywiołu. Cała równina, od Melsztyna po 
kościół w Zakliczynie, była pod wodą. Deszcz lał strumieniami bez przerwy, a ulicą płynęła 
formalna rzeka brudnej wody. Tak natomiast opisywała wydarzenia tamtego pamiętne-
go lipca Anna z Dunikowskich Kaznowiecka: Trzy doby padał spokojny, równy deszcz, 
akurat wybraliśmy się do Stadnickich w  Wielkiej Wsi, wracaliśmy wieczorem dość póź-
no. Musieliśmy oczywiście przejechać most na Dunajcu pod Melsztynem, poziom wody był 
bardzo wysoki, ale jeszcze nie krytyczny. Na drugi dzień obudzono nas o świcie, pod nami 
aż po Melsztyn rozciągała się woda a po niej płynęły domy, kioski, zwierzęta, drzewa, nie 
licząc drobniejszych rzeczy. Z ewakuacją ludzi był poważny problem, nie chcieli wychodzić 
ze swoich domów mimo grożącego niebezpieczeństwa. Jeden gospodarz płynąc z domem, 
zatrzymał się na przęśle mostu pod Melsztynem, przesiedział trzy doby na dachu [gdyż] 
dojechać tam nie było sposobu. Gdy się wreszcie do niego dotarło chłop miał pomiesza-
nie zmysłów. Ów chłop miał podobno przypłynąć na dachu swojego domu aż z Gródka 
nad Dunajcem. Po kilku dniach woda opadła, odsłaniając ogrom dokonanych zniszczeń. 

...straszny, wprost upiorny widok przedstawia-
ły pola i osiedla ludzkie, przez które przeszła 
woda. Stosy drzewa, gdzieniegdzie całe domy, 
zwalone bezładnie, sprzęty domowe i  gospo-
darcze, pierzyny, kufry, skrzynie, wszystko co-
kolwiek służyło człowiekowi, przyniosła woda.

Po oszacowaniu strat we wszystkich re-
jonach kraju dotkniętych powodzią okazało 
się, że był to największy tego typu kataklizm 
w  historii międzywojennej Polski. Powódź 
objęła dorzecze Dunajca, Raby, część dorze-
cza Wisłoki i  Skawy. Fala powodziowa spły-
nęła do Wisły i dotarła 22 lipca do Warszawy. 
Pod wodą znalazło się 1260 km² powierzchni 
kraju. 55 osób straciło życie. Uszkodzeniu lub 
zniszczeniu uległo pond 22 tysiące budynków, 
167 km dróg i 78 mostów. Wartość powstałych 
szkód oceniono na 12 milionów dolarów (we-
dług ówczesnej wartości), tj. równowartość 
60,3 miliona przedwojennych złotych.

Powódź z  1934 r. przyspieszyła decyzję 
o budowie na najbardziej kapryśnych rzekach 
południowej Polski wielkich jezior zaporo-
wych, które miały stać się podstawowym ele-
mentem nowego, bardziej skutecznego sys-
temu przeciwpowodziowego. W  przypadku 
Dunajca o konieczności regulacji wspomina-

Na archiwalnej fotografii z  1934 r. uwieczniono 
zabrany przez powódź dom z Kamieńca pod Gu-
bałówką. Być może podobnie wyglądała porwana 
przez rzekę chałupa z  Gródka, którą nurt zniósł 
razem z  siedzącym na dachu właścicielem aż do 
mostu w Melsztynie.

Zniszczona przez wezbrane wody Dunajca droga 
Tarnów – Wojnicz w Zgłobicach.



75

no już u schyłku XIX w., dostrzegając, że rze-
ka potrzebuje wielkiej regulacyi i dopóki ta nie 
nastąpi, usiłowania uregulowania biegu Wisły 
nie dopną celu swego. W 1902 r. badania na 
rzece prowadził wybitny polski hydrotech-
nik, profesor Karol Pomianowski. W podsu-
mowaniu swoich prac naukowiec przedstawił 
projekt budowy zbiornika wodnego z zaporą 
zlokalizowaną w  Rożnowie, pomiędzy Ła-
ziskiem a Ostrą Górą. W Polsce międzywo-
jennej inwestycję odkładano z  powodów fi-
nansowych i dopiero po pamiętnej powodzi 
z 1934 r. uzyskała ona pierwszorzędny prio-
rytet. Decyzja o rozpoczęciu budowy zapadła 
już w  sierpniu 1934 r., a  więc tuż po opad-
nięciu wód. W  marcu 1935 r. zatwierdzony 
został projekt, a  latem ruszyły prace, które 
wykonywała firma Zapory i Roboty Hydrau-
liczne Towarzystwo Polsko–Francuskie Sp. 
z o.o. Do chwili wybuchu II wojny światowej 
budowa ukończona była w  75 procentach. 
Nic zatem dziwnego, że okupacyjne władze 
niemieckie postanowiły ją kontynuować. Je-
sienią 1941 r. rozpoczęto spiętrzanie wody 
i  wstępnie uruchomiono elektrownię. Prace 
zostały zakończone w 1943 r., kiedy zbiornik 
został napełniony do przewidzianej wysoko-
ści. Oddana do użytku żelazobetonowa zapo-
ra ma 550 m długości, 49 m wysokości oraz 
5 m szerokości korony. W elektrowni pracują 
cztery turbiny o  mocy 50 MW każda. Spię-
trzone wody Dunajca utworzyły Jezioro Roż-
nowskie o długości 22 km, szerokości 1-2 km 
oraz głębokości 12-30 m. Ponadto w  latach 
1939-49 niedaleko Czchowa, w przewężeniu 
doliny Dunajca zwanym Pęchry wybudowa-
no drugą zaporę (wys. 19 m), uzyskując w ten 
sposób zbiornik wyrównawczy dla Rożnowa. 
Teren budowy oraz obszar przewidziany do 
zalania musiało opuścić około 1500 osób. 
Mieszkańców przesiedlono, domy i  zabudo-

Zachodnie rubieże

Po katastrofalnej powodzi z 1934 r. podjęto decyzję 
o  wzniesieniu w  Rożnowie zapory, której zada-
niem miało być ostateczne ujarzmienie kapryśnego 
i nieobliczalnego Dunajca.

Zakrojone na wielką skalę prace zakończone zosta-
ły w 1943 r. przez niemieckie władze okupacyjne.

Jezioro Rożnowskie powstało w miejscu opisywa-
nego przez XIX-wiecznych podróżników przełomu 
Dunajca pod Rożnowem.
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wania gospodarcze rozebrano. Na dnie jeziora Rożnowskiego została jedynie wąskotoro-
wa kolejka, którą transportowano materiał budowlany. 

Granica Parku Krajobrazowego opiera się o Dunajec jedynie na krótkim odcinku pomię-
dzy Filipowicami i Tropiem. Będąc tutaj warto jednak zapuścić się dalej i objechać dookoła 
całe Jezioro Rożnowskie. Po drodze czekają nie tylko wspaniałe widoki, ale także miejsca 
z ciekawymi zabytkami, m.in.: drewniane kościoły w Podolszu, Przydonicy, Rożnowie i na 
Przełęczy św. Justa; dwory w Zbyszycach i Rożnowie, ruiny średniowiecznego zamku i no-
wożytny beluard w Rożnowie oraz zrekonstruowany zamek Tropsztyn w Wytrzyszczce.

Źródła cytatów wykorzystanych w  rozdziale: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego; Galicja 
na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783; Słownik historyczno-geograficzny województwa kra-
kowskiego w średniowieczu; Wycieczka po Galicji, s. 118; Przyjaciel Ludu czyli Tygodnik potrzebnych 
i pożytecznych wiadomości, s. 333; Mytnik 1999, s. 20-23; Roczne Sprawozdanie z działalności Powiato-
wego Komitetu Pomocy Ofiarom Powodzi w Brzesku wyd. w roku 1936, s.7; Kaznowiecka 2001, s.27-36.

Jezioro Rożnowskie powstało w miejscu opi-
sywanego przez XIX-wiecznych podróżników 
przełomu Dunajca pod Rożnowem.

W Czchowie powstała druga, mniejsza zapora (fot. po lewej). 
Spiętrzone przez nią wody utworzyły Jezioro Czchowskie, bę-
dące zbiornikiem wyrównawczym dla Jeziora Rożnowskiego.

W Rożnowie oprócz ruin średniowiecznego zamku 
znajduje się beluard (z wł. beluardo), który jest cie-
kawym zabytkiem dawnej architektury obronnej. 
Budowle tego typu były pierwotnie obszernymi 
basztami, które w XVI w. wraz z rozwojem forty-
fikacji bastionowych przekształciły się w niewielkie 
bastiony.
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Kraina legend i opowieści

Na górze za Ciężkowicami są takie wielkie kamienie – to mówili 
starzy ludzie, że tam jest miasto skamieniałe. Dawniej podobno, 
jak ktoś zaklął, albo zazemstował, to tak się stało. To miasteczko 
nazywało się Cichowice. Podobno podczas nabożeństwa w niedzie-
lę baba krowę doiła, a ta krowa ją kopnęła. A ta baba powiedzia-
ła jej tak: „Żebyś skamieniała!”. I wtedy całe miasto skamieniało: 
jeszcze widać na skale, jak baba siedzi pod krową. A to miasto, co 
teraz jest nazywa się „Ciężkowice”, a to dlatego, że poniosło ciężką 
karę. I  tam podobno strasznie straszyło, gdzie te kamienie. I  jak 
kto tamtędy jechał wozem, to coś wyjeżdżało od góry z  bryczką 
i wywalało ten wóz do góry nogami. A baba jak szła bez czepca, 
albo dziwczyna, co miała dziecko, to było strasznie. Ale kiedy tam 
księża poświeciły krzyżem i postawiły go, to dopiero od tego czasu 
nie straszy... (z opowieści Franciszka Oleksika z Brzozowej).

Ciężkowickie Skamieniałe Miasto to jedno z  najbardziej przesyconych legendami 
miejsc na Pogórzu. Widać to w  przytoczonej na wstępie opowieści mieszkańca Brzo-
zowej, która, choć krótka, pełna jest rozmaitych wątków, twórczo zresztą rozwiniętych 
przez wyobraźnię pana Franciszka.

Trzeba przyznać, że legendarna historia Ciężkowic przedstawia się w sposób drama-
tyczny. Założycielem miasta miał być Cieszko, stryj Mieszka I. Wędrując przez Małopol-
skę wraz ze swoją drużyną, Cieszko zabłądził któregoś razu na polowaniu. Po długim 
czasie zagubieni rycerze natknęli się na krainę niezwykłej urody. Niektórzy, urzeczeni jej 
pięknem, postanowili tu zostać, na cześć swojego wodza nazywając nową osadę Cieszko-
wicami. Wkrótce jednak sielanka się skończyła. Jest kilka różnych wersji tłumaczących, 
w jaki sposób ludna i zasobna osada zamieniła się wkrótce w wielkie usypisko głazów. 
Najbardziej barwną historię spisał w 1861 r. poeta Feliks Piasecki. W wierszowanej opo-
wieści pod tytułem Skały Ciężkowickie znajdziemy piękną dziewczynę, dwóch krewkich 
rycerzy, spór o ziemię i morał w postaci srogiej kary, spadającej na każdego, kto złamie 
święte prawo gościnności. Inną, bardziej ponurą opowieść o powstaniu Skamieniałego 
Miasta przytoczył wybitny polski etnograf Seweryn Udziela. W tej historii panem zamku, 
miasta i okolicznych włości miał być pewien odważny, ale i skory do przemocy i wszelkich 
hulanek rycerz. Jego piękna, lecz zaniedbywana żona zmarła młodo z powodu zgryzoty, 
pozostawiając córkę jedynaczkę, która odziedziczyła po matce niezwykłą urodę. Rycerz 
przez jakiś czas rozglądał się za kandydatką na drugą żonę, jednak żaden z okolicznych 
panów nie chciał oddać swojego dziecka znanemu z porywczości dziedzicowi grodu nad 
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Białą. Ten wpadł w końcu na pomysł, że pojmie za żonę własną córkę. W tym momencie 
najwyraźniej wyczerpała się boża cierpliwość, bowiem gdy goście zasiedli do uczty wesel-
nej, gdy rycerz obok córki swojej zajął miejsce za stołem, jako państwo młodzi, zerwała się 
na świecie burza straszna, chmury czarne zawisły nad zamkiem, noc ciemną rozświecały 
błyskawice światłem olśniewającem, a grom za gromem spadał na zamek i na miasto całe. 
Na drugi dzień gromy ucichły i niebo wypogodziło się, ale na miejscu dawnego grodu 

nie było już domów, mieszkańców, zwierząt, 
porywczego rycerza ani jego towarzyszy. 
Wszystko przepadło, tylko skały zimne, skały 
ciężkie, ciche skały zaległy okolicę martwą.

Prawie każda skała na terenie Skamienia-
łego Miasta posiada swoją własną, unikalną, 
legendarną historię. Ratusz miał być siedzibą 
radnych, którzy zamiast dbać o dobro miesz-
kańców, więcej czasu spędzali na niewyszu-
kanych uciechach, urządzając w magistracie 
huczne, mocno zakrapiane zabawy i  przy-
jęcia. Jedna z  takich imprez trwała właśnie 
w najlepsze, gdy miasto skamieniało. Od tego 
czasu zamknięci w  skalnych okowach radni 
czekają na ratunek. Podobno zostaną uwol-
nieni dopiero wtedy, gdy rzeka Biała zaleje 
Ratusz.

Warownie były dawniej basztami strzegą-
cymi wjazdu do miasta. Urzędowali w  nich 
strażnicy, których zadaniem było dbanie 
o  bezpieczeństwo mieszkańców i  ostrzega-
nie ich przed zbliżającymi się zagrożeniami. 
Kiedy nadszedł dzień sądu i kary za grzechy, 
baszty zostały zamienione w  kamień po-
dobnie jak całe miasto. Do dziś w  ścianach 
kamiennych warowni widać małe, okrągłe 
okienka.

Czarownica to kobieta zamieniona w ska-
łę za złorzeczenie księdzu spieszącemu do 
chorego z Najświętszym Sakramentem. Inna 
legenda mówi, że w  tym miejscu spotyka-
ły się na sabat czarownice i wiedźmy z całej 

okolicy. Druga z tych wersji wydaje się być nadal aktualna zważywszy, że u podnóża skał-
ki od kilku lat znajduje się tajemniczy krąg ogniskowy, stworzony prawdopodobnie przez 
nadal spotykające się tutaj wiedźmy. 

W Ratuszu dawni radni czekają na wylew Białej, 
który ma ich uwolnić z kamiennej pułapki.

Okna skamieniałych warowni, które niegdyś strze-
gły wjazdu do miasta.
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Grunwald swoją nazwę zawdzięcza pa-
miątkowej tablicy, która została tu umiesz-
czona w 1910 roku w związku z 500. rocznicą 
Bitwy pod Grunwaldem. Tablicę ufundował 
Ignacy Jan Paderewski. Wcześniej skałka była 
nazywana przez miejscową ludność Piekłem. 
Według legendy, w  jednej ze szczelin Piekła 
ukryto wielkie bogactwa. Raz do roku tajem-
nicza szczelina otwierała się i można było te 
skarby zobaczyć. Wejście zamykało się jed-
nak na głucho za każdym, kto chciał nie tylko 
popatrzeć, ale także zabrać coś ze sobą z głę-
bokiej czeluści. Żadnemu ze śmiałków nie 
udało się dotąd wydostać z pułapki...

Piramidy wbrew pozorom nie zostały tak 
nazwane przez swoje podobieństwo do egip-
skich budowli. Było dokładnie na odwrót. 
W dawnych czasach egipski kronikarz z po-
lecenia faraona odbywał wędrówkę po kra-
jach słowiańskich. W czasie podróży spisywał 
zasłyszane historie i wykonywał ryciny i  ry-
sunki. W  Skamieniałym Mieście zauroczyły 
go kształty tutejszych skał, które przeniósł 
wiernie na papier, a  może na papirus? Kie-
dy powrócił do Egiptu okazało się, że faraon 
właśnie zmarł. Ogłoszono wówczas konkurs 
na projekt grobowca. W konkursie wystarto-
wał także ów kronikarz. Spośród wielu pro-
pozycji wybrano jego szkice przedstawiające 
Piramidy Skamieniałego Miasta. I tak w dale-
kim Egipcie wzniesiono budowle wzorowane 
na kształcie ciężkowickich skał.

Pustelnia to skamieniała chatka pobożnego 
i dobrego pustelnika, który wiódł tutaj skrom-
ne życie z  dala od zgiełku. Któregoś dnia do 
chatki zawitał pewien starzec. Zmęczony wę-
drówką usiadł na ławeczce przed chatą i po-
prosił o  kubek wody. Pustelnik spełnił jego 
prośbę, okazując właściwą sobie gościnność 
i dobre serce. Starzec rzekł mu wtedy tak: Jeśli 
Ci życie miłe przyjacielu, spakuj swoje rzeczy 

Niewykluczone, że pod Czarownicą nadal spotyka-
ją się na sabatach okoliczne wiedźmy.

Skała Grunwald, zwana dawniej Piekłem, wciąż 
strzeże swoich skarbów.

Ciężkowickie Piramidy stały się podobno inspira-
cją dla projektantów budujących grobowiec fara-
ona w odległym Egipcie.
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i uciekaj stąd jak najszybciej, jutro bowiem na 
wszystko będzie już za późno, po czym popro-
sił o jeszcze trochę wody. Gdy pustelnik wró-
cił przed dom z  pełnym kubkiem, starca już 
nie było. Jeszcze tego samego wieczora asceta 
opuścił swój dom i wyruszył w świat. Następ-
nego ranka zgodnie z  przepowiednią starca 
na wszystko było już za późno, bo całe miasto, 
razem ze stojącą poza jego murami pustelnią, 
zostało zamienione w skały.

Z  kolei Borsuk to pamiątka po pewnym 
niezwykle skąpym rycerzu, który w  skalnej 
szczelinie gromadził liczne skarby i kosztow-
ności. A ponieważ bardzo się bał potencjal-

nych złodziei, starał się nie oddalać od swoich bogactw ani na krok, pilnując ich jak bor-
suk pilnuje swojej nory. Pewnego razu, zmęczony już tym ciągłym strażowaniem, ułożył 
się przed wejściem do skalnej komnaty i zasnął. I wtedy spotkała go wreszcie zasłużona 
kara za chciwość. We śnie został zamieniony w skalnego borsuka i tak po dzień dzisiejszy 
śpi, pilnując schowanych w skale kosztowności.

Ze Skałką z krzyżem związane są dwie opo-
wieści. Jedna z nich mówi, że jest to dawny ko-
ściół, który w skałę został zamieniony z winy 
proboszcza. Ksiądz lubił bowiem grać w kości 
i bardzo często zasiadał do partyjek z diabłem. 
Pewnego dnia, gdy przegrał już cały swój do-
bytek, zastawił w grze kościół. Niestety i  tym 
razem los nie był mu przychylny. W najbliższe 
niedzielne przedpołudnie, gdy ksiądz wraz 
z wiernymi modlił się w kościele, diabeł posta-
nowił odebrać swoją wygraną i zamienił świą-
tynię wraz z przebywającymi wewnątrz para-
fianami i duchownym w skałę. O tym, że był 
to kiedyś prawdziwy kościół, przypomina dziś 
jedynie krzyż umieszczony na szczycie skałki. 

Inna legenda opowiada, że w miejscu tym siadywał czasami pijany czart. Nudząc się, rzucał 
dla rozrywki kamieniami w kierunku drogi wiodącej do miasteczka. Zdarzało się przy tym 
nierzadko, że płoszył konie ciągnące kupieckie wozy oraz robił krzywdę przechodzącym 
w pobliżu miejscowym. W efekcie mieszkańcy zaczęli ze strachu omijać to miejsce, bo nie 
wiedzieli, dlaczego niespodziewanie spadają tu na nich kamienie i fragmenty skał. We wsi 
znalazł się jednak jeden odważny chłop, który stwierdził, że to na pewno sprawka diabła. 
Wykuł więc z żelaza krzyż i zamocował go na szczycie skałki. Gdy tylko diabeł zobaczył ten 

Ostrzeżony w  porę stary pustelnik zdołał opuścić 
swoją pustelnię tuż przed tym, jak skamieniała 
ona razem z całym miastem.

Zamieniony w kamiennego borsuka skąpy szlach-
cic dalej pilnuje zgromadzonych w skalnej czeluści 
kosztowności.
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krzyż, wyniósł się stąd czym prędzej, dzięki 
czemu droga znowu stała się bezpieczna.

Prawdziwą górą tajemnic i  legend jest 
Mogiła, której zalesiony masyw piętrzy się 
nad Filipowicami, Wolą Stróską i  Rudą Ka-
meralną. Podobno w  dawnych czasach na 
terenie dzisiejszej Woli Stróskiej była mała 
osada, w której mieszkali prości, biedni rol-
nicy. Żyli wśród nich zakochani w  sobie od 
dawna młodzi ludzie – najpiękniejsza w osa-
dzie dziewczyna i biedny chłopiec. Ludzie we 
wsi cieszyli się już na rychło spodziewane we-
sele. Niestety, dziewczyna nagle zachorowała 
i  żadne, nawet z  daleka sprowadzane lekar-
stwa jej nie pomagały. Młodzieniec czuwał 
przy niej przez cały czas, jednak dziewczyna, 
ku rozpaczy całej wsi, gasła z dnia na dzień. 
Zanim wydała ostatnie tchnienie, wybranek 
serca zdążył jej jeszcze coś szepnąć do ucha. 
Po śmierci dziewczynę pochowano w  nie-
wielkiej, ziemnej mogile. Zgodnie z obietnicą 
złożoną ukochanej na łożu śmierci, chłopak 
do końca swych dni codziennie ją odwiedzał, 
przynosząc na jej grób grudki ziemi. I  tak 
na maleńkim, samotnym grobie dziewczyny 
usypał wielką górę nazywaną Mogiłą.

Ale nie jest to jedyna legendarna mogiła 
na Mogile. Jędrzej Mytnik, nieoceniony kro-
nikarz z Filipowic, zanotował zasłyszaną przez siebie historię o zabójstwie dokonanym 
wśród leśnych ostępów. Jego ofiarą miała paść dziewczyna niosąca na Wolę Stróską mąkę 
przemieloną w młynie w Rudzie Kameralnej, którą to dziewkę wtedy zabił zbój w  lesie 
Stróżkim w celu odebrania jej mąki, i tam ją w lesie pochowano, a tenże plac do dziś nazywa 
się placem na mogile.

Jeszcze inna opowieść spod Mogiły pochodzi z czasów szwedzkiego potopu. Polacy 
mieli wtedy pojmać w okolicy tak wielu Szwedów, że pojawiły się problemy z ich wyży-
wieniem. Sprawę rozwiązano mordując jeńców. Pytani o szwedzką mogiłę mieszkańcy 
wskazują stary dąb zwany szwedzkim albo kamienną figurę Matki Bożej przy ostatnich 
zabudowaniach przysiółka Górki.

Niezwykle intrygujące są opowieści o Godowie, starożytnym grodzie w masywie Mo-
giły. Jego mieszkańcy mieli dojść do wielkiego bogactwa za sprawą bezgranicznej chciwo-
ści, która kazała im pracować nawet w niedzielę. Spotkała ich za to okrutna kara – miasto 

Podobno na szczycie dzisiejszej Skały z  Krzyżem 
siadywał kiedyś diabeł, który płatał nieprzyjemne 
figle ludziom przechodzącym pobliską drogą.

Zalesiony masyw pełnej tajemnic Mogiły wznosi 
się nad Filipowicami, Wolą Stróską i Rudą Kame-
ralną.
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zapadło się pod ziemię. W jego miejscu w każdy Poniedziałek Wielkanocny można po-
dobno do dziś usłyszeć bijące w głębi ziemi dzwony.

Z kolei według wersji utrwalonej przez Jędrzeja Mytnika, Godów był zamożnym i du-
żym grodem, który został zniszczony w czasie szwedzkiego potopu. Zrujnowane i opusz-
czone przez ludzi miasto zarosło gęstym lasem i popadło w zapomnienie. Czasem tylko 
zapuszczającym się w te strony chłopom przytrafiały się małe przygody przypominające 

o jego istnieniu. I tak na przykład w 1929 r. 
Stanisław Język z  Woli Stróskiej opowiadał, 
że jego matka mu opowiadała, że pradziad-
kowi niejakiego Błażeja Jastrzębia zginęły 
kiedyś pod Mogiłą świnie. Po długim szuka-
niu znalazł je na Górze Godowskiej, jak tam 
żarły jakieś zboże którego było bardzo, bardzo 
dużo w jakiś składach czyli w piwnicach. Ten-
że Język Stanisław usłyszał od swojej matki 
inną historię, według której żelazne drzwi ze 
zniszczonego Godowa trafiły do zakrystii ko-
ścioła parafialnego w Czchowie. Tutaj akurat 
opinie były podzielone, ponieważ według in-
nych wiarygodnych źródeł, a mianowicie we-

dług relacji Jędrzeja Porosło z Filipowic, drzwi żelazne w tamtejszym kościele pochodzą 
z czchowskiego zamku. Zupełnie odmiennego zdania był natomiast ś.p. Michał Krakow-
ski, który mówił, że te drzwi są od kościółka, który miał stać na Kamieniu, czyli Patryi i od 
Stróżskiej granicy. Był kościółek czy go nie było – trudno powiedzieć. Faktem jest, że na 
austriackiej mapie z 1899 r. jeden ze szczytów Mogiły (ale nie Patria) nosi nazwę U Krzy-
ża. Dziś w miejscu tym nie ma nic oprócz gęstego, świerkowego lasu.

Były też inne relacje. Niejaki Józef Malik z Woli Stróskiej miał około 1889 r. zwozić 
z Góry Godowskiej kamienie pochodzące z dawnego miasta, a przeznaczone na budowę 
stajni przy dworze w Stróżach. Natomiast Jan Kusion, inwalida na nogę zarazem i szewc 
z Rudy Kameralnej opowiedział Mytnikowi historię, jako to w roku 1909 na Godowskiej 
Górze (…) gdy ją chłopy z Rudy kopali z pniaków, aby na tej ziemi zasadzić ziemniaków, 
to na tejże zielni pod pniakami znajdowali bagnety, kule, flaszkę zakorkowaną z płynem, 
książkę w pudełku blaszanym i kawał jakiegoś kruszcu żółtego jak złoto. Tak opowiadał Jan 
Kusion, inwalida na nogę, w lecie 1924 roku.

Wszystkie te historie bledną wobec przeżyć niejakiej Justyny z Kawłowskich Bocheń-
skiej. W lutym albo też w marcu 1932 r. miała ona sen, w którym przykazano jej, aby 
poszła na Mogiłę i tam odmówiła 15 różańców. Sen powtórzył się jeszcze dwa razy, przy 
czym tajemniczy głos ostrzegł Bocheńską, że gdy tego nie uczyni to ją spotka bieda wielka 
albo choroba, a gdy to uczyni, to się jej będzie dobrze powodziło i będzie długo żyła. Kobieta 
zwlekała jednak z wyprawą na Mogiłę, aż dopiero około Zielonych Świątek poszła do lasu 
z chłopakiem, i ujrzeli starego chłopa który miał brodę bardzo wielką i zlękli się i rachowali 

Lasy Mogiły pamiętają wiele niezwykłych i do dzi-
siaj niewyjaśnionych historii.
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uciekać, ale już było za późno, bo on się do nich prędko zbliżał, a gdy się z nim spotkali i za-
pytani od niego, gdzie idą, powiedziała mu Bocheńska że idą na Mogiłę, a nie wiedzą gdzie 
jest ta Mogiła. Wtedy ów stary dziadek im rzekł, chodźcie ze mną, a ja wam ukaże Mogiłę, 
więc my obydwoje z chłopakiem i z temże dziadkiem my się wrócili, a gdyśmy przyszli dalej 
w las wtedy ów dziadek wskazał laską miejsce na którym miała być Mogiła, a potem od-
szedł parę kroków od nich i zniknął. Bocheńska nie czekając na dalszy przebieg wydarzeń 
w te pędy zaczęła uciekać do domu. Rok później zebrała się jeszcze raz na odwagę i w ko-
lejne Zielone Świątki ruszyła do lasu w towarzystwie męża, uzbrojona w wodę święconą, 
kropidło i gromnicę. Odnalazłszy miejsce wskazane przez zagadkowego dziadka, kobieta 
uklękła na nim i odmówiła owe 15 różańców i wodą wpierw pokropiła i gromnicę paliła. 
I widziała tam wtedy w pobliżu, jak dwie panny z młodzieńcem przyszły a także i dziecko 
tam z niemi przybyło, i chciało się to dziecko przez ciemiaki do Bocheńskiej dostać, ale prze-
cie nie doszło. A potem się ten młodzieniec gdzieś podział, a panny z dzieckiem poszły dalej 
w las i tam tańczyły i śpiewały później jeszcze dalej się pomknęły i zaczęły kamieniami niby 
to po jodłach ale i do mnie rzucać, potem się gdzieś podziały wraz z dzieckiem. Bocheńska 
miała widać nerwy ze stali, bowiem nie zrażona dziwnym widokiem dokończyła modli-
twę, a potem wzięła 15 ziarn grochu bufonu, które z sobą z domu przyniosła i rzucała na tę 
Mogiłę, które to grochy wznosiły się w górę, ani do ziemi żaden nie dopadł, tylko poleciały 
pod obłoki i już nazad nie padły na ziemię. A grochu to sobie wzięła na to, aby co odmówi 
jeden różaniec, odłożyła jedno ziarnko grochu, aby się jej nic pomyliło.

Inne miejsca w Parku także mają swoje legendy i opowieści, choć nigdzie już nie wy-
stępują one w takim nagromadzeniu, jak w Skamieniałym Mieście i na Mogile. Cieka-
wa jest na przykład historia z  Bruśnika, przytoczona przez Seweryna Goszczyńskiego 
w Dzienniku podróży do Tatrów. Jak relacjonuje poeta: Na polach Bruśnika znajduje się 
pieczara znacznej długości. Służyła ona Aryanom, podczas ich prześladowania w Polsce, 
do tajemnych schadzek. Wchód jej zawalony dziś kamieniami, ale przed laty kilkunastą 
można było jeszcze zwiedzać jej wnętrze. Ma ono być starannie urządzone sztuką ludzką; 
schody były wygodne i nie naruszone. Dziś mniemanie ludu złożyło w niej niezmierne skar-
by, których czarci strzegą. Na dowód, że tak jest przywodzą powieść o kulawym ślusarzu 
z  Bruśnika, który niedawno umarł. Dowiedział się on, niewiadomo jakim sposobem, że 
czarci w pewne święta rozchodzą się na jutrznie i zostawiają pieczarę bez żadnej straży. Ko-
rzystając z tego a pragnąc pieniędzy, udał się do pieczary w porze przyjaznej, znalazł w sa-
mej rzeczy jak żądał, nabrał pieniędzy ile mu się podobało, i szczęśliwie wrócił do domu. Ta 
wyprawa zachęciła do drugiej i więcej. Zawsze mu się udawało. Raz, chciwszy nad zwyczaj, 
zabawił się rabunkiem dłużej niż wypadało, w tem czarci nadbiegają i łapią go na gorącym 
uczynku: nie dał się schwytać to prawda, uśpieszył wymknąć się za drzwi, ale kiedy dla 
większego bespieczeństwa chciał je zamknąć za sobą, zatrzasł z takim pośpiechem że mu 
piętę ucięły; od czego do śmierci już chromał. 

Nie brak też legend wyjaśniających pochodzenie nazw miejscowości. I tak na przykład 
przez dzisiejszy Gromnik dawno temu przejeżdżać miał pewien niezwykle zamożny kupiec 
bizantyjski, który zmierzał szlakiem bursztynowym nad Bałtyk. Od mieszkańców niewiel-
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kiej, śródleśnej osady zakupił żywność, płacąc za nią srebrnymi monetami i skórami. Przed 
wyruszeniem w dalszą drogę zostawił osadnikom winogrona, zwane groniami. Miejsco-
wi, nie mogąc wymówić słowa gronie, zaczęli używać jego przekształconej formy – gromie, 
co dało początek nazwie miejscowości Gromnik. Pamiątką po tych wydarzeniach ma być 
dzisiejszy przysiółek o nazwie Winnica. Z kolei na terenie dzisiejszej Kipsznej za czasów 
saskich miała istnieć osada o nazwie Szna, w której zbudowano karczmę. Jednak aby zaopa-
trzyć ją w wódkę i piwo trzeba było wyprawiać się rzeką aż do Grybowa lub Sącza. Podróże 
były bardzo uciążliwe, dlatego ówczesny właściciel dworu w  Bogoniowicach postanowił 
wybudować na polach folwarcznych Szny browar. Warzono w nim piwo na potrzeby dwo-
ru i okolicznych karczm. Pewnego razu, a był to ostatni czwartek Wielkiego Postu, zwany 
Babskim combrem, miejscowe baby zgodnie ze starą tradycją fundowały alkohol, a robiły to 
tak hojnie, że majster i robotnicy obsługujący browar upili się do nieprzytomności i zasnęli 
kamiennym snem, pozostawiając warzące się piwo na pastwę losu. Rano, gdy się obudzili, 
piwo z kotłów wykipiało. Następnego dnia majster próbował tłumaczyć się przed dziedzi-
cem w Bogoniowicach, ale tak bardzo się go bał, że zdołał tylko wyjąkać: Kip, kip, kipi na 
Sznie, co znaczyło, że w browarze Szna kipi piwo. Od tego czasu dworacy mówili: Kipi na 
Sznie, aż w końcu wieś przemianowano na Kipszną. 

Nazwa miejscowości Drużków wywodzić się ma od drużyny wojów, których osiedlił 
w tym miejscu Bolesław Chrobry. Nazwa Zdoni wzięła się z tego, że mieszkało tu niegdyś 
bardzo wielu zdunów, którzy słynęli w  całej okolicy jako solidni fachowcy. Natomiast 
w Pławnej znajdowały się dawniej liczne stawy, w których ludność miejscowa chętnie się 
kąpała, czyli, mówiąc dawnym językiem, pławiła.

Niezwykle ciekawa jest inna legenda związana z Pławną. Swojego czasu przez wieś 
przetoczyła się zbierająca śmiertelne żniwo epidemia cholery. Wyglądało na to, że nie 
przeżyje żaden mieszkaniec wioski. Nieopodal dworu właściciela Pławnej, tuż przy rze-
ce Biała, stała karczma. Pewnego dnia, wczesnym rankiem, zauważono stojącą przy niej 
Śmierć z kosą. Kostucha podobno tańczyła wokół budynku i śpiewała:

 Hossa! Hossa! Zimna rosa!  
 Będą ludzie kurze ziele pić i nie będą mżyć!  
 Hossa! Hossa! Zimna rosa!

Wiadomość o pieśni szybko rozeszła się wśród pozostałych jeszcze przy życiu mieszkań-
ców wsi, którzy uwierzyli jej słowom i od tego dnia zaczęli pracowicie zbierać ziele, z któ-
rego następnie robili wywar do picia. Kuracja trwała długo, ale w końcu cholera ustąpiła. 
I tak Śmierć uratowała wieś. Karczma, wokół której tańczyła tamtego dnia, kilka lat później 
została zabrana przez powódź. Miejsce, w którym stała, nazywano odtąd Karczmiskiem.

Następna opowieść z okolic Pławnej dotyczy skał zwanych Diablim Boiskiem. Otóż, daw-
no, dawno temu na Białą istnieć miała niewielka osada. Ludzie wiedli w niej spokojne ży-
cie, uprawiając rolę, hodując zwierzęta lub łowiąc ryby w rzece. Pewnego razu zdarzyło się 
jednak nieszczęście. W lasach porastających okoliczne wzgórza zamieszkały dwa olbrzymy, 
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nazywane diabłami. Dopóki dzikiej zwierzyny 
było pod dostatkiem, potwory pozostawiały 
mieszkańców w spokoju. Jednak gdy w lasach 
zabrakło jedzenia, olbrzymy zaczęły podkradać 
ludziom bydło. Wiejska starszyzna zebrała się 
naradę aby postanowić, co dalej czynić. Pewien 
mądry starzec o imieniu Pławno wpadł na po-
mysł, aby diabły ze sobą skłócić. Do stojącego 
na wzgórzu drzewa przywiązano dorodnego 
byka z informacją Dla najsilniejszego, po czym 
zwabiono w to miejsce olbrzymy. Kiedy te zo-
baczyły przynętę, zaczęły ze sobą walczyć na 
śmierć i życie. Wyrywały drzewa z korzeniami, 
rzucały głazami po całej okolicy. Zaciekła wal-
ka trwała trzy dni, aż wreszcie obydwa diabły 
padły z  wycieńczenia, kończąc tym samym 
udrękę mieszkańców. Miejsce walki potworów 
nazwano Diablim Boiskiem, a osadzie nadano 
na cześć mądrego starca nazwę Pławna.

Swoją legendę ma także malownicza ska-
ła Wieprzek, znajdująca się na zalesionych 
wzgórzach ponad wsią Siekierczyna. Historia 
ta głosi, że kilku kupców pędziło kiedyś świ-
nie z Grybowa w stronę Zakliczyna. Zmęcze-
ni wędrówką postanowili odpocząć w  lesie. 
W trakcie odpoczynku dwóch z nich wdało 
się w spór, roszcząc sobie prawo do jednego 
wieprzka. Jeden z  nich krzyknął: Jeżeli ten 
wieprzek nie jest mój to aby skamieniał! – i tak 
się właśnie stało...

Skały o  nazwie Diable Boisko to miejsce kłótni 
dwóch diabłów, przechytrzonych przez mądrego 
starca o imieniu Pławno.

W XIX w. w okolice Jastrzębi dotarł polski poeta, 
podróżnik i  rysownik Maciej Bogusz Stęczyński. 
Wykonany przez niego rysunek skały Wieprzek 
został później zamieszczony w wydanej w 1847 r. 
książce pod tytułem Okolice Galicji.

Źródła cytatów wykorzystanych w rozdziale: Udziela 1926, Mytnik 1999, s. 12-13, 15-16; Goszczyń-
ski 1853, s. 36-37; Zając, Pławna-nazwa wsi-legenda.

Kraina legend i opowieści
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Miejsca, których nie ma

Pod Tropiem zaczyna się śliczny przełom Dunajca pod Rożnowem; 
płynie on tu w tak wązkim wąwozie, że niemożliwem było w nim 
zbudowanie drogi, która go też wymija, biegnąc górą. Z obu stron 
zalesione, urwiste brzegi. Najpiękniejsza partya zaczyna się pod 
Rożnowem, gdzie w dolinę Dunajca wrzyna się skaliste wzgórze, 
opłynięte z  trzech stron przez jego wody (Mieczysław Orłowicz, 
Przewodnik po Galicji z 1919 r.).

Tego miejsca już nie ma. Po wybudowaniu zbiorników zaporowych w  Rożnowie 
i Czchowie malowniczy przełom Dunajca przepadł na zawsze w odmętach Jeziora Roż-
nowskiego. Wcześniej zdążył jednak zachwycić niejednego wielbiciela dzikich i roman-
tycznych, a przy tym swojskich, polskich krajobrazów. W 1831 r. jako jeden z pierwszych 
zawitał w te strony Żegota Pauli, który po zwiedzeniu Zakliczyna, Melsztyna i Czchowa 
wybrał się na pieszą wycieczkę w głąb urwistej doliny. Dunajec kręcąc się płynie tu między 
dwoma górami, mającymi grzbiety gęstym borem porosłe. Stopy gór aż do brzegów pokryte 
były bujną trawą, z której kwiaty różnobarwne, podobne tkance pysznego kobierca, wy-
stawały. Wieś Rożnów, okolona Dunajcem, leży w powabnym miejscu, jakby na ostrowie 
czarownym. W połowie XIX w. poeta, rysownik i niestrudzony wędrowiec Maciej Bogusz 
Stęczyński stwierdził, że w miejscu tym (...) co krok prawie zdybać może poeta i malarz 
okolice tak czarodziejsko-urocze, że mimowolnie zamarzyć musi, i chętka go weźmie nie-
wstrzymana, oddać je pieniem lub pędzlem. Dzisiejszy widok przełomu Dunajca pod Roż-
nowem zapewne nie wzbudziłby już takiego entuzjazmu u romantycznych podróżników 
z  XIX w. Zadowoleni mogą być natomiast miłośnicy budowli hydrotechnicznych, dla 
których zapory w Rożnowie i Czchowie są nie lada atrakcją.

U stóp zamku w Melsztynie nie ma już warownie a mocno zbudowanego na palach dę-
bowych mostu, na którym w czasie powodzi z 1934 r. zatrzymał się przyniesiony z Gród-
ka nad Dunajcem dom z  siedzącym na jego dachu właścicielem. Do naszych czasów 
przetrwały jedynie dawne mostowe przyczółki. Od strony Zakliczyna można do nich 
dojść przez Wesołów, drogą, która urywa się nagle na wysokości wałów przeciwpowo-
dziowych. Także po drugiej stronie Dunajca miejsce jest łatwe do odnalezienia – ślepa 
droga prowadząca na dawną przeprawę odchodzi od trasy Zakliczyn – Jurków kilkana-
ście metrów przed zajazdem usytuowanym u stóp zamku Melsztyn. 

Wśród potężnych, starych drzew dawnego parku dworskiego w  Bogoniowicach 
nie odnajdziemy już barokowego dworu z XVII lub początku XVIII w. Swojego czasu 
uchodził on za jeden z piękniejszych w Polsce, ukazując w sposób podręcznikowy proces 
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przekształcania się pod wpływem architektu-
ry włoskiej tradycyjnej siedziby ziemiańskiej 
w kierunku „domu pańskiego”, w którym za-
czynają dominować programy o  charakterze 
rezydencjonalnym, a  relikty cech obronnych 
reprezentują narożne alkierze. Z  dawnych 
opisów i  fotografii wiadomo, że dwór był 
drewniany, parterowy i  otynkowany. Wybu-
dowano go w konstrukcji zrębowej na planie 
zbliżonym do prostokąta, z  dwiema przyle-
gającymi do tylnej elewacji przybudówkami 
o charakterze alkierzy. Od frontu znajdował 
się portyk wgłębny o trzech arkadach, wspar-
ty na dwóch kolumnach i dwóch półkolum-
nach. Całość nakrywał wysoki, namiotowy, 
łamany dach polski z symetrycznie rozmiesz-
czonymi powiekami. 

W  czasie I  wojny światowej dworek zo-
stał częściowo zdewastowany. Podczas bitwy 
gorlickiej wiosną 1915 r. urządzono w  nim 
polowy lazaret. Ciała zmarłych żołnierzy 
chowano naprędce w dworskim parku. Do-
piero później ekshumowano je i przeniesio-
no na pobliski cmentarz wojenny nr 138, 
wybudowany według projektu Jana Szczep-
kowskiego. Po I wojnie zdewastowany i po-
zbawiony wyposażenia dwór pozostawał 
przez pewien czas niezamieszkany. Uszko-
dzony ponownie podczas II wojny światowej 
został w 1946 r. ostatecznie rozebrany. W la-
tach 60. XX w. na jego miejscu wystawio-
no szkołę. Nieco dłużej przetrwała stojąca 
w pobliżu oficyna z 1.poł XIX w. Drewniany, 
parterowy budynek z  dwoma malowniczy-
mi gankami z  czasem także popadł jednak 
w ruinę. Rozebrano go w 2009 r. Odtąd je-
dyną pozostałością po dawnym zespole dworskim w Bogoniowicach jest piękny park 
ze starymi lipami (obwód najpotężniejszych z nich sięga 6 metrów), brzozami, akacja-
mi, jesionami, wiązami, modrzewiami i dębami. Przy najpotężniejszej z bogoniowic-
kich lip miał podobno zażywać odpoczynku powracający z wyprawy wiedeńskiej król 
Jan III Sobieski...

Pozostałością po dawnym moście na Dunajcu 
w Melsztynie są jedynie kamienne przyczółki mo-
stowe.

Nieistniejący dwór w  Bogoniowicach był jednym 
z  najpiękniejszych tego typu zabytków w  Polsce. 
Wyróżniał go charakterystyczny dach łamany, 
zwany polskim – czterospadowy, o  dwóch poła-
ciach o tym samym spadku położonych jedna nad 
drugą i  oddzielonych niewielką ścianką. Na osi 
elewacji frontowej znajdował się portyk wgłębny 
– malowniczy element architektoniczny osłania-
jący główne wejście i otwierający się na zewnątrz 
arkadami wspartymi na kolumnach. Z  obydwu 
boków do budowli przylegały charakterystyczne 
dla polskich dworów alkierze, które wykształciły 
się w 1. poł. XVI w. z narożnych baszt pełniących 
funkcje obronne.
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Do naszych czasów nie przetrwał także dwór w pobliskich Zborowicach. Pokaźnych 
rozmiarów budowla z wysoką wieżą w części południowo-wschodniej oraz z dużym tara-
sem nad wejściem od strony południowej miała być pierwotnie wzniesiona na przełomie 
XVI i XVII w. Podczas I wojny światowej w dworze kwaterowali żołnierze austro-wę-
gierscy. W maju 1915 r. wojsko spaliło dwór, którego zgliszcza zostały w latach 20. XX w. 
rozebrane do reszty.

Jeszcze jeden dwór nad 
Białą znajdował się w  Pław-
nej, w przysiółku o wdzięcznej 
nazwie Zimna Wódka. Miej-
scowy majątek, rozciągający 
się od przystanku kolejowe-
go w  Pławnej po Sędziszową, 
należał na początku XX w. do 
Franciszka Ksawerego Fie-
richa, wybitnego polskiego 
prawnika, specjalisty postę-
powania cywilnego, profe-
sora i  rektora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w  Krakowie. 
Oryginalną postacią związaną 

z dworem był karbowy Jan Byś, który swojego czasu pilnował dworskich pracowników. 
Na lasce znaczył ołówkiem zwykłem ilu ludzi było do pracy w tym dniu co wieczór szedł do 
pana i dawał mu sprawozdanie był bardzo surowy a dla pana sprawiedliwy jak sam pan. 
Przed dworem (…) była szyna uwieszona na łajcuszku i co rano o godz. 5.00 bił młotkiem 
w tą szynę na pobudkę i na wyjazd w pole o godz. 7.00 i na południe a głos leciał na 3 km. 
Po ogłoszeniu reformy rolnej fornale tą szynę urwali nieśli na drążkach śpiewali że pobód-
ka się skończyła i utopili ten kawałek szyny w stawie przydworskim. Dwór został spalony 
przez Niemców w  czasie II wojny światowej. Przetrwał stojący obok dawny spichlerz, 
przerobiony obecnie na budynek mieszkalny.

Dwór miał znajdować się kiedyś także w Rudzie Kameralnej. W 1920 r. niejaki Jan 
Kusion opowiadał kronikarzowi Jędrzejowi Mytnikowi z Filipowic, że przed 85 latami 
był w Rudzie kameralnej dwór, to znaczy że ów dwór jeszcze istniał w roku 1845. Dwór ten 
stać miał na przysiołku Rudzkim tak zwanym Dąbrowy, a Pan dziedzic w temże folwarku 
nazywał się Dąbrowski. W czasie rabacji galicyjskiej w 1846 r. miejscowi chłopi pojmali 
podobno owego nieszczęsnego dziedzica, wywieźli go na miejsce zwane Krętówki i tam 
go zabili. Do dworu w Rudzie miała należeć gorzelnia, która istniała na tem placu gdzie 
obecnie mieszka Żyd Fajbuś oraz młyn poniżej Rysia pod świerkiem.

Z krajobrazu wsi, miast i miasteczek zniknęły bezpowrotnie dawne karczmy, wszyst-
kie owe Wygody, Pohulanki, Wymysłowy, Piekła i Mitręgi, przyciągające przez wieki po-
dróżnych, a przede wszystkim miejscowych, spośród których niejednego przywiodły do 

Dwór w Zborowicach w maju 1915 r. Mury są jeszcze całe, ale braku-
je już dużej części dachów.
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całkowitej finansowej ruiny. Karczma szynko-
wała miód i piwo, a od końca XVI wieku także 
gorzałkę; przyjezdnym dostarczała obroku dla 
koni, służyła zaś wszystkim jako giełda, tj. do 
zabaw, tańców z  muzyką i  rozhoworów. (…) 
W  karczmie nieraz odprawiali dziekani sądy 
kościelne; tu kojarzono małżeństwa. Była za-
tem dawna karczma prawdziwą instytucją, 
a karczmarz, często zaufana osoba dziedzica, 
stanowił ważną personę w  gronie lokalnej 
społeczności i korzystał z  licznych dodatko-
wych przywilejów, jak zwolnienie od robo-
cizn i podatku podymnego.

W Ciężkowicach prowadzona przez Żyda 
karczma dworska miała istnieć w  1. poł. 
XIX w. na obecnie zachodnim brzegu Białej, 
w  pobliżu mostu prowadzącego do Kąśnej 
Dolnej. Interes szedł dobrze do czasu kolej-
nej powodzi, w wyniku której Biała zmieniła 
koryto, odcinając karczmę od głównej drogi. 
Następna karczma powstała przy dzisiejszej 
ulicy Krynickiej. Był to długi, murowano-
-drewniany budynek z  jadalnią, czterema 
małymi pokojami noclegowymi oraz kręgielnią. Wysokie dochody karczmarza miały 
wzbudzać powszechną zawiść wśród izraelickiej społeczności Ciężkowic, stąd też karcz-
mę zaczęto nazywać Zazdrość. Wzniesiony około 1850 r. budynek pełnił swoją funkcję do 
początku I wojny. Potem karczmę zamieniono na piekarnię. Obecnie stoi na tym miejscu 
dom prywatny, a część Ciężkowic w pobliżu ulic Krynickiej i Grunwaldzkiej dalej nazy-
wana jest czasem Zazdrością.

Druga karczma w Ciężkowicach znajdowała się przy drodze do Ostruszy i nazywała 
się Musowaniec. Już jednak w latach 30. XX w. były w tym miejscu tylko ruiny, o któ-
rych wspominał mieszkaniec Ciężkowic Marian Kras. ...pamiętam, że granice miasta przy 
wszystkich ważniejszych drogach były oznakowane wyjątkowo solidnie dużymi blaszanymi 
tablicami stojącymi na wysokich około 2,5 m szynach kolejowych w betonie. Widziałem 
ich kilka. W pamięci utkwiła mi zwłaszcza ta przy drodze do Ostruszy, obok ruin karczmy 
zwanej Musowaniec, 100 m przed skałą Wantucha.

W pobliskiej Falkowej karczmę prowadził Żyd Josek, którego żona znana była w oko-
licy z  wielkiej życzliwości w  stosunku do ludzi, pomagała m.in. sierotom. Jednym ze 
stałych bywalców karczmy był podobno młody chłopak o imieniu Wawrzek, pomocnik 
rolny w jednym z okolicznych gospodarstw. Ów Wawrzek podsłuchał kiedyś, jak podróż-
ni opowiadali sobie legendę o wielkich skarbach ukrytych w Diablej Dziurze w Bukowcu. 

Kamienny krzyż przydrożny na skraju przysiółka 
Dąbrowy w  Rudzie Kameralnej. Według niepo-
twierdzonych przekazów w  jego w  pobliżu miał 
kiedyś stać dwór.
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Skarby miały się znajdować w podziemnych korytarzach pilnowanych przez diabła. Je-
den z rozmówców zaczął się zastanawiać nad tym, czy aby owe tunele nie dochodzą przy-
padkiem pod Falkową i nie łączą się z piwnicą karczmy? Ta zasłyszana myśl nie dawało 
odtąd spokoju młodemu Wawrzkowi, który postanowił sprawdzić wszystko osobiście, 
licząc na odnalezienie nieprzebranych bogactw. W  jedną z kolejnych sobót po zakoń-
czeniu pracy chłopak przebrał się i poszedł prosto do karczmy. Siedział tam chwilę przy 
stole, po czym niepostrzeżenie dostał się do piwnic. I tyle o nim słyszano. Wszelki ślad po 
młodym Wawrzku zaginął, a karczmę niedługo potem strawił pożar, od którego zawaliły 
się także piwnice. W miejscu tym zaczęło od tej pory straszyć. Epilog całej historii miał 
się wydarzyć w latach 70. XX w. W Falkowej budowano wtedy nową, asfaltową drogę, co 
wymagało zmiany przebiegu koryta rzeki. Koparki wybierały ziemię na miejscu dawnej 
karczmy. Skarbów tam wprawdzie nie było, ale w miejscu jednej z dawnych piwnic od-
kryto ludzkie kości...

Legenda związana jest także z karczmą stojącą niegdyś w Stróży, w pobliżu Dunajca, 
tam, gdzie dzisiaj znajduje się przysiółek Równia. Miejsce było gwarne i wesołe. Dla gości 
grała kapela, a tańce i śpiewy trwały często przez całą noc. Ludzie tak dobrze się bawili, 
że zaczęli zapominać nie tylko o pracy w swoich zagrodach, ale i o samym Panu Bogu. 
Bieda zaczęła powoli zaglądać do chałup, a oni nie chcieli zaniechać hulaszczego życia. 
Nie pomagały nawet nawoływania do poprawy i  modlitwy, jakie wygłaszał z  ambony 
ksiądz. Tenże proboszcz jechał któregoś razu do chorego z Panem Jezusem. Gdy przejeż-
dżał obok karczmy, ludzie wybiegli i zamiast uklęknąć, zaczęli kpić z niego i Pana Boga. 
Dzień był wtedy piękny i słoneczny. Jednak w pewnej chwili z jasnego nieba uderzył po-
tężny grom. Rozerwała się ziemia, a czarna otchłań pochłonęła i karczmę i ludzi. Jeszcze 
przez chwilę słychać było tylko jęk i płacz. Cały dół wypełniła woda i wkrótce w miejscu, 
w którym przedtem stała karczma, powstało duże i głębokie jezioro, które z biegiem lat 
zarosło szuwarami i trzcinami. Z czasem w jego miejscu powstało niewielkie bagnisko, 
znajdujące się obecnie po zachodniej stronie drogi wiodącej do Dunajca.

Innym charakterystycznym elementem dawnego krajobrazu kulturowego były budo-
wane na bystrych potokach i rzekach młyny wodne. Na austriackiej mapie z 1899 r. mły-
ny zaznaczone są w Kąśnej, w Jastrzębi (dwa), w Siekierczynie i w Paleśnicy (w tej ostat-
niej aż trzy). W pobliżu kamieniołomu w Tursku do lat 20. XX w. istniał młyn napędzany 
wodą z Białej Dunajcowej, który obsługiwał m.in. gospodarstwo dworskie w Bogoniowi-
cach. Przy okazji budowy linii kolejowej doszło do zmiany koryta rzeki i jej odsunięcia 
od młyna, który zaprzestał z  tego powodu pracy i  zaczął stopniowo popadać w ruinę, 
niszczony także przez kolejne wylewy Białej. Młyn wprowadzony w ruch za pomocą wody 
potokowej miał też istnieć na równym placu przy potoku w Rudzie Kameralnej. Do na-
szych czasów przetrwał w dobrym stanie jedynie młyn w Kąśnej Dolnej, wzniesiony na 
pocz. XIX w., a następnie rozbudowany i powiększony o tartak za czasów Ignacego Jana 
Paderewskiego.

Z chwilą budowy nowych kościołów parafialnych w Ciężkowicach i Bruśniku znik-
nęły stojące tam wcześniej świątynie o gotyckim jeszcze rodowodzie. Stary, pochodzący 
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z połowy XIV w. kościół pw. św. Andrzeja w Ciężkowicach został rozebrany po pożarze 
miasta z 1830 r. i po niefortunnym remoncie z końca XIX w., w wyniku którego zawaliła 
się kościelna wieża (patrz rozdział Miasteczko na wzgórzu). Wiadomo, że był murowany 
z cegły i kamienia, orientowany, i że posiadał wielobocznie zamknięte prezbiterium ujęte 
z zewnątrz skarpami (filarami przyściennymi) i zwieńczone pinaklami. W murach znaj-
dowały się ostrołukowe okna z ozdobnymi obramieniami i korowymi szybami.

Nie była to zresztą pierwsza ciężkowicka świątynia. Przed lokacją kazimierzowską 
miasta w 1348 r., w starych Ciężkowicach istniał już kościół pw. św. Krzyża, pamiętający 
być może czasy utworzenia ciężkowickiej parafii. Mieszkańcy bardzo dbali o tę starożytną 
świątynię. W 1454 r. mocno zniszczony kościół został zbudowany niemal od nowa stara-
niem finansowym mieszczki ciężkowickiej Agnieszki Chołówny i szewca Jakuba. W 1574 
r. mieszczanin Mateusz Podlejski ponownie odnowił świątynię i uposażył ją placem nad 
fosą nową, którą woda z rzeki Białej płynęła do młyna. Kościół św. Krzyża przetrwał do 
roku 1874, kiedy rozebrano go ostatecznie po kolejnym pożarze miasta.

Z  kolei w  Bruśniku pierwszy kościół powstać miał na przełomie XV i  XVI w. lub 
w 1555 r. Według dawnego opisu była to budowla murowana, jednonawowa, z krótkim, 
prostokątnym i  oszkarpowanym prezbiterium. Obok stać miała wieża o  pionowych 
ścianach, nakryta daszkiem namiotowym o wklęsłych połaciach. W drugiej poł. XVI w. 
kościół ten został zajęty i  sprofanowany przez Arian. Odbudował go na początku na-
stępnego stulecia ówczesny właściciel Bruśnika Stanisław Rożen. W XVIII w. następna 
właścicielka wsi, Anna (według innych źródeł Elżbieta) Filhauserowa, sfinansowała po-
większenie prezbiterium i budowę nowej wieży. W tym stanie dotrwał stary kościół bru-
śnicki do przełomu XIX i XX w., kiedy rozebrano go, czyniąc miejsce na nową świątynię 
wzniesioną według projektu Jana Sas-Zubrzyckiego.

Z pogórzańskiego krajobrazu znikają powoli stare, drewniane domy i zabudowania 
gospodarcze. Niektóre z nich pamiętały jeszcze połowę XIX w. Nawet w Ciężkowicach, 
szczycących się posiadaniem wyjątkowej ilości zabytków dawnego budownictwa regio-
nalnego, nie odnajdziemy już wielu obiektów opisanych w dokumentacji konserwator-
skiej. Nie istnieje chałupa drewniana nr 242, 
kryta strzechą, z  lat 80. XIX w. Rozebrano 
drewniane, zrębowe chałupy z XIX w. przy ul. 
Tysiąclecia, Kościuszki i św. Andrzeja. Znik-
nęły drewniane domy z  1. poł. XX w. przy 
ulicy Kolejowej, 3 Maja, Spadzistej i Stawiska. 
Nie ma kuźni murowanej z poł. XIX w. przy 
ul. Św. Trójcy, drewnianych stodół i  stajni 
przy ul. Batorego, przy Grunwaldzkiej i przy 
Spadzistej. 

Nie inaczej jest w pozostałych miejscowo-
ściach. Bruśnik. Chałupa z bali drewnianych, 
bielona, pokryta strzechą. Wpis w dokumen-

Dawny dwór hrabiny Steckiej w  Olszowej powoli 
niszczeje w otoczeniu zdziczałego parku.
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tacji konserwatorskiej: Obiekt nie istnieje. Spichlerz z bali. Nie istnieje. Stodoła z dachem 
dwuspadowym pokrytym strzechą. Nie istnieje. Ostrusza nr 26, 48, 14. Chałupy z bali 
drewnianych, malowane wapnem, na kamiennej podmurówce, dachy dwuspadowe po-
kryte strzechą. Nie istnieją. Ostrusza 48, chałupa drewniana. Nie istnieje...nie istnieje...

Lista miejsc, których nie ma, jest cały czas otwarta. Czy za jakiś czas trafią na nią za-
bytki takie, jak dawny dwór hrabiny Steckiej z Olszowej czy niegdysiejsza kolonia akade-
micka w Pławnej? Z obydwu tych budowli życie uleciało już dawno, wraz z wyprowadzką 
szkoły (Olszowa) i zamknięciem domu dziecka (Pławna). Od tego czasu opuszczone bu-
dynki powoli niszczeją…

Źródła cytatów wykorzystanych w rozdziale: Orłowicz 2005, s. 364; Pauli 1987, s. 84; Stęczyński 
1847, s. 22; Raińska 2013, s. 12; Mytnik 1999, s. 12; Orłowski 2000; Kras 1999, s. 16-17; Kiełbasa, Młyn 
w Tursku.

Tak wyglądała Kolonia Akademicka w Pławnej w latach swojej świetności (widoków-
ka pochodzi z 1930 r.). Obecnie opuszczony i częściowo zniszczony budynek zakryły 
szczelnie drzewa i zarośla.
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