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Wstęp

W 1995 roku, a więc w czasach, kiedy powoływano do życia 
Park Krajobrazowy Pasma Brzanki, Pogórze Ciężkowickie sta-
nowiło prawdziwą krajoznawczą i turystyczną terra incognita, 
przez którą najczęściej jedynie przejeżdżało się turystycznym 
tranzytem w drodze na południe. Beskid Sądecki, Beskid Niski, 
Bieszczady – to były prawdziwe góry i  prawdziwa egzotyka. 
Niewielu zdobywało się na odwagę, aby wysiąść na stacji kole-
jowej w Tuchowie lub Bogoniowicach i wyruszyć w wędrówkę 
w stronę Dunajca albo Wisłoki. Ci, który to zrobili – przeważ-
nie potem tu wracali. Trudno się temu dziwić, bowiem Pogó-
rze to wymarzone miejsce dla wszelkiego rodzaju odkrywców 
i tropicieli, szczególnie zaś dla miłośników poszukiwań kultu-
rowych. Ci ostatni rozpoczną zapewne swoje wędrówki po Par-
ku i  jego okolicach od łatwych do odnalezienia zabytkowych 
kościołów, dworów i cmentarzy znajdujących się w większych 
miejscowościach. Ale po ich zwiedzeniu przychodzi ochota na 
więcej. Zaczyna się wtedy czas błądzenia po górach i dolinach, 
wśród niezliczonych przysiółków, przez pachnące łąki i  śród-
leśne polany. Na tym etapie będą nam jeszcze towarzyszyć 
drogowskazy i  znaki – przydrożne kapliczki, figury i  krzyże, 
zapomniane nekropolie, opuszczone domostwa. Ale nawet ich 
zabraknie, kiedy dotrzemy do trzeciego, najwyższego stopnia 
wtajemniczenia, na którym poszukiwać będziemy śladów nie-
zwykłych opowieści, legend i przedziwnych istot snujących się 
niegdyś – a może i teraz? – pomiędzy Białą a Wisłoką. W ta-
kich właśnie poszukiwaniach – tych łatwych i  trudniejszych 



– powinna pomóc ta niewielka książeczka – mały kulturowy 
przewodnik po wielkiej i  frapującej krainie, w  której blisko 
oznacza często daleko, nisko staje się nagle wysoko, łatwo bez 
trudu zamienia się w trudno, a pusto w jednej chwili wypełnia 
się treścią aż po sam brzeg.
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Zapach drewna

W 1907 roku w warszawskich księgarniach można było nabyć świeżo wydane dzieło 
Zygmunta Glogera pod tytułem Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Pol-
sce. We wstępie do tej pracy autor ubolewał, że większość drewnianych budowli, które 
w przeciągu swojej trwającej bez mała czterdzieści lat pracy odnalazł, opisał i narysował, 
przestała już istnieć zniszczona przez pożary, bądź też rozebrana z powodu starości. Za-
służony badacz ojczystej kultury pisał te słowa przed pożogami dwóch wojen światowych 
i przed falą modernizacji, która w drugiej połowie XX wieku wdarła się na polską wieś, 
niosąc ze sobą takie zdobycze cywilizacji jak pustak, eternit i blacha falista. Od tamte-
go czasu z rodzimego krajobrazu znikły tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy drewnianych 
budowli: chat, stodół, spichrzy, młynów, tartaków, foluszy, dworów, kościołów, cerkwi, 
dzwonnic, bożnic, etc. Pomimo tych strat polski zasób budownictwa drewnianego uzna-
wany jest za jeden z  największych i  najbardziej różnorodnych w  Europie. Co prawda, 
w niektórych rejonach kraju Polska drewniana skurczyła się już tylko do rozmiarów ste-
rylnych skansenów, jednak tu, gdzie jesteśmy – na Pogórzu Karpackim, oraz dalej na 
południe, w Beskidach, wciąż stanowi żywą tradycję, kształtującą krajobraz wsi i małych 
miasteczek.

Suche statystyki twierdzą, że na terenie samych polskich Karpat zachowało się ponad 
430 drewnianych kościołów i cerkwi, z czego ponad 220 znajduje się w granicach woje-
wództwa małopolskiego. Niektóre z tych budowli ze względu na wybitną wartość kultu-
rową, architektoniczną i artystyczną trafiły na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 
(z zabytków wpisanych na tę listę najbliżej Parku znajduje się pochodzący z około 1500 
roku kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej). A przecież mówimy tu tylko o za-
bytkach architektury sakralnej, które należą do najlepiej rozpoznanych i  chronionych. 
Konia zaś z rzędem temu, kto zdoła zliczyć wszystkie istniejące jeszcze stare drewniane 
chaty i zabudowania gospodarcze, szczególnie te najliczniejsze, pochodzące z pierwszej 
połowy XX wieku.

Jedno jest pewne. Stoimy na progu krainy pachnącej drewnem. I  po tych właśnie, 
wcale nie małych, pozostałościach dawnego drewnianego świata podróżować będzie-
my na wstępie naszej kulturowej wędrówki u stóp Brzanki i Liwocza. Przyda się kompas 
i mapa, ale najważniejszym przewodnikiem będzie nasz nos. Żadna bowiem, nawet naj-
lepsza literatura fachowa, przewodnik czy album nie zastąpi wrażenia, jakie będzie nam 
towarzyszyć, gdy w gorący, letni dzień zajrzymy do wnętrza drewnianego kościoła w Rze-
pienniku Biskupim albo w Żurowej, do spichlerza w Ryglicach, starego wiatraka gospo-
darskiego w Golance, do pełnej drewnianych figur przydrożnej kapliczki domkowej na 
rozstaju dróg, a  może nawet do opuszczonej od dawna drewnianej chaty lub stodoły. 
Zapach starego, rozgrzanego w słońcu drewna, pomieszany z wonią kadzidła, święconej 
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wody, zboża, smoły czy starej polichromii pozostanie w naszej pamięci jeszcze na długo 
po tym, jak ulecą z niej skomplikowane terminy architektoniczne i daty z historii tego czy 
innego zabytku.

Naszą wędrówkę śladem zapachu drewna rozpoczynamy niecałe cztery kilometry od 
granic Parku, przy drewnianym kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Rzepienniku Bisku-
pim. Z wielu powodów jest to zabytek wyjątkowy. Z perspektywy dzisiejszego Rzepien-
nika świątynia usytuowana jest na uboczu, jednak to zapewne właśnie tutaj znajdowało 
się skąpo wzmiankowane w źródłach Nemsyno, jedna z najstarszych osad w regionie, na 
której gruntach dopiero później założony został dzisiejszy Rzepiennik Biskupi. Stojąca 
tutaj świątynia to jeden z najlepiej zachowanych gotyckich kościołów drewnianych w tej 
części Małopolski. O jego wartości decyduje zarówno sędziwy wiek (czas powstania okre-
śla się na początek XVI wieku), jak i kształt i układ przestrzenny, które niewiele zmieniły 
się na przestrzeni wieków. 

Stare, gotyckie kościoły drewniane z  czasem przeważnie rozbudowywano, dosto-
sowując ich rozmiary do rosnącej liczby wiernych. Wydłużano bądź poszerzano nawy, 
przekształcano wnętrza jedno- w wielonawowe, dostawiano zakrystie, przedsionki i ka-
plice, a na koniec dopasowywano do tych zmian kształty i wielkość połaci dachowych. 

Pochodzący z początku XVI wieku kościół pw. św. Jana Chrzci-
ciela w  Rzepienniku Biskupim jest jednym z  najciekawszych 
zabytków późnogotyckiej, drewnianej architektury sakralnej 
w  tej części Małopolski. Wzniesiony w  konstrukcji zrębowej 
(zwanej też wieńcową), składa się z  trójbocznie zamkniętego 
prezbiterium z dostawioną od północy zakrystią; szerszej nawy 
z przedsionkiem od południa oraz wybudowanej prawdopodob-
nie w XVII wieku wieży. Poszukiwacze prasłowiańskich korzeni 
polskiej kultury z przełomu XIX i XX wieku widzieli w takich 
wiejskich kościołach drewnianych nawiązanie do dawnych, po-
gańskich świątyń. Obecnie przeważa pogląd, że Słowianie raczej 
nie budowali świątyń, czcili natomiast święte drzewa, gaje czy 
potężne głazy, w których miały zamieszkiwać ich bóstwa.

Dostawiona od zachodu wieża o  cha-
rakterystycznych, pochyłych ścianach 
wybudowana została w konstrukcji słu-
powo-ramowej. Jej wytrzymałość po-
zwalała na zawieszenie i  rozkołysanie 
ciężkich dzwonów. Wieża zwieńczona 
jest tzw. izbicą, czyli pomieszczeniem 
na dzwony. Całość nakrywa namioto-
wy hełm.
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Wszystkie te zabiegi zwiększały funkcjonalność kościołów, 
jednak w  ich wyniku zatracała się często pierwotna forma 
architektoniczna, którą my w naszych obecnych czasach ce-
nimy sobie jako wartościowy zabytek. Kościół w  Rzepien-
niku jako jeden z nielicznych uniknął takich zmian, dzięki 
czemu możemy obecnie podziwiać jego niemal pierwotną, 
pełną harmonijnej prostoty bryłę, na którą składa się nawa 
z niewielkim przedsionkiem, przylegające do niej trójbocz-
nie zamknięte prezbiterium z zakrystią i dostawiona w XVII 
wieku słupowa wieża z nadwieszoną izbicą. 

Do wnętrza świątyni prowadzą trzy portale o charaktery-
stycznym dla gotyku wykroju w tzw. ośli grzbiet. Jeżeli uda 
nam się wejść do środka, warto obejrzeć znajdujący się tam 
gotycko-renesansowy tryptyk (ołtarz złożony z części środ-
kowej i  dwóch bocznych skrzydeł) z  początku XVI wieku. 
Na jego skrzydłach umieszczone są przedstawienia świętych: 
Piotra, Pawła, Stanisława i Krzysztofa.

Wnętrze kościoła kryje jeszcze jedną ciekawostkę. Kie-
dy zajrzymy pod chór, znajdziemy tam deski pochodzące 
z dawnego stropu świątyni. Są one pokryte polichromią wy-
konaną za pomocą specjalnych szablonów zwanych patrona-
mi (tzw. malowidła patronowe). W Rzepienniku zachowały 
się jedynie niewielkie fragmenty polichromii patronowej. 
Pełny efekt zastosowania tej techniki do zdobienia wnętrz 
zobaczyć można m.in. w kościołach drewnianych w Dębnie 
Podhalańskim, Łopusznej i Lipnicy Dolnej.

W niedalekiej Czermnej, u zachodnich podnóży Liwo-
cza, stoi świątynia drewniana o  równie starym, gotyckim 
rodowodzie, której jednak nie ominęły późniejsze prze-
kształcenia. Kościół pw. św. Marcina został wybudowany 
w  1520 roku na miejscu wcześniejszego, który być może 
był już zbyt mały lub znajdował się w złym stanie technicz-
nym. W XVIII wieku dostawiono do niego słupową wieżę 
z izbicą oraz wieloboczną kaplicę, a wnętrze przekształco-
no w trójnawowe, nadając mu barokowy wystrój. Z tamte-
go czasu pochodzi ołtarz główny ze stojącymi po bokach 
rzeźbami czterech ewangelistów i  obrazem Trójcy Świętej 
w zwieńczeniu. W ołtarzu tym przez długi czas znajdował 
się słynący łaskami wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem 
(tzw. Pocieszenia). Natomiast umieszczone po drugiej 
stronie świątyni ośmiogłosowe organy wykonane zostały 

Zapach drewna

Ściany kościoła i  wieży (za wy-
jątkiem izbicy) oraz jego dach 
pobite są gontem. Przypuszcza 
się, że ściany najstarszych, po-
chodzących jeszcze z  XV wieku 
kościołów drewnianych nie były 
pokrywane szalunkiem ani gon-
tem. Świadczy o  tym niezwykle 
precyzyjne dopasowanie poszcze-
gólnych wieńców oraz zachowa-
ne w nielicznych przypadkach ich 
dekoracyjne zakończenie.

Na kalenicy dachu znaj-
duje się charakterystyczna 
wieżyczka na sygnaturkę 
– najmniejszy z  kościelnych 
dzwonów, którym dawniej 
dzwoniono w  czasie mszy na 
Sanctus i na Podniesienie.
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w 1896 roku przez słynną firmę braci Rieger z ówcze-
snego Jägerndorfu (obecnie Krnov w Czechach).

W  czasach współczesnych dawna barokowa rozbu-
dowa okazała się także niewystarczająca. W latach dzie-
więćdziesiątych XX wieku w  sąsiedztwie wybudowano 
nowy, murowany kościół, do którego przeniesiono cu-
downy obraz Matki Bożej Pocieszenia. W starej świątyni, 
nomen omen na pocieszenie, pozostała tylko jego kopia.

Zatrzymując się jeszcze przez chwilę przy kościołach 
o gotyckim rodowodzie, warto też wspomnieć o nieist-
niejącej już niestety drewnianej świątyni pw. Wszyst-
kich Świętych w pobliskich Szerzynach. Tę wyjątkowo 
piękną, późnogotycką budowlę z  drugiej połowy XVI 
wieku strawił w 1933 roku pożar. Dziś znamy ją tylko 
z  opisów i  archiwalnych fotografii. Z  kościoła ocalało 
bogate, barokowe wyposażenie, które w większej części 
znajduje się teraz w murowanym kościele pw. Matki Bo-
żej Różańcowej.

Pozostając nadal po południowej stronie pasma 
Brzanki, udajemy się teraz do odległej od Szerzyn o kil-

ka kilometrów Żurowej. W centrum tej miejscowości stoi wzniesiony w latach 1595-1602 
drewniany kościół pw. św. Małgorzaty, z którym związane są ciekawe opowieści i legendy. 
Jedna z nich cofa czas powstania świątyni do XIII wieku, kiedy południową Małopolskę 
gnębiły wyniszczające najazdy tatarskie, nieomijające także Żurowej. Według tej historii, 
oddział tatarskich łupieżców miał kiedyś zatrzymać się na popas w pobliskim lesie. Ta-
tarzy nie wiedzieli, że są obserwowani przez mieszkańca wsi, który ukrył się wcześniej 
w konarach potężnego drzewa. W pewnym momencie ów obserwator zauważył, że całe 
obozowisko nieprzyjaciela ogarnęła nagle wielka jasność. Jednocześnie na drodze poja-
wiła się niewiasta trzymająca krzyż. Była to św. Małgorzata, która rozkazała wrogom, aby 
natychmiast opuścili te ziemie. Przerażeni Tatarzy wsiedli na konie tak, jak stali i rzucili 
się do ucieczki. Po chwili nie było po nich nawet śladu. Przyczajony na drzewie włościa-
nin odczekał jeszcze chwilę, po czym pobiegł do wsi i opowiedział o tym, co przed chwilą 
zobaczył. Wdzięczni mieszkańcy Żurowej na pamiątkę tego niezwykłego wydarzenia wy-
budowali kościół pod wezwaniem św. Małgorzaty, który jednak został później zniszczony 
przez wichurę. Wierni postanowili odbudować świątynię, ale nie mogli dojść do porozu-
mienia, gdzie ma ona stanąć. Większość chciała budować na wzniesieniu i tam złożono 
najpierw niezbędne materiały budowlane. Ale druga grupa nocą przeniosła drewno na 
upatrzone przez siebie miejsce. Następnego dnia od samego rana zwolennicy budowy na 
wzniesieniu zachodzili w głowę w jaki sposób budulec zmienił położenie sam, w jedną 
noc. Zapewne dopatrzyli się w tym jakiegoś cudu, bowiem dłużej już nie protestowali. 
Kościół został wybudowany na miejscu, w którym stoi po dziś dzień.

Gotycki kościół pw. św. Marcina 
w  Czermnej w  wyniku barokowej 
przebudowy powiększył się o  wie-
loboczną kaplicę i  słupową wieżę 
z izbicą.
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Obok kościoła w  Żurowej stoi 
charakterystyczna dzwonnica pa-
rawanowa, posiadająca formę mu-
rowanej ściany z trzema arkadami, 
w  których zawieszone są dzwony. 
Dzwonnice tego typu spotkamy 
często przy wiejskich kościołach 
drewnianych. Wznoszono je przy 
świątyniach pozbawionych wież 
albo tam, gdzie ich konstrukcja 
była zbyt słaba, aby wytrzymać 
obciążenia pochodzące od roz-
kołysanych dzwonów. Podobna 
dzwonnica znajduje się w  obrębie 
kamiennego ogrodzenia otaczają-
cego kościół pw. św. Michała Ar-
chanioła z 1871 roku w niedalekiej 
Jodłówce Tuchowskiej. Kościół ten nie jest tak stary, jak opisywane wcześniej świątynie 
ani nie może poszczycić się ciekawymi legendami. Interesująca jest natomiast pełna pe-
rypetii historia jego powstania, o której warto w tym miejscu wspomnieć. 

Aż do XIX wieku Jodłówka należała do parafii w  Rzepienniku Biskupim. Dopiero 
w 1840 roku na mocy dekretu cesarskiego we wsi utworzona została samodzielna kapela-
nia z prawami parafialnymi. Pierwszym proboszczem Jodłówki został wikary z Bobowej, 
ks. Jan Scholc. Gościny w swoim dworze udzielili mu właściciele miejscowego majątku, 
Ewa i Leon Dzwonkowscy, którzy zobowiązali się także do wybudowania w środkowej 
części wsi murowanego kościoła. Do tego czasu wiernym służyć miała prowizoryczna, 
drewniana kaplica pw. św. Michała Archanioła. Wzniesiono ją w pobliżu dworu, przy sta-
rej kapliczce – latarni, która stała tutaj podobno od XVI wieku, wskazując drogę kupcom 
i podróżnym, wędrującym starym szlakiem handlowym z Krakowa na Węgry.

Tymczasem w 1846 roku w Galicji wybuchło chłopskie powstanie (rabacja galicyjska), 
w trakcie którego zbuntowani włościanie złupili m.in. folwark Dzwonkowskich, a przy 
okazji także stojącą w jego pobliżu kaplicę. Straty materialne właścicieli były na tyle duże, 
że budowę kościoła murowanego trzeba było odłożyć na później. Póki co spierano się 
o to, czy świątynię postawić na miejscu starej kaplicy czy też w środku wsi. W tym cza-
sie zmarli Dzwonkowscy, a ich spadkobierca, Apolinary Dzwonkowski, sprzedał majątek 
miejscowemu karczmarzowi, Żydowi Mendlowi Kalbowi. Zgodnie z  ówczesnym pra-
wem, Kalb wraz z nabyciem majątku przejął także obowiązek zbudowania kościoła. Po 
długich targach zgodził się na wystawienie budowli, ale drewnianej, a nie murowanej, 
jak pierwotnie deklarowali Dzwonkowscy. Kościół został wybudowany, a  Kalb i  miej-
scowy proboszcz, ksiądz Alojzy Świętnicki, zaczęli się procesować o jego wyposażenie. 
Kalb sprawę wygrał, w wyniku czego do nowego kościoła z konieczności przeniesiono 

Przed kościołem pw. św. Małgorzaty w Żurowej stoi charaktery-
styczna, parawanowa dzwonnica. Z samą świątynią wiążą się 
ciekawe legendy i opowieści.
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sprzęty ze starej kaplicy. W następnych latach toczyły się dalsze spory sądowe, bowiem 
kolejni proboszczowie z wielkim uporem, choć bez większego skutku, domagali się bu-
dowy obiecanego onegdaj murowanego kościoła. Tymczasem prace wykończeniowe przy 
drewnianej świątyni ciągnęły się aż do końca XIX wieku. Z powodu problemów finanso-
wych wyposażenie kompletowano na raty. W 1890 roku ksiądz Ignacy Ziemba, wikary 
z Rzepiennika Biskupiego, namalował obraz św. Michała Archanioła, który umieszczono 
w ołtarzu głównym (według innych źródeł jest to obraz Juliana Kruczkowskiego namalo-
wany we Lwowie w 1905 roku). W 1909 lub 1910 roku w słynnym Krakowskim Zakładzie 
Witrażów Stefana Żeleńskiego zakupiono cztery witraże wykonane według projektu Ste-
fana Matejki (bratanek słynnego malarza, Jana). W późniejszym czasie na wspomnianej 

Oddzielający nawę od prezbiterium łuk tęczowy jest jednym 
z najbardziej ozdobnych miejsc wewnątrz każdego kościoła. 
Na misternie profilowanej belce spinającej ściany umieszcza 
się krucyfiks, a czasem także figury świętych.

Na dzwonnicy parawanowej przed kościołem pw. św. Michała Ar-
chanioła w Jodłówce Tuchowskiej zawieszone są dzwony wykonane 
w słynnej odlewni dzwonów braci Felczyńskich w Przemyślu.

Z  zewnątrz ściany kościoła są szalo-
wane we wzór przypominający jodełkę 
(czyżby nawiązanie do nazwy miejsco-
wości?).

Jednonawowe, bogato polichromowane wnętrze 
nakryte jest stropem podtrzymywanym przez dwa 
rzędy kolumn.
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już parawanowej dzwonnicy zawieszono dzwony wykonane w przemyskiej odlewni braci 
Felczyńskich. Jeden z nich pochodzi z 1929, a dwa pozostałe z 1959 roku.

Opuszczamy teraz obszar drewnianego sacrum, aby przyjrzeć się bliżej wzniesionemu 
z tego materiału profanum. W sferze zapachów oznacza to, że mieszankę kadzidła i święco-
nej wody zastąpią aromaty zbóż, siana, dymu i codziennego życia mieszkańców Pogórza. 
Zaczniemy od starych drewnianych domów, których u stóp Brzanki i Liwocza zachowało 
się wyjątkowo dużo. Najciekawsze stare chaty znajdują się z dala od zwartej zabudowy i do-
brych dróg, w przysiółkach i  samotniczych gospodarstwach rozrzuconych na rozległych 
stokach gór. Poszukiwaczom takich miejsc warto polecić niespieszną wędrówkę po odle-
głych osiedlach Czermnej, gdzie bez trudu odnaleźć można zachowane w niezłym stanie 
domy z końca XIX i początku XX wieku. Trzeba jedynie uważać na mylącą gmatwaninę le-
śnych i polnych ścieżek. Chwila nieuwagi może bowiem zamienić niezobowiązujący spacer 
w długie błądzenie z nieplanowanym finałem na szczycie Liwocza...

Materiałem używanym do budowy 
domów było drewno jodłowe lub świer-
kowe. Ściany wykonywano z  okorowa-
nych okrąglaków o średnicy około 20 cm. 
Pod koniec XIX wieku materiał na zrąb 
domu zaczęto ociosywać, podczas gdy 
komorę lub stajnię stawiano dalej z okrą-
glaków. Pierwszy wieniec zrębu układano 
na podłożonych pod narożniki głazach 
piaskowca (tzw. cokiel), albo na grubych 
pniakach (tzw. pecki). Przestrzeń między 
pierwszym wieńcem zrębu a  ziemią wy-
pełniano gliną lub kamieniami, formując 
z nich przed frontem chałupy wąską i ni-
ską pogródkę. Przyciesia, czyli pierwsze 
belki zrębu, wiązane były w skomplikowane zacięcia na zamek, natomiast wszystkie na-
stępne wiązano najpierw na obłap, a  w  późniejszych czasach na rybi ogon. Końcówki 

W  wysoko położonych przysiółkach Czermnej zacho-
wało się wiele starych domów drewnianych z  końca 
XIX i początku XX wieku. Część z nich jest już opusz-
czona lub wykorzystywana w charakterze domów let-
niskowych.

Najbardziej charakterystycznym elementem konstrukcji zrębowej (wieńcowej) był sposób łączenia poziomych 
belek na narożach (węgłach). Wykorzystywano tutaj różne techniki – na obłap, na rybi (jaskółczy) ogon i na 
nakładkę. W starszych budynkach końce drewnianych bali wystawały kilkanaście centymetrów poza lico ściany, 
w młodszych były przycięte razem z nim.
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węgłów były najpierw długie i nieregularne, później zaczęto je ścinać równo ze zrębem. 
Oprócz zrębowej, posługiwano się też konstrukcją słupową, która miała zastosowanie 
m.in. przy budowie drzwi do sieni. 

Obowiązującą dawniej zasadą było sytuowanie budynku mieszkalnego równolegle 
do drogi. Jeżeli pozwalały na to warunki terenowe, starano się ustawić dłuższą oś domu 
w  taki sposób, aby uzyskać jak najlepsze oświetlenie południowe, odchylając ją nieco 
w razie potrzeby w kierunku wschodnim lub zachodnim. 

Najprostsze chałupy należące do ludności małorolnej lub wcale nie posiadającej ziemi 
złożone były tylko z jednej izby i sieni. Dodanie drugiej izby (w układzie amfiladowym, 
za istniejącą izbą) było oznaką pewnej zamożności, a  często wynikało też z  wymogów 
rozwijającego się dawniej na Pogórzu tkactwa. W tym przypadku chodziło o oddzielenie 
warsztatu tkackiego od zadymionej izby kurnej, w której do pewnego czasu trzymano także 
krowy. Szanse na odnalezienie w terenie podobnej chałupy wraz z częściowo przynajmniej 
zachowanym wyposażeniem są już obecnie niewielkie. Pewne pojęcie o wnętrzu tych naj-
prostszych domów daje przeniesiona do Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku chata 
z połowy XIX wieku, pochodząca z miejscowości Siary. Posiada ona trzy amfiladowo roz-
mieszczone pomieszczenia – sień, piekarnię z miejscem wydzielonym dla krowy oraz izbę 
z warsztatem tkackim. Wszędzie znajdują się gliniane klepiska. Ponadto chata jest kurna, 
co oznacza, że stojący w piekarni piec nie posiada komina wyprowadzającego dym na ze-
wnątrz. Piece takie, budowane w całości z bitej gliny, czasem z kamienia i gliny lub z drze-
wa i  gliny, miały przeważnie kształt dwóch prostokątnych, nałożonych na siebie brył. 
Dolna, większa, posiadała pod spodem miejsce do przechowywania drewna. W górnej 
znajdował się otwór piekarski. Dym z pieca kurnego wypuszczany był na strych lub do 
sieni przez otwór zwany woźnicą. W drugiej połowie XIX wieku nad piecami zaczęto 
budować okapy, połączone drewnianymi rurami z woźnicą. Było to rozwiązanie przej-

ściowe, które po pierwszej wojnie 
światowej zostało zastąpione pieca-
mi z  kominami wyprowadzanymi 
nad dach. Początkowo kominy te 
budowano z desek lub żerdzi ople-
cionych słomą i wylepionych gliną. 
Potem upowszechniły się kominy 
murowane. Równocześnie poja-
wiły się też kuchnie z  blachami. 
Stojąca w  skansenie chałupa z  Siar 
zachowała swój pierwotny wygląd, 
układ przestrzenny i  wyposażenie 
aż do lat siedemdziesiątych XX wie-
ku. Jej ostatnim mieszkańcem był 
mężczyzna utrzymujący się niemal 
do śmierci z tkania płótna.

Stojąca w  Skansenie Wsi Pogórzańskiej w  Szymbarku kurna 
chałupa z Siar posiada bardzo prosty układ złożony z sieni, pie-
karni (kuchni) i izby.
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Chałupa z  Siar usytuowana jest 
w  najbardziej odległym zakątku skan-
senu. W  stojących bliżej domach mo-
żemy zobaczyć, jak pierwotny, prosty 
układ z czasem stopniowo rozwijał się 
i  komplikował. Alternatywą dla ukła-
du amfiladowego było na przykład 
dobudowanie nowego pomieszczenia 
po przeciwnej stronie sieni. Powsta-
wała w ten sposób komora, służąca do 
przechowywania pożywienia, odzieży, 
a czasem także jako miejsce do spania. 
Chałupy z  dwoma izbami (w  układzie 
amfiladowym lub po dwóch stronach 
sieni) spotykało się zarówno u zamoż-
nych, jak i  biedniejszych gospodarzy, 
a  różnice w  sytuacji materialnej wła-
ścicieli uwidaczniały się dopiero w roz-
miarach całego budynku (im większy 
dom, tym bogatszy gospodarz). W póź-
niejszym czasie układ chaty mógł zostać 
wzbogacony przez wyodrębnienie z ko-
mory osobnego pomieszczenia z prze-
znaczeniem na stajnię (układ z  pół-
toratraktem gospodarczym). Wejście 
do niej umieszczano w  sieni, a  nie na 
zewnątrz domu, jak to było w zwyczaju 
na przykład u sąsiednich Łemków z Be-
skidu Niskiego. Równoległe umieszcza-
nie obok siebie stajni i komory powodo-
wało, że w niektórych budynkach część 
gospodarcza była szersza od mieszkalnej 
i  mogła wystawać przed jej lico nawet 
o jeden metr.

Okna domów były pierwotnie bar-
dzo małe, kształtem zbliżone do kwa-
dratu o  wymiarach boków ok. 50 cm. 
Później pojawiły się okna dwuskrzy-
dłowe oraz trójskrzydłowe, z  dwoma 
dolnymi kwaterami pionowymi i trzecią, górną, usytuowaną poprzecznie. Drzwi posiadały 
różne rozmiary, regułą było jedynie, że wejścia frontowe były wyższe i szersze od tylnych. 

Dym wydostawał się na strych przez zamykany klapą 
otwór w suficie piekarni, zwany woźnicą.

Znajdujący się w piekarni kurny piec nie posiadał komina 
wyprowadzającego dym na zewnątrz.

W niektórych domach zachowały się stare drzwi deskowe 
oraz pierwotne otwory okienne o niewielkich rozmiarach.
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Dachy wznoszono w konstrukcji krokwiowej i pokrywano słomą. Kalenicę wzmac-
niano najczęściej dwoma poziomymi drągami lub (rzadziej) czworobocznym jarzmem. 
Czasem na kalenicy lub na krawędzi okapu układano gont. 

Dachy miały kształt czterospadowy, przy czym na Pogórzu były one stosunkowo ni-
skie – wysokość dachu równała się w przybliżeniu wysokości widocznego zrębu chałupy. 
Przed pierwszą wojną światową pojawiły się na tym terenie dachy dwuspadowe, które 
z czasem wyparły całkowicie konstrukcje czterospadowe. Jednocześnie pokrycie słomia-
ne zostało zastąpione przez dachówkę, a później blachę.

W  starym budownictwie Pogórza powszechne było bielenie ścian, które miało służyć 
zarówno celom dekoracyjnym, jak i  konserwacji drewna. Początkowo do bielenia używa-
no glinki wykopanej w polu, a następnie wapna, które weszło do powszechnego użytku pod 
koniec XIX wieku. W pierwszej połowie XX wieku spotykało się kilka różnych wariantów 
bielenia, którym pokrywano całe budynki, część mieszkalną lub jedynie front domu. W naj-
bardziej skomplikowanych przypadkach część mieszkalną bielono gładko, natomiast komora 
otrzymywała wzór w pionowe, białe pasy lub kropki. Tradycja bielenia zrębu zaczęła zanikać 
wraz z upowszechnieniem szalunków ścian.

Zewnętrznej dekoracji domów służyło 
również stolarskie wykończenie obramo-
wań okien i  drzwi oraz desek szalunku 
i ostatków, czyli wystających przed elewa-
cję zakończeń belek stropowych i  belek 
tworzących zrąb. Efektownie prezentują 
się także dostawiane w późniejszych cza-
sach przed wejściem werandy, które czę-
sto posiadają ozdobne szalunki oraz okna 
podzielone szczeblinami na pasy o różnej 
liczbie i  wielkości kwater, wypełnionych 
różnokolorowym szkłem.

Najbardziej efektowną metodą zdobienia pogórzańskich 
domów było bielenie ścian. Oprócz roli estetycznej peł-
niło ono także funkcję informacyjną. Bielenie elewacji 
w kropki oznaczało, że w domu była panna na wydaniu.

Dachy domów pokryte były słomianą strzechą. Niekiedy dla wzmocnienia konstrukcji na kalenicy układano 
także gont.
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Drewniany świat dawnej pogórzańskiej wsi wypełniały także budynki gospodarcze, 
które jeszcze na początku XX wieku wraz z domem mieszkalnym tworzyły charaktery-
styczną dla tego regionu zagrodę wielobudynkową. Oprócz powszechnie spotykanych 
stodół, stajni i  spichlerzy, w  bogatszych gospodarstwach budowano także tzw. szopy 
maneżowe. Były to wieloboczne budynki kryte stożkowatym dachem, które służyły do 
pomieszczenia kieratu, czyli urządzenia, w którym siłę pociągową zwierząt (koni lub wo-
łów) wykorzystywano do napędu maszyn rolniczych takich jak sieczkarnia, wialnia czy 
młocarnia. Dawniej występowały one dość licznie m.in. w okolicach Olszyn. Do naszych 
czasów przetrwała pochodząca z przełomu XIX i XX wieku szopa w położonym kilkana-
ście kilometrów na północ od granic Parku Szynwałdzie. Jest to prawdopodobnie jeden 
z ostatnich tego typu zabytków w Polsce.

Wyjątkowy zabytek drewnianego budownictwa gospodarczego znajduje się Rygli-
cach. W dawnym zespole dworsko-parkowym stoi spichlerz dworski z 1757 roku, będą-
cy jedną z najstarszych budowli tego rodzaju w regionie. Wielką rzadkością jest wyryta 
w odrzwiach budynku i zachowana do naszych czasów inskrypcja z datą: DIE 21 MAJI 
ANNO DOMINI 1756. Najnowszą historię zabytku wypełnia dramatyczna, ale zakoń-
czona sukcesem walka o jego ocalenie. Budynek od 1978 roku wpisany był do rejestru 
zabytków, co jednak w żaden sposób nie przekładało się na jego stan techniczny, który 
pogarszał się z roku na rok, grożąc ostatecznym rozpadem budowli. Dopiero pod koniec 
lat dziewięćdziesiątych spichlerz przejęły władze samorządowe, które podjęły próbę jego 
ratowania. Przygotowany przez Urząd Miejski w Ryglicach projekt renowacji otrzymał 
dotację ze źródeł zewnętrznych, w tym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. Pozyskane środki pozwoliły na przeprowadzenie skomplikowanych prac konserwa-
torskich, które przywróciły budowli jej wygląd znany z fotografii z 1915 roku. W trakcie 
renowacji odtworzono m.in. balkon oraz pomieszczenia na strychu. Po otwarciu obiektu 
w jego wnętrzach urządzono izbę regionalną, pokój mieszczański oraz salę wystaw, wy-
korzystywaną także do organizacji spotkań oraz zajęć dydaktycznych.

Aby do dawnego szlacheckiego spichlerza lub komory w chłopskiej chacie można było 
wstawić worek z  mąką, trzeba było najpierw zboże przemielić. Na Pogórzu robiono to 
w domowych, ręcznych żarnach albo w młynach napędzanych siłą wody płynącej w licz-
nych tutaj strumieniach, potokach i rzekach. Tak było aż do drugiej połowy XIX wieku, 

Innym sposobem upiększania domów było ozdobne wykończenie desek szalunku, który pokrywał ściany domu 
i werandy.
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kiedy sytuacja społeczna i  gospodarcza galicyjskiej wsi 
mocno się skomplikowała. Wzrastające w szybkim tempie 
przeludnienie spowodowało wzrost zapotrzebowania na 
mąkę w wielopokoleniowych i wielodzietnych chłopskich 
rodzinach. Jednocześnie postępowało ubożenie wsi, które 
stało się zjawiskiem tak powszechnym i  dojmującym, że 
zyskało dla siebie specjalne określenie – wtedy właśnie za-
częto mówić o przysłowiowej galicyjskiej nędzy. W prak-
tyce oznaczało to, że niejedna rodzina nie mogła już sobie 
pozwolić na zawiezienie ziarna do młyna, gdzie jako za-
płatę za usługę trzeba było zostawić od 10 do 15 procent 
ogółu przerobionego zboża. Przestała już także wystarczać 
wydajność domowych żaren, przy których praca był także 
niezwykle uciążliwa i czasochłonna (w ciągu jednej godzi-
ny ciągłej pracy na żarnach ręcznych można było zemleć 
ok. 5 kg ziarna, z czego uzyskiwano ok. 3,5-4 kg mąki). 

W  tym właśnie momencie, mniej więcej na przeło-
mie XIX i XX wieku, do głosu doszła chłopska przemyśl-
ność i  pomysłowość. Gospodarze, przyciśnięci niejako 

do muru przez okoliczności ekonomiczne, 
zaczęli budować małe, drewniane wiatra-
ki przydomowe, nastawione wyłącznie na 
zaspokajanie własnych potrzeb. Budowle 
tego typu zaczęły rosnąć niczym grzyby po 
deszczu. Badacz tego zjawiska, Henryk Ol-
szański, ocenia, że w ciągu pierwszego pół-
wiecza XX wieku na Podkarpaciu wybudo-
wano blisko dwa tysiące takich wiatraków. 
Ogólne wzorce czerpano z dalekiego nieraz 
świata. Podobno niektóre z  nich wznosili 
Rosjanie wzięci do niewoli w czasie I wojny 
światowej. Koło Wiśniowej skrzydła wiatra-
ków opinano płótnem tak, jak robiono to 
już dużo wcześniej w  Rumunii. Natomiast 

budowniczymi pierwszych wiatraków turbinowych mieli być powracający do kraju re-
emigranci z Ameryki. 

Bez względu na zewnętrzne inspiracje, miejscowy cieśla, pracujący często pospołu z ko-
walem, za każdym razem wnosił do budowanego wiatraka jakieś drobne innowacje czy zmia-
ny, które wynikały z aktualnej dostępności budulca, warunków terenowych i własnego po-
myślunku. W efekcie powstawały niekiedy budowle unikalne, prototypowe i jedyne w swoim 
rodzaju. Dla swoich użytkowników miały jeszcze jedną, najważniejszą chyba cechę – były 

Spichlerz dworski w Ryglicach jest 
jedną z  najstarszych budowli tego 
typu w regionie. Dzięki staraniom 
ryglickiego samorządu, zagrożony 
zabytek udało się uratować i przy-
wrócić mu dawną świetność.

W  odrzwiach ryglickiego spichlerza zachowała się 
wyryta w drewnie inskrypcja z datą: DIE 21 MAJI 
ANNO DOMINI 1756.
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proste w  budowie i  tanie. W  latach trzydziestych XX 
wieku wiatrak wraz z pełnym wyposażeniem kosztował 
w okolicach Brzozowa 150 zł, co stanowiło równowar-
tość młodej mlecznej krowy. W roli budulca używano 
desek i  żerdzi, które były akurat pod ręką. Niektóre 
z przydomowych wiatraków były tak małe, że po wej-
ściu do środka nie było miejsca nawet na to, aby się wy-
prostować. Montowane wewnątrz kamienie żarnowe 
pochodziły często z domowych żaren ręcznych. Jedy-
nie mechanizm przenoszący napęd wykonywany był 
w sposób bardziej precyzyjny i z lepszych materiałów. 

Rozkwit pogórzańskich wiatraków przydomowych 
był tyleż gwałtowny, co krótkotrwały. Kres przyniosła 
mu intensywna industrializacja wsi z  drugiej połowy 
XX wieku. Jedynie we wsiach położonych na uboczu 
oraz w  bardziej oddalonych przysiółkach pozbawio-
nych prądu, wiatraki budowano jeszcze do lat sześćdzie-
siątych ubiegłego wieku. Dziś praktycznie zniknęły już 
z krajobrazu. Jeden z ostatnich znajduje się w przysiół-
ku Golanki o nazwie Cisie. Warto go odnaleźć i obej-

Oprócz wiatraków turbi- 
nowych na Pogórzu budo-
wano także tzw. paltraki. 
Były to wiatraki skrzydłowe 
osadzone na kamiennym 
fundamencie z  łożyskiem 
rolkowym, umożliwiają-
cym obracanie budowli 
w  zależności od kierun-
ku wiatru. Jeden z  takich 
wiatraków znajduje się 
w  Skansenie Wsi Pogó-
rzańskiej w Szymbarku.

W  przysiółku Golanki o  nazwie Cisie 
znajduje się jeden z  ostatnich na Pogó-
rzu chłopskich wiatraków gospodarczych. 
Budowla pochodzi z przełomu XIX i XX 
wieku i zachowana jest w niemal komplet-
nym stanie.

Wiatrak w  Golance posiada konstrukcję tur-
binową. Jego charakterystyczną cechą jest wy-
stająca ponad budynek turbina z  łopatkami 
tworzącymi koło. Na Pogórzu takie wiatraki 
jako pierwsi zaczęli podobno budować powra-
cający ze Stanów Zjednoczonych reemigranci. 
W Ameryce Północnej i w Australii dużo więk-
sze i znacznie wyżej umieszczone turbiny wia-
trowe były od drugiej połowy XIX wieku wyko-
rzystywane m.in. na farmach, gdzie służyły do 
pompowania wody ze studni głębinowych.

Większą część niewielkiego wnę-
trza chłopskiego wiatraka zaj-
mowała instalacja służąca do 
przeniesienia napędu z  turbiny 
na kamienie młyńskie, w charak-
terze których często wykorzysty-
wano ręczne żarna domowe.
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rzeć, zachował się bowiem w kompletnym stanie, razem z turbiną wietrzną i wyposaże-
niem wnętrza (latem należy uważać na osy, które mają tu swoje gniazdo). Dwa wiatraki 
z terenu Pogórza (jeden turbinowy i jeden skrzydłowy) znajdują się także w Skansenie 
Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku.

Drewno służyło jako materiał budowlany do wznoszenia świątyń, domów oraz rozma-
itych budynków gospodarczych i przemysłowych. Z drewna – w całości lub w większej części 
– wykonywano także wiele sprzętów, narzędzi i urządzeń, które na co dzień były niezbędne 
w gospodarstwie domowym i w pracach rolnych. Zajmowała się tym cała rzesza wiejskich 
rzemieślników, wśród których prym wiedli kołodzieje i bednarze, a także liczna rzesza sto-
larzy i cieśli. Niektóre sporządzane przez nich konstrukcje były na tyle skomplikowane, że 
wymagały niebagatelnych umiejętności, doświadczenia i  dogłębnej znajomości materiału. 
Przykładem może być tutaj choćby zwykły wiejski wóz, który w niektórych regionach Pol-
ski jeszcze w połowie XX wieku sporządzany był niemal w całości z drewna. Wóz jaki jest 
– każdy widzi, można by powiedzieć. Kiedy jednak zaczniemy rozbierać go na części pierw-
sze, szybko docenimy intelektualną i fizyczną pracę włożoną w jego skonstruowanie i wy-
konanie. W trakcie owej dekonstrukcji oczom naszym ukażą się stopniowo takie elementy, 

jak dyszel (belka sztywno połączona z  przednią osią), 
rozwora (drąg łączący przednią i tylną część podwozia), 
kłonica (drążek utrzymujący boki skrzyni ładunkowej) 
i śnice (drążki stanowiące osadę dyszla), nie wspomina-
jąc o kołach (złożonych oczywiście z wielu mniejszych 
części) i innych drobnych elementach, które po demon-
tażu rozsypią się w  układankę trudną do ponownego 
złożenia bez pomocy doświadczonego kołodzieja, o ja-
kiego może być już dzisiaj trudno. 

Łatwiej będzie nam za to odnaleźć wiejskiego bed-
narza. Dawniej trudniący się tym fachem rzemieślnicy 
wykonywali całą gamę artykułów drewnianych co-
dziennego użytku, od łyżek i łopat do chleba po kory-
ta, sąsieki (skrzynie na zboże) i oczywiście beczki. Na 
pogórzańskiej wsi bednarstwo było rzemiosłem popu-
larnym. Na terenie dzisiejszego Parku celowała w nim 
przede wszystkim Żurowa. Jak relacjonował na począt-
ku XX wieku ksiądz Władysław Sarna: Każdy prawie 
mieszkaniec Żurowej, to bednarz. Bednarze wyrabiali 
przed laty baryłeczki na rosyjskie sardynki, z drzewa bu-
kowego, które sprowadzali z lasów, z okolicy Żmigroda. 
Do niedawna kwitnął ten przemysł tak pięknie, że wy-
rabiano rocznie od 120-150 tysięcy baryłek. Nic dziw-
nego, że kiedy w tej części Pogórza czasem zagrzmiało, 
ludzie zwykli byli mówić, że to w Żurowej beczki toczą. 

W niektórych regionach Polski jeszcze 
w połowie XX wieku wiejskie wozy wy-
konywano niemal w całości z drewna. 

Koła należały do najbardziej skompli-
kowanych części wozu. Ich wyrobem 
zajmowali się kołodzieje, którzy obok 
bednarzy i cieśli tworzyli dawniej elitę 
wśród wiejskich rzemieślników.
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Dziś Żurowa nadal jest wsią żyjącą przynajmniej w części z drewna. Przez lata zmienił 
się oczywiście asortyment produktów, narzędzia służące do ich wytwarzania oraz sam 
sposób pracy. Miejscowość pełna jest odgłosów pracujących pił i narzędzi napędzanych 
energią elektryczną, ale w trakcie spaceru pomiędzy domami z niejednego przydomo-
wego warsztatu dobiegnie nas intensywny zapach drewna, niewiele zapewne różniący 
się od tego dawnego, sprzed czasów mechanizacji i  elektryfikacji. Tradycja rzemiosła 
drzewnego przekazywana jest tutaj często z pokolenia na pokolenie. Tak jest na przykład 
w przypadku braci Franciszka, Piotra i  Stanisława Dudów, których warsztaty znajdują 
się na Małopolskim Szlaku Dawnego Rzemiosła. Najstarszy z nich, Franciszek, pracuje 
w warsztacie bednarskim przejętym w 1999 roku po ojcu, Józefie. Pan Franciszek potrafi 
bez użycia elektrycznych narzędzi i maszyn sporządzić od podstaw cebrzyk lub masel-
nicę. Swoje produkty wytwarza na zamówienie i sprzedaje głównie za granicę, m.in. do 
Niemiec i Norwegii. Z kolei Piotr Duda, z zamiłowania także muzyk, własny warsztat 
bednarski prowadzi od 2004 roku. Pracuje w nim na skonstruowanych samodzielnie ma-
szynach. Ręcznie wykonuje drewniane wiadra oraz kufle według własnych wzorów.

Nie sposób w tym miejscu wymienić wszystkich pachnących drewnem miejsc pomiędzy 
Brzanką i Liwoczem. Warto wspomnieć choćby o kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Olszynch, zbudowanym w 1900 roku być może z wykorzystaniem materiału z poprzedniej 
drewnianej świątyni. W Kowalowej stoi kościół pw. Niepokalanego Serca NMP z drugiej po-
łowy XVII wieku, przeniesiony tutaj w 1946 roku z Ryglic. W Swoszowej w 1958 roku zbudo-
wano kościół parafialny pw. NPM Królowej Polski, który swoim kształtem w niezwykle udany 
sposób nawiązuje do tradycyjnej drewnianej architektury sakralnej regionu. Zapach drewna 
wypełnia też wnętrza licznie rozsianych w tej części Pogórza wiejskich kapliczek domkowych. 
Stojące w nich drewniane ołtarzyki i figury tworzą niekiedy prawdziwe, małe muzea sztuki 
ludowej. Nepomuceny, frasobliwe Jezusy, Madonny. Prawdziwa galeria pogórzańskich świę-
tych, drewnianych i kamiennych. Ale o nich opowiadał będzie już następny rozdział...

Wybudowany w  1958 roku kościół pw. NPM 
Królowej Polski w  udany sposób nawiązuje do 
tradycyjnej drewnianej architektury sakralnej 
regionu.

Źródła cytatów wykorzystanych w rozdziale: Sarna 1908, s. 609; Solarz 2013, s.75; Marcinkowski 
2012, s.181.
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Galeria świętych pogórzańskich

Zatrzymujemy się w polach pomiędzy Ryglicami a Kowalową, w miejscu, gdzie na 
rozstaju dróg stoi pod starą lipą krzyż z kapliczką. Od strony samotnego gospodarstwa 
idzie w naszą stronę kobieta z małą dziewczynką. Babcia i wnuczka, jak się okazuje. Oby-
dwie bardzo rozmowne. Więc Państwo tak po kapliczkach sobie jeździcie? Ta tutaj to jak 
Maryni marły krowy, do kościoła poszła bidula, a tam ksiądz proboszcz jej mówi: postaw 
Marynia kapliczkę, to się zły urok odwróci. Jak ksiądz powiedział, tak Marynia zrobiła, 
i krowom jak ręką odjął. Ale to jak już tak jeździcie, to tam za górką, do tego pierwszego 
domu po prawej stronie jedźcie, tam taka furtka, za nią będą pieski i taki pan sam tylko 
z matką mieszka, a obok tego domu jest kapliczka w drzewie, bardzo stara i nikt o niej nie 
wie, bo ona w tym drzewie i nie widać jej wcale.

Jedziemy. Za górką po prawej stoi dom. Pieski przed furtką, za furtką, wszędzie. Wy-
soki, szczupły i pełen jakiegoś niezwykłego, wewnętrznego spokoju mężczyzna potwier-
dza, że tak, jest kapliczka, a właściwie figurka Jezusa, bardzo stara. Mówią, że jak kiedyś 
zaraza ludzi zabierała to do dziupli w dębie figurkę Frasobliwego wstawili, żeby choroba 
chociaż ten kąt ominęła. Potem, jak dąb urósł, to on figurkę do innej dziupli przekładał. 
A że już wtedy stara była i w rękach się prawie sypała to w dobrej farbie ją wymoczył, 
drewno piło aż miło, no i potem do tej dziupli z powrotem. A czy możemy zobaczyć? 
A pewnie! 

Idziemy za dom, gdzie na skraju lasu, tuż przy ścieżce, rośnie rzeczywiście potężny, 
stary dąb. Pan od piesków wspina się po kruchych gałęziach do wiszącego kilka metrów 
nad ziemią otworu dziupli. Serce zamiera mi w piersi, wysokość niby żadna, ale pod no-
gami obutymi w klasyczne gumofilce trzaskają gałązki, kruszy się kora i w pewnej chwili 
wydaje mi się, że człowiek trzyma się pnia na samej tylko kufajce. Radzi sobie jednak 
nad wyraz sprawnie, dociera na miejsce, wsadza rękę do środka, potem wsadza całe ra-
mię i … nic. Na twarzy pełnej do tej pory niezwykłego spokoju pojawia się teraz wyraz 
głębokiego zdziwienia. Przez krótką chwilę gospodarz ustala coś po cichu sam ze sobą, 
po czym w  sobie tylko wiadomy sposób podciąga się jeszcze wyżej, a  jego ręka znika 
w czeluści aż po bark. Po chwili wraca z wnętrza drzewa (na szczęście w całości), a wraz 
z nią w ciepłym świetle popołudnia ukazuje się niewielka figurka. Czy możemy zrobić 
zdjęcie? Dlaczego nie!

Stara, ludowa rzeźba ma zatarte rysy i krawędzie wygładzone tak, jakby przez wszyst-
kie te lata spoczywała na dnie wartkiego potoku. Fotografujemy ją ze wstrzymanym od-
dechem, bo trzymana w dłoniach wydaje się być tak krucha, jakby miała rozpaść się od 
lada podmuchu. Po krótkiej chwili Jezus wędruje z powrotem w górę, do rąk Pana od pie-
sków, a potem do ciemnej dziury. Kto wie, kiedy znowu i czy w ogóle Frasobliwy wyjrzy 
jeszcze ze swojej dziupli, żeby popatrzeć na świat?
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Na całe szczęście, większość pogórzańskich świę-
tych nie jest aż tak dokładnie ukryta przed ciekawskim 
wzrokiem ludzi. Najbardziej niezawodny sposób na ich 
odnalezienie polega na wypatrywaniu w oddali starych, 
rosnących samotnie lub w niewielkich grupach drzew. 
System ten sprawdza się najlepiej na otwartych prze-
strzeniach, wśród pól, przy drogach i na ich rozstajach. 
W  takich miejscach prawie na pewno znajdziemy coś 
ciekawego. Może będzie to tylko skromna, zawieszona 
na pniu szafkowa kapliczka ze świętym obrazkiem albo 
gipsową figurką? Może stary, drewniany krzyż albo mu-
rowana kapliczka domkowa, w  której przy odrobinie 
szczęścia zobaczymy ludowy ołtarzyk z  rzeźbionymi 
w  drewnie figurami świętych? A  może kamienna fi-
gura świętego, wykonana przez anonimowego majstra 
kamieniarskiego, reprezentanta zawodu, który już nie 
istnieje?

Jezusów Frasobliwych jest jak na lekarstwo. Najbar-
dziej znany usadowił się wysoko, w samym szczycie ka-
pliczki-latarni w Jodłówce Tuchowskiej. Kapliczka była 
kiedyś wieżą pierwszego, prowizorycznego kościoła 
w  tej miejscowości, a  jeszcze wcześniej wskazywała drogę podróżnym zabłąkanym na 
starym, węgierskim szlaku handlowym. Inny Frasobliwy duma nad światem w małym 
domku z wydrążonego pnia, ustawionym obok bacówki na Brzance. Podobno miał trafić 
w Bieszczady, ale w drodze na wschód zatrzymał się na Pogórzu i został – widać dobrze 
mu tutaj. 

Dużo więcej jest rzeźbionych 
w  drewnie i  w  kamieniu Chrystu-
sów ukrzyżowanych. Jeśli będziemy 
uważnie przyglądać się mijanym po 
drodze krzyżom drewnianym, szyb-
ko dostrzeżemy w  ich wyglądzie 
pewną prawidłowość. Najczęściej są 
one wykonane z  czworościennych 
belek, z  zamocowanym na skrzyżo-
waniu ramion zapleckiem sporzą-
dzonym z  jednej bądź kilku desek, 
na którym umieszczona jest dopie-
ro figura Jezusa. Zaplecek nakryty 
jest przeważnie blaszanym daszkiem 
z  ozdobnym ząbkowaniem wzdłuż 

Niewielki, drewniany Jezus Frasobli-
wy miał kiedyś uratować mieszkań-
ców pobliskich domów przed szale-
jącą wokół zarazą. Od tego czasu, 
pilnie strzeżony, ukrywa się w  pu-
stym pniu starego dębu.

Kamienny Jezus Frasobliwy usadowił się w szczycie kaplicz-
ki-latarni w  Jodłówce Tuchowskiej, która podobno wskazy-
wała kiedyś drogę podróżnym zabłąkanym na dawnym szla-
ku węgierskim.
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krawędzi. Ta podstawowa forma może zresztą występować w wielu wariantach, obejmu-
jących różne wykroje i wielkość zaplecka oraz różny kształt blaszanego daszku, który nie-
kiedy obejmuje niemal cały zaplecek, tworząc w ten sposób otwartą kapliczkę. Jezusowi 
towarzyszą czasem postacie Matki Bożej i św. Jana Ewangelisty. Taki rodzaj krzyża jest 
na tyle charakterystyczny, że często mówi się o nim jako o krzyżu małopolskim. Błądząc 
pomiędzy przysiółkami Czermnej spotkać można wystawione całkiem niedawno krzyże, 
które nadal nawiązują do tej starej formy. Niestety, znakiem rozpoznawczym naszych 
czasów są użyte do ich wykonania materiały – stalowe rury, zaplecek z kawałka sklejki, 
ząbkowany daszek i postać Jezusa z plastiku.

U stóp Brzanki i Liwocza często spotkamy tzw. krzyże małopolskie z drewnianym zapleckiem oraz blaszanym 
daszkiem, który często wygięty jest w finezyjny łuk.

Poza kilkoma wyobrażeniami Świętej Rodziny 
oraz Madonnami z Dzieciątkiem, Chrystus przed-
stawiany jest przeważnie samotnie. Tym ciekaw-
sza wydaje się być niezwykła grupa kamiennych 
postaci, które przycupnęły w cieniu kilku drzew 
przy ulicy Tuchowskiej w  Ryglicach. W  samym 
środku, na wysokim postumencie, stoi wsparty 
na krzyżu kamienny Jezus. Po bokach na nieco 
niższych postumentach towarzyszą mu postacie 
Matki Bożej i św. Jana Ewangelisty oraz ustawione 
na niskich cokołach i wysunięte nieco do przodu 
figury świętych Piotra i  Pawła. Dzięki takiemu 
zróżnicowaniu architektonicznemu cała grupa 
sprawia wrażenie niezwykle dynamicznej i pełnej 
ruchu. Szkoda, że w sezonie wegetacyjnym całość 
przesłonięta jest niemal w całości przez bujną zie-
leń i jadąc samochodem łatwo jest to miejsce po 
prostu przeoczyć.

Zespół ryglickich rzeźb powstał w  1840 roku z  fundacji Wiktorii i  Wincentego 
Ciomborów. Jest to jeden z wielu zabytków kamiennej rzeźby figuralnej, która na te-
renie dzisiejszego Parku rozwijała się prężnie jeszcze do końca pierwszej połowy XX 
wieku. Z  trzech istniejących na tym terenie ośrodków kamieniarskich jeden znajdo-

Niekiedy, tak jak tu, na starym krzyżu w Ry-
glicach, Chrystusowi towarzyszą postacie 
Matki Bożej i św. Jana Ewangelisty.
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wał się właśnie w  Ryglicach, natomiast dwa następ-
ne w Jodłówce Tuchowskiej i w Olszynach. Początek 
kamieniarstwu ryglickiemu miał dać żyjący w  XIX 
wieku Szymon Szablewski, figurujący w księgach pa-
rafialnych jako rzeźbiarz. Miał on pochodzić z  Wi-
leńszczyzny albo z Królewca w Prusach Wschodnich. 
Z kolei na przełomie XIX i XX wieku kamieniarstwem 
trudniła się tutaj rodzina Jękotów (Bolesław, Izydor, 
Czesław i Tadeusz), a później Baltazar Stańczyk, Józef 
Bąk z Olszyn oraz Franciszek Lisak. Z wymienionych 
warsztatów wyszły przede wszystkim nagrobki i rzeź-
by nagrobne znajdujące się na miejscowym cmenta-
rzu oraz rzeźby i  postumenty do okolicznych figur 
przydrożnych. 

Z  Ryglicami związany był położony po drugiej 
stronie Pasma Brzanki ośrodek kamieniarski w  Ol-
szynach. Pierwszym znanym kamieniarzem - rzeźbia-
rzem z tej miejscowości był żyjący na przełomie XIX 
i XX wieku Józef Bąk, który nauczył się rzeźby wła-
śnie w Ryglicach. Przy nim kształcił się jego później-
szy zięć, Jan Karaś, zdolny rzemieślnik, który w ciągu 
siedemnastu lat pracy wykonał wiele figur przydroż-
nych i nagrobków znajdujących się w Olszynach oraz 
w  Szerzynach, Święcanach, Bieczu i  Dąbrówce Tu-
chowskiej. Wzorem dla kamiennych rzeźb Karasia 
były drewniane rzeźby jego przyjaciela, Stanisława 
Bochenka z pobliskich Ołpin. 

Mniej znane są początki kamieniarstwa w Jodłówce 
Tuchowskiej. Wiadomo, że miejscowi rzemieślnicy po-
czątkowo wyrabiali głównie kamienie do żaren, brusy 
do ostrzenia i osełki. Natomiast powstanie rzeźby figu-
ralnej wiąże się z rodziną Wantuchów. Żyjący w pierw-
szej połowie XX wieku Konstanty Wantuch stworzył 
jedyny w  okolicy zakład kamieniarski, w  którym za-
trudniał kilku pracowników najemnych. Jego brat, Bo-
lesław, przez jakiś czas kształcił się u  mistrza kamie-
niarskiego Józefa Sroczyńskiego w  Jaśle. Z  warsztatu 
braci Wantuchów pochodzą liczne figury przydrożne 
oraz nagrobki, w tym nagrobki żydowskie (macewy), 
nazywane w  żargonie miejscowych kamieniarzy ciaj-
wesami.

Na starym cmentarzu w  Ryglicach 
zachowało się wiele wspaniałych na-
grobków i  rzeź nagrobnych, z których 
część pochodzi z lokalnych warsztatów 
kamieniarskich.

Materialnym świadectwem dawnego 
ryglickiego ośrodka kamieniarskiego 
jest stojąca przy ul. Tuchowskiej grupa 
kamiennych figur z Chrystusem, Mat-
ką Bożą oraz świętymi: Janem Ewan-
gelistą, Piotrem i Pawłem.

Galeria świętych pogórzańskich
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***
W okolicach Tuchowa prędzej czy później natkniemy się na wizerunek Matki Bożej 

Tuchowskiej. Przedstawia on Marię trzymającą na lewym ręku Dzieciątko Jezus, którego 
jedna rączka spoczywa na symbolizującym kulę ziemską błękitnym berle z krzyżem, dru-
ga zaś uniesiona jest w geście błogosławieństwa. Czujni poszukiwacze ikonograficznych 
ciekawostek zwrócą uwagę na kwitnącą różę w prawej dłoni Matki Bożej. Ten z pozoru 
niewielki dodatek jest atrybutem o bogatym znaczeniu symbolicznym. W kulcie maryj-
nym oznacza przede wszystkim samą Marię, różę bez cierni, o której poeta Seduliusz pisał 
już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa (ok. 430 roku):

Jak pośród ostrych cierni delikatna rozkwita róża,
Wolna od kolców, co ranią, i krzew macierzysty przyćmiewa swym pięknem,
Tak z rodu Ewy wzrosła święta Maryja:
Nowa dziewica zmyła winę swej poprzedniczki.
W  średniowieczu symbolikę róży rozszerzono także na Chrystusa. Święty Bernard 

i Piotr z Kapui dopatrywali się w pięciu płatkach tego kwiatu symbolu pięciu ran Zbawicie-
la, zaś w pokrytych złocistym pyłkiem pręcikach widzieli ukryte w sposób symboliczny zło-
to jego bóstwa. Róża na przedstawieniu Matki Bożej Tuchowskiej odnosi się zatem zarówno 
do niej samej, jak i do Dzieciątka Jezus, stanowiąc smutną zapowiedź jego przyszłej męki. 

Oryginał tego wizerunku powstał w latach 1530-1540. Namalowano go na lipowej desce 
o rozmiarach 58,2 na 44 cm za pomocą tłustej tempery na zaprawie kredowej, co było typo-
wym elementem techniki malarskiej doby renesansu. Nieznany z imienia artysta prawdo-
podobnie wzorował się na starszym, pochodzącym jeszcze z końca XV wieku obrazie Matki 
Bożej Czortkowskiej. Kiedyś przypuszczano, że tuchowski obraz został sprowadzony do 
Polski z Węgier. Obecnie uważa się, że jego autor pochodził z rodzimej szkoły malarskiej, 
która powstała na przełomie XV i XVI wieku w Krakowie wokół osoby Marcina zwanego 

Dużym ośrodkiem kamieniarskim na terenie dzi-
siejszego Parku była Jodłówka Tuchowska, w której 
pracował m.in. znany warsztat rodziny Wantuchów. 
We wsi do dzisiaj zachowało się wiele kamiennych 
figur przydrożnych i krzyży, a na starym cmentarzu 
obejrzeć można piękne, kamienne nagrobki.

Wspomnieniem kamieniarskiej tradycji Jodłówki jest 
m.in. stary kamieniołom, który znajduje się w przysiół-
ku wsi o charakterystycznej nazwie Krzemieniec.
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Czarnym. Artysta ten 
znany jest m.in. jako au-
tor lub współautor znaj-
dującego się w  kościele 
parafialnym w Bodzen-
tynie Tryptyku Zaśnię-
cia Matki Bożej (tzw. 
Tryptyk Bodzentyński), 
uważanego za jedno 
z  najcenniejszych dzieł 
polskiej sztuki sakralnej 
epoki późnego gotyku. 
Właśnie za sprawą tego 
dzieła Marcin Czarny 
zyskał często spotyka-
ny w  literaturze przy-
domek Mistrza Ołtarza 
Bodzentyńskiego.

Do Tuchowa obraz 
trafił około połowy 
XVI wieku za sprawą 
ówczesnych właści-
cieli miasteczka, be-
nedyktynów z  Tyńca. 
Umieszczono go w sta-
rym, drewnianym kościele pw. Najświętszej Marii Panny, 
który powoli podupadał od czasu przeniesienia w 1460 roku 
parafii do nowej świątyni pw. św. Jakuba. Tymczasem pod 
koniec XVI stulecia wizerunek Madonny zaczął uchodzić za 
cudowny. W 1597 roku benedyktyn, ojciec Stanisław Szczy-
gielski zanotował, iż godny podziwu Błogosławionej Dziewicy 
Matki - nieustannej patronki zakonu benedyktyńskiego ob-
raz tuchowski (...) jaśnieje niezwykłymi cudami i czczony jest 
częstym nawiedzaniem przez swoich czcicieli. Coraz większa liczba przybywających piel-
grzymów sprawiła, że w 1620 roku ówczesny proboszcz, ojciec Andrzej Gałecki, w trosce 
o stan obrazu polecił umieścić go w głównym ołtarzu świątyni i zakazał dalszego wyno-
szenia na zewnątrz w feretronie (przenośnej ramie), co zapewne było wcześniej często 
praktykowane. W 1642 roku po długiej i skrupulatnej analizie świadectw łask doznanych 
przez wiernych za sprawą obrazu, został on przez władze kościelne uznany w sposób ofi-
cjalny za cudowny. Wydarzenie to dało początek rozwojowi jednego z najważniejszych 
w  południowo-wschodniej Polsce sanktuariów maryjnych, jakim jest dzisiaj Tuchów. 

Na obrazie z  Tuchowa Mat-
ka Boża trzyma na lewym 
ręku Dzieciątko Jezus, które 
przedstawione jest w  pełnej 
postaci i  z  bosymi nóżkami. 
Jego prawa rączka spoczywa 
na zakończonym krzyżykiem 
błękitnym berle, oznaczają-
cym kulę ziemską i  będącym 
jednocześnie symbolem pano-
wania Chrystusa nad świa-
tem. Lewa rączka podniesiona 
jest w geście błogosławieństwa 
i pozdrowienia. W prawej ręce 
Matka Boża trzyma rozkwitłą 
różę, która w  chrześcijaństwie 
posiada bogate znaczenie 
symboliczne. Głowy posta-
ci otaczają złote nimby oraz 
domalowane później korony. 
Oryginalne, malowane szaty 
Marii i  Jezusa pokrywa obec-
nie tzw. sukienka, czyli ozdoba 
wykonana z pozłacanej, srebr-
nej blachy.

Pierwowzorem Madonny tuchowskiej mógł 
być obraz Matki Bożej Czortkowskiej, na-
malowany prawdopodobnie pod koniec 
XV wieku przez nieznanego malarza. Wi-
zerunek ten znajdował się przez długi czas 
w Ostrowni pod Witebskiem. W 1663 roku 
król Jan Kazimierz Waza podarował go 
dominikanom z  Czortkowa (miasto leżą-
ce dawniej w granicach Polski, obecnie na 
Ukrainie), skąd trafił do kaplicy Kotow-
skich w  kościele pw. św. Jacka w  Warsza-
wie, gdzie znajduje się obecnie (kopia znaj-
dująca się w kościele w Czortkowie została 
w 2009 roku uroczyście koronowana).

Galeria świętych pogórzańskich
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W latach 1665-1682 w miejscu dawnego, drewnianego kościoła wybudowano istniejącą 
obecnie okazałą, barokową świątynię, do której przeniesiono słynący już wtedy licznymi 
łaskami obraz. Obecnie jest on umieszczony w późnobarokowym ołtarzu głównym, wy-
konanym około 1741 roku przez Antoniego Frączkiewicza, znanego krakowskiego snyce-
rza doby późnego baroku i rokoko, kontynuatora stylu zapoczątkowanego przez słynnego 
Baltazara Fontanę. W 1904 roku miała miejsce uroczysta koronacja obrazu, której za zgo-
dą Kurii Rzymskiej dokonał ówczesny biskup tarnowski, Leon Wałęga.

Warto wspomnieć, że wydany w 1620 roku przez ojca Andrzeja Gałeckiego zakaz 
wynoszenia obrazu poza mury kościoła jest skrupulatnie przestrzegany po dziś dzień. 
Pomijając kilka nadzwyczajnych okazji związanych z konserwacją albo z bezpośrednim 
zagrożeniem w czasach wojen, naruszono go tylko jeden raz, podczas dnia milenijnego 
10 lipca 1966 roku. Wizerunek został wtedy przeniesiony do kaplicy polowej, w której 
uroczystą sumę celebrował ksiądz arcybiskup metropolita krakowski Karol Wojtyła.

Równolegle z  rozwojem kultu maryjnego w  samym Tuchowie, w  jego okolicy 
przybywało poświęconych Madonnie Tuchowskiej kapliczek. Na terenie Parku jed-

na z najbardziej malowniczych znajdu-
je się w położonym pod samą Brzanką 
przysiółku Jodłówki Tuchowskiej o na-
zwie Świercze. Tuż przy niebieskim 
szlaku turystycznym stoi tu ufundo-
wana w  1865 roku przez Klemensa 
Dudka murowana kapliczka domkowa 
z  ładnym, kamiennym obramieniem 
wejścia oraz umieszczoną na kalenicy 
dwuspadowego dachu wieżyczką na 
sygnaturkę. Wewnątrz znajduje się bo-
gato zdobiony ołtarzyk z wizerunkiem 
tuchowskiej Madonny.

Przedstawienie Madonny Tuchowskiej umieszczane jest także w małych, zawieszonych na krzyżach kapliczkach 
szafkowych.

W murowanej kapliczce domkowej z 1865 roku w Jo-
dłówce Tuchowskiej (przysiółek Świercze) znajduje się 
bogato zdobiony, ludowy ołtarzyk z wizerunkiem Mat-
ki Bożej Tuchowskiej. 
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Podobne wizerunki spotkamy także w małych, szafkowych kapliczkach zawieszonych 
na krzyżach. Często są to oleodruki, czyli wykonane przeważnie na papierze odbitki imi-
tujące obraz olejny. Technika ta była niezwykle popularna w XIX wieku, ale z powodze-
niem wykorzystywano ją także w XX stuleciu.

Trzymana przez tuchowską Madonnę róża wyznacza trop, który może nas dopro-
wadzić do innego ciekawego przedstawienia maryjnego. Przy lokalnej drodze pro-
wadzącej z Ryglic do Żurowej, za ostatnimi zabudowaniami przysiółka Księże Pod-
lesie, stoi skromna, pochodząca z 1820 roku, murowana kapliczka domkowa pw. św. 
Jana Chrzciciela. Wewnątrz znajdowała się dawniej drewniana figura tego świętego, 
zastąpiona współcześnie przez wykonaną z  czarnego kamienia rzeźbę Matki Bożej 
Saletyńskiej. Jest to jeden z  piękniejszych wizerunków Madonny - przedstawia Ją 
siedzącą na kamieniu, pochyloną do przodu, płaczącą, z twarzą ukrytą w dłoniach. 
Uwagę zwraca także zdobiąca Jej głowę korona o niezwykłym kształcie. Wizerunek 
Pięknej Pani z La Salette, albo po prostu Madonny Płaczącej, związany jest z obja-
wieniem do jakiego miało dojść w  1846 roku w  niewielkiej górskiej miejscowości 
w południowej Francji, gdzie Matka Boża ukazała się dwojgu małych dzieci pasących 
owce na górskiej łące. Według ich później-
szych relacji, na Jej głowie lśniła korona wy-
konana z róż, z których wyrastały diamenty. 
Róże tworzyły także oblamowanie chusty 
okrywającej szyję i  ramiona Marii oraz le-
żały u Jej stóp. Wydarzenia z La Salette stały 
się impulsem do powstania znanego w całej 
Europie sanktuarium maryjnego. W  1852 
roku powstało zgromadzenie zakonne Księ-
ży Misjonarzy Saletynów, które obrało sobie 
za cel głoszenie wśród wiernych orędzia, ja-
kie Maria miała przekazać dzieciom w trak-
cie objawienia. W  Polsce najważniejszym 
ośrodkiem saletyńskim jest niedaleki Dębo-
wiec (okolice Jasła), w którym znajduje się 
wzniesiona w  latach 30. XX wieku i posia-
dająca obecnie status sanktuarium Bazylika 
Matki Bożej Płaczącej z La Salette.

Tą samą drogą, którą przyjechaliśmy z Ryglic, możemy udać się teraz na drugą stronę 
pasma Brzanki. Przejeżdżając po drodze przez Ołpiny zobaczymy jeszcze jedno przed-
stawienie Matki Bożej Tuchowskiej, umieszczone w formie płaskorzeźby na postumencie 
kamiennego krzyża przy lokalnej drodze prowadzącej do przysiółka Nadole Północne. 
Ale naszym celem jest teraz Czermna. W miejscowości tej znajduje się otoczony czcią 
wizerunek Matki Bożej Pocieszenia, z którym związana jest pasjonująca historia konser-
watorska. 

Na samej granicy Ryglic, w położonej na uboczu 
kapliczce pw. św. Jana Chrzciciela, w której znaj-
dowała się kiedyś drewniana figura tego świętego, 
stoi dziś rzeźba przedstawiająca Matkę Bożą Sale-
tyńską, zwaną też Madonną Płaczącą. 

Galeria świętych pogórzańskich
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Jak już wiemy z  poprzedniego rozdziału, obraz 
o którym mowa znajdował się przez długi czas w drew-
nianym kościele pw. św. Marcina, skąd dopiero w cza-
sach współczesnych (lata 90. XX wieku) trafił do nowej, 
wybudowanej w pobliżu, murowanej świątyni. Podob-
nie jak w przypadku Madonny z Tuchowa, mamy tu do 
czynienia z obrazem tablicowym - jego podobrazie zo-
stało wykonane z trzech desek lipowych o łącznych wy-
miarach 180 na 101 cm. Matka Boża przedstawiona jest 
w pełnej postaci. Stoi na półksiężycu, zwrócona frontal-
nie do widza, trzymając na lewej ręce Dzieciątko Jezus, 
w prawej zaś dzierżąc berło. Do czasów konserwacji jej 
postać okryta była drewnianą, wzorzystą, złoconą i sre-
brzoną sukienką, która zakrywała niemal cały orygi-
nalny wizerunek za wyjątkiem twarzy, splotów włosów 
oraz fragmentów dłoni i  stóp. Na podstawie ogólnego 
wyglądu zewnętrznego czas powstania obrazu bardzo 
długo określano na wiek XVII. Wszystko zmieniło się 
z chwilą, kiedy w związku z pracami konserwatorskimi 

zdjęte zostały drewniane ozdoby. Okazało się, że na przemalowanym przynajmniej dwu-
krotnie obrazie kryje się wiele nieznanych do tej pory szczegółów. W prawym dolnym 
rogu odkryto wyobrażenie klęczącego fundatora, a przy dolnej ramie uskrzydloną aniel-
ską główkę. Ale największym zaskoczeniem była wyłaniająca się powoli wokół postaci 
Marii mandorla, czyli owalna, promienisto-płomienna aureola. Całość coraz bardziej 
zaczynała przypominać Assuntę, Madonnę Apokaliptyczną, przedstawienie Matki Bożej 
nawiązujące do słów św. Jana Apostoła z Księgi Apokalipsy: Potem ukazał się znak wielki 
na niebie: Niewiasta obleczona w słońce, i księżyc u jej stóp, a na głowie jej korona z gwiazd 
dwunastu (12, 1).

W miarę postępu prac przybywało coraz więcej nowych szczegółów. W tle postaci 
ukazał się pejzaż z bujnym, zielonym lasem i polaną na pierwszym planie. U Matki Bożej 
odsłoniło się lewe ucho, zaś na szyi i rączkach Dzieciątka ozdoby z korali. Powoli stawało 
się jasne, że wizerunek jest dużo starszy, niż dotychczas przypuszczano. Pewną ważną 
wskazówką dotyczącą jego historii były także znajdujące się po bokach ramy ślady zawia-
sów. Wskazywały one na to, że obraz mógł być kiedyś częścią gotyckiego tryptyku. Dalsza 
szczegółowa analiza stylistyczna wykazała, że w tym niezwykłym wizerunku mieszają się 
wątki późnogotyckie i  renesansowe. Na tej podstawie datę powstania dzieła określono 
ostatecznie na początek XVI wieku, zapewne na lata 1520-1532. Jest to o tyle prawdo-
podobne, że w tym właśnie czasie wybudowany został drewniany kościół św. Marcina. 
W nowej świątyni ustawiony został zapewne tryptyk, w którego środkowej części umiesz-
czono obraz Assunty, niewiasty obleczonej w słońce, Madonny Apokaliptycznej, czczonej 
dziś jako Matka Boża Pocieszenia.

Na postumencie kamiennego krzyża 
w Ołpinach znajduje się jeszcze jedno 
przedstawienie Matki Bożej Tuchow-
skiej.
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Także Rzepiennik Bi-
skupi, od którego w  po-
przednim rozdziale roz-
poczęliśmy wędrówkę po 
kulturowych ścieżkach 
Pogórza, posiadał kiedyś 
swoją własną Madonnę. 
W  środkowym polu go-
tyckiego tryptyku stała 
dawniej figura Madon-
ny z  Dzieciątkiem (tzw. 
Anielskiej) z  około 1530 
roku, którą ze względu na 
niezwykle wysoką wartość 
artystyczną przeniesiono 
na początku XX wieku 
do Muzeum Narodowe-
go w  Krakowie. Nie była 
to zresztą jedyna rzeźba 
z  rzepiennickiego kościo-
ła, jaka trafiła do Krakowa. 

W latach dwudziestych XX wieku prasa donosiła, że kilku znawców sztuki krakowskie-
go Muzeum Narodowego, zwiedzając w ostatnich czasach starodawne kościoły w powie-
cie gorlickim, natrafiło w jednym z nich [w kościele w Rzepienniku – P.R.] na cały skład 
próchniejących już figur świętych. Jak stwierdzili konserwatorzy, figury te pochodzą z w. XV 
i XVI. […] Skarby te sprowadzono do Krakowa, gdzie w Muzeum Narodowem przystąpio-
no do odczyszczenia figur. Niektóre figury zupełnie już odczyszczone, przedstawiają się jako 
pierwszorzędne dzieła sztuki snycerskiej o  wspaniałej polichromii. W  ten sposób zespół 
18 figur i  fragmentów snycerskich z Rzepiennika zasilił w 1923 roku muzealne zbiory. 
Żaden z tych zabytków nie mógł się jednak równać ze wspomnianą Madonną, na którą 
uwagę zwrócił jeszcze w czasach zaborów wybitny historyk i konserwator dzieł sztuki, 
Stanisław Tomkowicz. Po wielu latach spędzonych na ekspozycji, Madonna z Rzepienni-
ka przeszła ostatnio gruntowną renowację. Analiza konserwatorska potwierdziła, że na 
przestrzeni wieków rzeźba otoczona była szczególnym kultem religijnym. Wskazywały 
na to m.in. uszkodzenia na skroniach Marii i Dzieciątka, świadczące o  tym, że zakła-
dano na nie korony. Renowację przeprowadzono w samą porę - zdjęcia rentgenowskie 
wykazały znajdujące się wewnątrz rzeźby poważne ubytki, spowodowane przez żerujące 
owady. Po zakończeniu prac konserwatorskich Maria z Rzepiennika stała się główną bo-
haterką sesji naukowej pod wiele mówiącym tytułem Objawienie piękna. Rzeźba znajduje 
się nadal w Muzeum, a Rzepiennik, pozbawiony swojej najcenniejszej ozdoby, pozostaje 
jednym z wielu dawnych, a dzisiaj już zapomnianych sanktuariów.

Obraz Matki Bożej Pocieszenia 
z  Czermnej przez wiele lat da-
towany był na wiek XVII. Przez 
cały ten czas historyków zwodził 
jego zewnętrzny wygląd, którego 
większą część tworzyły drewniane 
ozdoby (tzw. sukienka).

Dopiero podczas prac konserwator-
skich okazało się, że obraz namalo-
wany został na początku XVI wieku 
i  przedstawia tzw. Assuntę, czyli 
Madonnę Apokaliptyczną.

Galeria świętych pogórzańskich



32

MIĘDZY BIAŁĄ A WISŁOKĄ

***
Wśród pogórzańskich świętych wielu jest także Janów Nepomucenów. Życie tego czeskie-

go świętego przez stulecia obrosło wieloma legendami, zza których niekiedy trudno jest do-
strzec ich prawdziwego bohatera. Najbardziej znana wersja wydarzeń mówi, iż żyjący w latach 
około 1350-1393 Jan z Pomuka, wikariusz generalny arcybiskupa praskiego Jana z Jenštejna 
i spowiednik królowej czeskiej Zofii, padł ofiarą politycznego sporu pomiędzy swoim moco-
dawcą i królem Czech Wacławem IV. Po uwięzieniu próbowano wydobyć z niego za pomocą 
tortur tajemnice, jakie królowa, podejrzewana przez Wacława o zdradę, miała rzekomo wy-
jawić Janowi w trakcie spowiedzi. Wymyślne tortury, w trakcie których nieszczęśnika przy-
palano żywcem, miażdżono mu palce rąk i nóg oraz zgniatano pięty, nie na wiele się jednak 
zdały. Koniec jego męki nastąpił pewnego zimnego, marcowego wieczoru 1393 roku, kiedy 
zrzucono go do Wełtawy ze słynnego mostu Karola w Pradze. W legendzie hagiograficznej 
śmierć nastąpiła w wyniku utonięcia, jednak w rzeczywistości późniejszy święty zmarł praw-
dopodobnie już wcześniej w trakcie tortur, a do rzeki wrzucono jego ciało.

W czasach nowożytnych Jan Nepomucen 
zaczął uchodzić za nieformalnego patrona 
Czech. Jego kult propagowali w szczególno-
ści jezuici, którzy chcieli w ten sposób osła-
bić popularność innego czeskiego bohatera, 
Jana Husa. W 1721 roku Nepomucen został 
beatyfikowany przez papieża Innocentego 
XIII, a w 1729 roku jego kanonizację ogłosił 
Benedykt XIII. 

Kult nowego świętego rozprzestrzenił się 
szybko poza Czechy, obejmując także zie-
mie polskie. U  nas Nepomucen poczuł się 
zresztą jak u siebie, wzbudzając powszech-
ną sympatię i  szacunek jako patron szcze-
rej spowiedzi, dobrej sławy, mostów i osób 

tonących oraz orędownik podczas powodzi. W  rodzimy krajobraz na stałe wpisały 
się przydrożne figury i kapliczki z jego wizerunkiem, ustawiane często przy mostach 
i w pobliżu rzek. W Ryglicach nie sposób przegapić arkadowej kapliczki z figurą świę-
tego, która stoi na rozwidleniu dróg, za mostem na potoku Szwedka (idąc od strony 
Rynku). Więcej kłopotów może sprawić odnalezienie drugiego ryglickiego Nepomuka, 
który ukrywa się na małej łące za kościołem parafialnym i  za zabudowaniami kilku 
gospodarstw. Święty strzeże tutaj nieistniejącej już drogi, łączącej w czasach zaborów 
Ryglice z pobliskimi Joninami, które – jakże by inaczej – też mają swojego Jana Ne-
pomucena. Jego polichromowana rzeźba, ufundowana w  1807 roku przez właścicie-
la miejscowego majątku, Ignacego Głowackiego, stoi w drewnianej kapliczce nakrytej 
dwuspadowym, gontowym daszkiem, zaraz przy głównej drodze prowadzącej dalej 
w stronę Jodłowej. 

Scena zrzucenia Jana Nepomucena z  mostu Ka-
rola do Wełtawy, przedstawiona na płaskorzeźbie 
postumentu z figurą świętego w Aleksandrowicach 
koło Krakowa.
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Nepomucenów nadrzecznych znajdziemy tak-
że po drugiej stronie Parku. W  Swoszowej święty 
schowany jest w  murowanej kapliczce domkowej 
z  1830 roku, stojącej na niewielkim pagórku pod 
rozłożystą, starą lipą. Między Ołpinami a Szerzyna-
mi Jan stoi na wysokim, kamiennym postumencie, 
a  w  Czermnej przycupnął w  drewnianej kapliczce 
niedaleko kościoła pw. św. Marcina. 

Z  wieloma nepomuckimi kapliczkami związa-
ne są legendy, wśród których przewija się motyw 
przybycia figury świętego w dane miejsce na wzbu-
rzonych falach rzeki. Tak było na przykład w Sze-
rzynach. Według krążącej wśród mieszkańców 
opowieści, któregoś lata całą okolicę gnębiły upo-
rczywe ulewy, które nie pozwalały gospodarzom na 
zebranie plonów. Pomimo gorliwych modlitw od-
prawianych w kościele, deszcz nie przestawał padać, 
a woda zaczęła podtapiać kolejne łąki i pola. Wte-
dy miejscowemu dziedzicowi, Kochanowskiemu, 
przyśnił się którejś nocy sen, z którego wynikało, że 
wieś zostanie uratowana za sprawą św. Jana Nepo-
mucena. Sam dziedzic oraz mieszkańcy zachodzili 
w  głowę, co tak właściwie sen miał oznaczać. Aż 
w  końcu któregoś dnia włościańska straż moni-
torująca na bieżąco poziom wody dostrzegła, jak 
z oddali zbliża się niesiona na falach ludzka postać. 
Z  rzeki wyłowiono drewnianą rzeźbę św. Jana, co 
potwierdził po skrupulatnych oględzinach szerzyń-
ski proboszcz. Figurę ustawiono na brzegu Olszyn-
ki, w miejscu, w którym została wyciągnięta z wody. 
Ulewy wkrótce się skończyły, a woda szybko ustąpi-
ła z pól i  łąk. Dzisiaj przy moście na Olszynce Jan 
ma swoją małą, drewnianą kapliczkę, w której dzień 
i noc stróżuje niezmordowanie na wypadek nadej-
ścia kolejnej wielkiej wody.

Z Ryglicami, które często przewijają się na stro-
nach tego rozdziału, związana jest także postać 
Katarzyny Aleksandryjskiej, męczennicy chrze-
ścijańskiej, świętej kościoła katolickiego i  prawo-
sławnego. Według legendy hagiograficznej, żyjąca 
prawdopodobnie pod koniec III wieku Katarzyna 

Do Szerzyn święty przypłynął na falach 
wezbranej Olszynki. Od tamtego czasu pil-
nuje okolicy z małej, drewnianej kapliczki 
ustawionej tuż przy moście.

W  Ryglicach św. Jan Nepomucen stoi 
w  malowniczej, arkadowej kapliczce przy 
drodze do Jodłowej.

W Swoszowej Nepomuk schował się w mu-
rowanej kapliczce stojącej na niewielkim 
pagórku, pod rozłożystą lipą.

Galeria świętych pogórzańskich
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naraziła się władzom rzymskim, otwarcie krytykując prowadzone przez nie prześladowa-
nia chrześcijan. O jej losie przesądziła jednak debata, podczas której młoda dziewczyna 
stanęła naprzeciwko pięćdziesięciu pogańskich mędrców. Nie dość, że Katarzyna okazała 
się od nich bieglejsza w zawiłościach teologicznych, to jeszcze kilku z nich w trakcie dys-
puty nawróciła na chrześcijaństwo. Tego było już za wiele dla władz, które skazały hardą 
obrończynię nowej wiary na śmierć po uprzednich torturach. W ich trakcie zastosowano 
m.in. łamanie kołem, które później stało się głównym atrybutem świętej.

Związek św. Katarzyny z Ryglicami posiada odległą, sięgającą jeszcze średniowiecza 
historię. Według legendy, w 1300 roku w miejscowości zatrzymał się na nocleg Włady-
sław Łokietek, który zmierzał właśnie na Węgry po pomoc w walce o odzyskanie polskie-
go tronu. We śnie księciu ukazała się św. Katarzyna Aleksandryjska, która poleciła mu 
wybudowanie kościoła pod jej wezwaniem i wskazała miejsce, na którym stanąć miała 
świątynia. W zamian Katarzyna miała zapewnić władcy pomoc i ostateczne zwycięstwo. 
Nazajutrz książę musiał wyruszyć w dalszą drogę, jednak jego zobowiązanie mieli wy-
pełnić dwaj rycerze, którym podarował Ryglice. Inna jeszcze legenda wiąże powstanie 
kościoła z czasami potopu szwedzkiego. Pomiędzy kolejnymi bitwami ze Szwedami, król 
Jan Kazimierz miał schronić się wśród pobliskich lip, gdzie modlił się o ocalenie i osta-
teczne zwycięstwo nad wrogiem. Jego modlitwa została wysłuchana za wstawiennictwem 
św. Katarzyny. Kraj został wyzwolony, a  władca, pamiętając o  modlitwie w  ryglickim 
lasku, polecił, aby w tym miejscu wybudowany został kościół pod wezwaniem świętej, 
która okazała mu tak wielką przychylność. Obecnie związek miasta z jego patronką wi-

doczny jest w wezwaniu miejscowej parafii oraz 
w herbie Ryglic, na którym znajdują się atrybu-
ty jej męczeńskiej śmierci: koło i miecz.

W tych samych Ryglicach odnajdziemy jesz-
cze jednego interesującego, a przy tym bliższego 
nam w czasie i przestrzeni, świętego. Przy ulicy 
Tuchowskiej, w murowanej, klasycystycznej ka-
pliczce stoi figura rzadko w tym regionie spoty-
kanego św. Kazimierza Jagiellończyka. Kaplicz-
kę wystawił w  1813 roku Stefan Leśniowski, 
właściciel miejscowego majątku, który chciał 
w  ten sposób upamiętnić swojego ojca, Kazi-
mierza. 

Żyjący w  drugiej połowie XV wieku Ka-
zimierz był synem króla Kazimierza Jagiel-
lończyka. Razem ze swoimi braćmi przeszedł 
niezwykle staranną edukację pod okiem Jana 
Długosza, Stanisława Szydłowieckiego (sztu-
ka wojenna) i  słynnego humanisty Kallimacha 

Koło i  miecz w  herbie Ryglic są atrybutami 
związanymi z  męczeńską śmiercią patronki 
miasta, św. Katarzyny Aleksandryjskiej. We-
dług legendy hagiograficznej, koło użyte do tor-
turowania Katarzyny rozpadło się w cudowny 
sposób i  wyrok śmierci wykonano ostatecznie 
przez ścięcie mieczem. Korona nawiązuje do 
królewskiego pochodzenia świętej, która miała 
być córką króla Kustosa.
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(Filipa Buonaccorsiego). Nic dziwnego, że młody kró-
lewicz chwalony był na dworze za wykształcenie i inte-
ligencję, a także za niezwykły, jak na swój młody wiek, 
spokój i  równowagę charakteru. Od 1475 roku król 
zaczął wdrażać syna w  obowiązki państwowe, widząc 
w nim następcę tronu Polski i Litwy. W ciągu trwającej 
kilka lat aktywności publicznej, Kazimierz wykazał się 
dużym talentem politycznym i administracyjnym, zjed-
nując sobie szacunek notabli oraz popularność wśród 
ludu, zwłaszcza na Litwie, gdzie przebywał wraz z  oj-
cem przez dłuższy czas. 

Kres wszelkim nadziejom, jakie w nim pokładano, 
przyniosła choroba. Królewicz zachorował na gruźlicę, 
na którą zmarł w 1484 roku w Grodnie. Śmierć młode-
go następcy tronu, który w  powszechnej opinii obda-
rzony był wszelkimi cnotami niezbędnymi do sprawo-
wania mądrych i sprawiedliwych rządów, spowodowała 
wielki smutek w Polsce i na Litwie. Wkrótce też zaczęła 
powstawać jego legenda, która umocniła się po połoc-
kiej kampanii wojennej z 1518 roku Jej uczestnicy zgod-
nie twierdzili, że królewicz ukazał się wojsku polsko-li-
tewskiemu na chmurze i wskazał dogodne do przejścia brody na Dźwinie. Rozpoczęte 
wkrótce starania o kanonizację zakończyły się sukcesem dopiero w 1602 roku. Obecnie 
św. Kazimierz jest głównym patronem Litwy. Miejscem jego szczególnego kultu jest ka-
plica jego imienia przy katedrze wileńskiej, w której został pochowany. Niedoszły władca 
patronuje także osobom poświęcającym się służbie publicznej. W ikonografii świętego 
królewicza przedstawia się z książęcą mitrą na głowie i z lilią w dłoni.

***
Jezusy, Madonny, Nepomuceny, ryglicka Katarzyna i  królewicz Kazimierz. Galeria 

świętych będzie się wydłużać wraz z odkrywaniem kolejnych zakątków Pogórza. Zagi-
niona w dziejowych zawieruchach Madonna Ryglicka i Matka Boża Królowa Pokoju z Li-
wocza. Święty Michał w kapliczce domkowej w Ołpinach i we wnęce szczytowej kapliczki 
w Jodłówce Tuchowskiej, św. Józef w tejże Jodłówce, św. Florian w Swoszowej i na Rynku 
w Ryglicach. A do tego jeszcze cały szereg postaci drugoplanowych z płaskorzeźb na po-
stumentach...

Gdzieś musimy jednak naszą wędrówkę zakończyć. Dobrym miejscem na finał wy-
daje się być Liwocz. Według niektórych źródeł, ta owiana wieloma legendami góra była 
czczona jako święte miejsce jeszcze przed nastaniem chrześcijaństwa. Zapewne nigdy już 
nie dowiemy się, kogo czcili nasi pogańscy przodkowie. Chcąc ich wspomnieć, musimy 

W stojącej przy ul. Tuchowskiej w Ry-
glicach kapliczce pw. św. Kazimierza 
Królewicza znajduje się jedno z  nie-
licznych na tym terenie przedstawień 
tego świętego, który jest m.in. głów-
nym patronem Litwy.

Galeria świętych pogórzańskich
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niemal w całości zdać się na własną wyobraźnię. I chyba warto to zrobić, stojąc na szczy-
cie Liwocza, na którym bezustanny, miarowy szum urządzeń przekaźnikowych i anten 
miesza się dziś z biciem dzwonów i modlitwami wiernych, przybywających do tutejszego 
sanktuarium pw. Matki Bożej Królowej Pokoju.

Źródła cytatów wykorzystanych w rozdziale: Piech 2004, s.5; Forstner 1990, s. 192; Marcinkowski 
2012, s.181.

Najbardziej charakterystycznym elementem liwoc-
kiego sanktuarium jest ustawiony na budynku krzyż, 
widoczny nocą nawet z  dużej odległości za sprawą 
specjalnej instalacji oświetlającej. Pod krzyżem, na 
ostatnim piętrze budynku urządzono punkt widoko-
wy, z  którego podziwiać można rozległą panoramę 
Podkarpacia.

Już w  czasach przedchrześcijańskich szczyt Liwocza 
miał być czczony jako miejsce pogańskiego kultu. 
Obecnie znajduje się tutaj budynek mieszczący sank-
tuarium Matki Bożej Królowej Pokoju oraz dużą sta-
cję przekaźnikową.
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Niespokojne czasy

Wśród niezliczonych polskich pieśni religijnych znajduje się pewien stary hymn ko-
ścielny, będący rodzimym odpowiednikiem łacińskiej suplikacji, czyli pieśni błagalnej. 
Zaczyna się on od słów: Święty Boże, święty mocny... a  zaraz potem zawiera taką oto, 
powszechnie znaną strofę: Od powietrza, ognia, głodu i wojny / Zachowaj nas, Panie. Ten 
fragment hymnu to krótki, przejmujący katalog największych plag wszystkich czasów. 
Powietrze (epidemie chorób zakaźnych), ogień, głód i  wojna, a  dopiero na czwartym 
miejscu, w następnej już strofie – nagła i niespodziewana śmierć. Powyższe słowa, do-
pisane do tekstu suplikacji prawdopodobnie w okresie wojen szwedzkich (XVII wieku), 
okazały się na tyle uniwersalne, że przez następne stulecia nie trzeba ich było zmieniać. 
Kolejne pokolenia naszych przodków powtarzały je w taki sam sposób aż do zakończenia 
II wojny światowej. Powietrze, ogień, głód i wojna były o tyle przerażające, że przychodzi-
ły przeważnie razem, po wielokroć potęgując ludzkie nieszczęście. W naszej części Eu-
ropy nie ma właściwie miejsc, które zdołałyby się przed nimi uchronić. Takim miejscem 
nie było na pewno Pogórze, choć dzisiaj sielankowe krajobrazy między Białą a Wisłoką 
wydają się tchnąć odwieczną harmonią i spokojem. Ale wszystko to są jedynie pozory. 
Baczny obserwator rychło dostrzeże ukryte za zakrętem, za domem, wśród drzew – po-
mniki, miejsca pamięci, wojenne cmentarze. Raz na jakiś czas Wielka Historia przypomi-
nała sobie o tej spokojnej krainie, zalewając ją niczym wezbrana fala, po której przejściu 
wyłaniał się krajobraz pełen śmierci, rozpaczy i zniszczeń.

Jednym z pierwszych bohaterów niespokojnych czasów w tej części Pogórza mógł być 
ów odważny chłop z Żurowej, który według legendy wdrapał się na drzewo, aby obser-
wować obozujących w pobliżu Tatarów i dzięki temu zobaczył przeganiającą ich precz 
św. Małgorzatę. Wiadomo, że Tatarzy w XIII 
wieku najeżdżali trzykrotnie ziemie polskie 
(lata 1241, 1259/1260 i  1287/1288), powo-
dując ogromne spustoszenia i uprowadzając 
w jasyr (niewolę) dużą liczbę mieszkańców. 
Jak odnotował później Jan Długosz, w cza-
sie drugiego ze swoich najazdów Tatarzy 
pogościwszy w  Polsce przez całe dwa mie-
siące, zniszczywszy wiele miejsc pożarami, 
z mnogim gminem jeńców i znaczną zdoby-
czą powrócili do swoich siedlisk, gdy nikt tak 
znacznym hordom nie śmiał stawić oporu. 
Nieliczne zachowane źródła z  tamtych cza-
sów nie pozwalają stwierdzić, czy najeźdźcy 

Stara, kamienna kropielnica przy kościele w Żurowej 
wydaje się pamiętać legendarne czasy, gdy św. Mał-
gorzata przeganiała stąd tatarskich najeźdźców.
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ze Wschodu dotarli w czasie swoich łupieżczych wypraw do mniejszych pogórzańskich 
wsi. A tam, gdzie historyczne źródła milczą, opowieść podejmuje legenda...

Dużo więcej wiadomo o niespokojnych czasach, jakie nadeszły w połowie XVII wieku 
wraz ze szwedzkim najazdem, nazywanym u nas potopem. Kolejne letnie miesiące 1655 
roku przyniosły Rzeczpospolitej serię zadziwiających klęsk. Kapitulacja szlacheckiego 
pospolitego ruszenia pod Ujściem, utrata Warszawy, przegrane bitwy pod Żarnowem 
i  Wojniczem, przechodzenie magnaterii i  szlachty pod szwedzkie sztandary, ucieczka 
króla Jana Kazimierza, opuszczonego przez najbliższych współpracowników i  najwyż-
szych dostojników. Państwo, które jeszcze przed kilkoma laty gromiło połączone siły Ko-
zaków i Tatarów w bitwie pod Beresteczkiem (1651 r.), teraz zaczynało powoli chwiać się 
w posadach. 

Jesienią Szwedzi stanęli u wrót Pogórza. Po bitwie pod Wojniczem część szwedzkich 
wojsk wyruszyła w stronę Biecza, zajmując po drodze Kielanowice, Burzyn, Lubaszową 
i  Rzepiennik. Podczas gdy miejscowa szlachta różnowiercza popierała z  reguły prote-
stanckich najeźdźców, chłopi, dotknięci rabunkami i rekwizycjami wojskowymi, zaczęli 
przyłączać się do partyzanckiego ruchu oporu, organizowanego przez wiernych polskie-
mu królowi oficerów Stefana Czarnieckiego. Szwedzki generał Duglas, który jeszcze kilka 
tygodni wcześniej brał udział w pogromie polskich wojsk pod Wojniczem, teraz nie był 
w stanie poradzić sobie z partyzantką, wspieraną przez uzbrojoną, ludową czerniawę. Pod 
koniec zimy 1656 roku Szwedzi zaczęli wycofywać się na północ. Być może to właśnie 
wtedy część uciekających najeźdźców potopiła się w przepływającym przez Ryglice poto-
ku, który od tamtej pory nazywany jest Szwedką. 

Niestety, w  1657 roku na pomoc Skandynawom przybył ich sojusznik z  południa, 
książę siedmiogrodzki Jerzy Rakoczy. Prowadzone przez niego wojska węgierskie, woło-
skie i kozackie były trudną do okiełznania, niszczycielską siłą, przy której Szwedzi mogli 
uchodzić za przykład powściągliwości i dyscypliny. Nowi najeźdźcy pozostawili za sobą 
zrujnowane i ograbione miasteczka oraz niezliczone, puszczone z dymem wsie i przysiół-
ki. W Tuchowie, który przed najazdem szwedzkim i siedmiogrodzkim liczył 600 miesz-
kańców, mieszkały w 1662 roku zaledwie 193 osoby. W okolicznych miejscowościach, 
tak, jak zresztą prawie w całym kraju, większość ziemi uprawnej przekształciła się w tzw. 
pustki, czyli pola, których nie miał kto obsiewać. Odbudowa po tak ogromnych zniszcze-
niach wojennych była niezwykle mozolna i długotrwała, a jej efekty zaczęły być widoczne 
dopiero w pierwszej połowie XVIII wieku, gdy nad Rzeczpospolitą zaczynały już powoli 
zbierać się ciemne chmury nadciągających rozbiorów.

***
Niespokojne czasy wróciły prawie dwa stulecia później, w połowie XIX wieku. Był to 

czas, gdy Polska nie istniała na mapach Europy, a polscy patrioci toczyli na emigracji we 
Francji gorącą dyskusję na temat przyczyn upadku niedawno zakończonego powstania 
listopadowego. W  toku tej debaty dojrzewał powoli plan zorganizowania na ziemiach 
polskich następnego, tym razem jednak zupełnie innego wystąpienia zbrojnego. Jego or-
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ganizatorzy z Towarzystwa Demokratycznego Polskiego uważali, że po kompromitacji 
szlachty w powstaniu listopadowym przyszedł czas, aby inicjatywę oddać w ręce ludu. 
Lud - prosty, szczery i  nie skażony politycznymi intrygami, miał stanowić jedyną siłę 
zdolną przywrócić Polsce niepodległość. Śpiący pod Giewontem rycerze mieli się obja-
wić jako odziani w sukmany kosynierzy, którzy w zamian za uwłaszczenie i uwolnienie od 
pańszczyźnianych kajdan, ochoczo przeleją krew w walce o wolną Ojczyznę. Tak właśnie 
myśleli emisariusze z zagranicy, gdy uzbrojeni w wielką odwagę i niezwykły zapał prze-
dzierali się do kraju, aby z narażeniem życia przekonywać rodaków do swoich planów. 

Ci z nich, którzy trafili na galicyjską wieś, zderzyli się z rzeczywistością, o jakiej na 
pewno nie myśleli przy redagowaniu manifestów i politycznych programów. Na realizację 
demokratycznych idei było tutaj po prostu za wcześnie. Możemy jedynie wyobrażać sobie 
atmosferę owych potajemnych spotkań, kiedy młody emisariusz z ogniem w oczach prze-
konywał chłopów do wyruszenia w bój u boku dawnych panów, w imię jednej, wspólnej 
sprawy. Ów młody demokrata mówił o trójzaborowym powstaniu, uwłaszczeniu i wol-
nej, sprawiedliwej Polsce bez pańszczyzny. Stojący naprzeciwko galicyjski chłop myślał 
o karbowym z dworu, rządcy i samym dziedzicu, i czuł, jak powoli wypełnia go niena-
wiść. Nie mogło być inaczej, skoro, jak pisze Stefan Kieniewicz: Chłop galicyjski z rąk pani 
dziedziczki nie chciał wziąć lekarstwa dla chorego dziecka: podejrzewał, że to trucizna... 
Ten sam włościanin całą swoją nadzieję upatrywał za to w dobrym cesarzu z Wiednia, 
który zapewniał ustami swoich urzędników, że mógłby zrobić wszystko dla poprawy losu 
swojego ludu, gdyby na drodze nie stał karbowy z dworu, rządca i sam dziedzic...

Powstanie nie mogło się udać. Demokratyczna propaganda nie osiągnęła zamie-
rzonego celu – całą akcję znowu przygotowywała wspierana przez miejską inteligencję 
szlachta. W zaborze rosyjskim konspiracyjna siatka praktycznie nie powstała. W zaborze 
pruskim za sprawą denuncjacji podziemne kierownictwo trafiło do więzienia. Natomiast 
władze austriackie postanowiły rozegrać całą rzecz po swojemu, kierując się przy tym 
starą zasadą divide et impera (dziel i rządź). 

Mając możliwość wyłapania wszystkich przywódców powstańczego spisku w Krako-
wie i  zachodniej Galicji, Austriacy nie zrobili tego, zaczęli za to rozpuszczać pogłoski 
o tym, że szlachta zbroi się przeciwko... chłopom! Starosta tarnowski Breinl na własną 
rękę szerzył też plotkę, że celem powstańców jest cesarz i  odwoływał się przy tym do 
wiernych chłopów o pomoc. Ogarnięci paniką szlacheccy spiskowcy z Tarnowa samo-
wolnie przyspieszyli o  trzy dni termin wybuchu powstania, ustalony wcześniej na noc 
z 21 na 22 lutego 1846 roku. Zbierające się po dworach oddziały próbowały wychodzić 
w pole, tu jednak były rozbijane przez chłopskie gromady. Pojmanych – przeważnie po-
bitych i poranionych – chłopi przekazywali w ręce władz, licząc przy tym na obiecane 
nagrody pieniężne. Gdzieniegdzie próbowano ogłaszać chłopom uwłaszczenie, w prak-
tyce niewiele jednak z tego wynikało. W galicyjskich wydarzeniach od samego początku 
bardziej od rzeczowych argumentów liczyły się emocje, przede wszystkim chłopska nie-
nawiść do dworu, gromadzona przez lata, a teraz uwolniona w jednej chwili za sprawą 
sprzyjających okoliczności. 
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W miarę, jak widać było coraz wyraźniej, iż szlacheckie powstanie jest słabe, wzra-
stała śmiałość chłopów. Rozpoczęły się najścia na dwory, które przebiegały przeważnie 
według podobnego scenariusza. Tłum otaczał dwór pod pretekstem przeprowadzenia 
rewizji, wiązał lub zabijał na miejscu mieszkańców, niszczył nieruchomości, a zwłaszcza 
akta kancelarii dworskiej, dzielił między siebie zawartość spichrzy i inwentarz. Następnie 
uzbrojona gromada („czerniawa”) szła na dwór sąsiedni. W ciągu trzech dni „rabacja” (jak 
mówili chłopi) rozgromiła niemal wszystkie dwory w obwodzie tarnowskim, przerzucając 
się na sąsiednie.

Jak bezsensowne to były działania, świadczy kilka przykładów z terenu dzisiejszego 
Parku i  jego najbliższych okolic. W Burzynie chłopi zamordowali właściciela majątku, 
Aleksandra Różyckiego. Różycki w latach 1830-1831 walczył w powstaniu listopadowym, 
z którego wyszedł w randze majora i z Krzyżem Kawalerskim Virtuti Militari na piersi. 
W planowanej na rok 1846 insurekcji miał odegrać ważną rolę jako dowódca wojsk po-
wstańczych między Ciężkowicami i Tarnowem. Początkowo próbował przebić się do Tar-
nowa, widząc jednak ogólne fiasko całego powstańczego przedsięwzięcia, rozpuścił od-
dział i udał się do domu, nie podejrzewając nawet, że grozi mu jakieś niebezpieczeństwo 
ze strony miejscowej gromady wiejskiej, z którą zawsze postępował szlachetnie i łagodnie. 
Po powrocie do Burzyna dziedzic wezwał do siebie sołtysa i wójta, którym przedstawił 
szczegółowo przebieg ostatnich wydarzeń a przemawiając do ich serc, poruszył obu do 
łez. Chłopi najpierw trochę popłakali, po czym skrycie rozesłali do okolicznych wiosek 
gońców z prośbą o pomoc. Okazało się, że wcześniej dotarła już do nich austriacka pro-

paganda, wedle której cesarz obiecał znieść 
pańszczyznę, jeśli tylko na drodze tej refor-
my nie stanie szlachta. 

19 lutego chłopi od samego rana zaczę-
li zbierać się wokół dworu, czekając jeszcze 
na powrót wójtów, którzy udali się do Tu-
chowa, aby uzyskać rozgrzeszenie in blanco 
za morderstwa, jakich zamierzali się dopu-
ścić. Major Różycki, do końca przekonany, 
że zdoła dogadać się ze swoimi poddany-
mi, został pobity na ganku dworu kijami, 
pałkami i  cepami. Chwilę później to samo 
spotkało członków jego rodziny oraz dwóch 
dworskich oficjalistów (urzędników). Dwór 
zdemolowano i ograbiono, a związanych do-
mowników wrzucono na sanie i wyprawiono 
do Tarnowa, aby wymienić ich na obiecaną 
przez starostę Breinla nagrodę. Aleksander 
Różycki podróży nie przeżył - pijani chłopi 
dobili go przy karczmie w Łękawicy. W wy-

Dwór w  Burzynie był jednym z  wielu niemych 
świadków tragicznych wydarzeń rabacji galicyj-
skiej z  1846 roku. Jego właścicielem był wówczas 
Aleksander Różycki, patriota, uczestnik powstania 
listopadowego, działacz konspiracji z lat czterdzie-
stych XIX wieku. Chłopi pobili go najpierw na pro-
gu dworu, po czym zabrali do Tarnowa, licząc na 
nagrodę od władz austriackich. Różycki nie dotarł 
do celu – został po drodze dobity przez upojonych 
alkoholem chłopów. Rabacji nie przeżył też jego 
syn, Roman.
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niku odniesionych ran zmarł także jego syn, Roman. Austriacy mogli zacierać ręce - uby-
ło przynajmniej dwóch polskich powstańców-patriotów.

Zgoła inaczej potoczyły się losy rodziny Bossowskich, właścicieli pobliskiego dworu 
w Bistuszowej. Urząd wójta sprawował tu młody, ale powszechnie lubiany i szanowany 
stolarz, Michał Witalis. Widząc, co się świę-
ci, wójt ukrył właścicieli majątku, a do dworu 
zwołał miejscowych chłopów. Najpierw po-
lecił im zabić wieprza, rozkopać stertę ziem-
niaków oraz wytoczyć beczkę wina z  piw-
nicy. Następnie wydał polecenie, aby chłopi 
pilnowali dworu na wypadek, gdyby komuś 
z zewnątrz przyszła ochota na niego napaść. 
Można przypuszczać, że umiejętnie zmoty-
wowani włościanie z  jednakową czujnością 
strzegli teraz zarówno dworu, jak i  owego 
z  wolna konsumowanego wieprza, o  beczce 
wina nie wspominając. Bossowscy rabację 
przeżyli, a  nieprzeciętny wójt zrobił później 
karierę polityczną jako poseł do Sejmu Kra-
jowego Galicji.

Ale rabacja, jakby kompensując sobie niepowodzenie w Bistuszowej, zebrała krwawe 
żniwo w niedalekich Ryglicach. Stefan Dembiński w obszernej monografii poświęconej 
tamtym wydarzeniom przytacza listę ofiar z  obszaru ryglickiej parafii, na której obok 
właścicieli miejscowych majątków figurują takie osoby, jak ekonom, szewc, krawiec, fur-
man, stróż domowy czy kucharz. Widać z tego, że działaniami chłopów kierowała ślepa 
furia, której ofiarą mógł paść każdy, kto był związany z dworem choćby w najbardziej 
luźny sposób.

Po drugiej stronie pasma Brzanki i Liwocza, w Czermnej, chłopi rozpoczęli rabację 
od uwięzienia miejscowego proboszcza i patrioty, księdza Gromadzkiego. Pozbywszy się 
w ten sposób najważniejszej instancji stojącej na straży moralności, wyruszyli łupić miej-
scowe folwarki. Ich właścicieli, Ignacego Dzięgielowskiego i Wincentego Kłosińskiego, 
powiązali i pognali w  stronę Tarnowa, licząc na nagrodę od Austriaków. W Tarnowie 
więźniów nie przyjęto, argumentując, że nie są to groźni wichrzyciele. Rzeczywiście, 
pierwszy z nich, weteran wojen napoleońskich, był już człowiekiem mocno wiekowym, 
drugi zaś dawno stracił wzrok, na co chłopi do tej pory jakoś nie zwrócili uwagi. Ale 
uparta, włościańska straż, nie zrażona porażką w Tarnowie, postanowiła poszukać szczę-
ścia w Jaśle. Nieszczęsnych więźniów przegoniono więc przez góry jeszcze raz, tym razem 
w odwrotną stronę. W Jaśle miejscowe władze szczęśliwie wykazały się odrobiną zdrowe-
go rozsądku – obydwu uwięzionych zwolniono jako niezdolnych do buntu.

Powstanie 1846 roku nie mogło się udać... W zaborze rosyjskim i pruskim nie rozpo-
częło się wcale. W Krakowie zakończyło się na początku marca, wkrótce po śmierci cha-

Więcej szczęścia mieli Bossowscy, właściciele po-
bliskiego majątku w  Bistuszowej, których przed 
rabacją ukrył miejscowy wójt, Michał Witalis. Za 
jego też sprawą chłopscy powstańcy zamiast zde-
molować i ograbić miejscowy dwór, stali się niespo-
dziewanie jego obrońcami.

Niespokojne czasy
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ryzmatycznego przywódcy-rewolucjonisty, Edwarda Dembowskiego. W Galicji zamarło 
po kilku dniach, przytłoczone przez żywiołowy, siejący spustoszenie ruch chłopski, któ-
remu zorganizowane ramy próbował nadać gospodarz ze wsi Smarzowa, Jakub Szela. 
Spośród wszystkich stron biorących udział w dramacie roku 1846 zadowoleni mogli być 
tylko Austriacy. Powstanie w Krakowie posłużyło jako pretekst do inkorporacji Krakowa 
i likwidacji Rzeczpospolitej Krakowskiej. Spacyfikowani nie bez pewnego wysiłku chłopi 
galicyjscy wrócili do odrabiania pańszczyzny, a Szela został wysłany na daleką Bukowi-
nę, gdzie na pocieszenie otrzymał na własność gospodarstwo. Dwa lata później, w czasie 
Wiosny Ludów, władze austriackie ogłoszą zniesienie pańszczyzny. Tak prysną marzenia 
polskich demokratów o oddolnej, przez Polaków dla Polaków przeprowadzonej likwida-
cji systemu feudalnego.

Bezpośrednie skutki rabacji dla mieszkańców Pogórza i  całej galicyjskiej wsi były 
opłakane. Zniszczenia oraz towarzyszący im zamęt społeczny pogłębiły i tak już dojmu-
jącą biedę. Widmo głodu wyzwoliło w ludziach najgorsze instynkty, prowadząc do scen, 
które trudno sobie nawet wyobrazić. Niektóre z  nich przytoczył w  swojej monografii 
Tuchowa Stanisław Derus. Według zapisów z dokumentów parafialnych, w Buchcicach 
14-letni chłopiec nazwiskiem Gut, gdy matka wyszła na jarmark do Tuchowa, zabił kijem 
swojego 4-letniego brata, ugotował i jadł, razem ze swoją 9-letnią siostrą. W Ryglicach żona 
Ignacego Topolskiego zarżnęła swoją córkę, 4-letnią Mariannę, najpierw mózg usmażyła 
i  jadła, wraz z pozostałymi dziećmi, a potem resztę ciała pokroiła na kawałki i na wpół 
ugotowane jadła.

Wraz z  głodem przyszła zaraza. W  kilka lat po zakończeniu rabacji przez Pogórze 
przetoczyły się fale epidemii chorób zakaźnych, przede wszystkim cholery i  tyfusu. Po 
wsiach zaczęła szerzyć się wieść, że to kara za rok 1846. Miejscowi dziedzice i księża by-
najmniej nie zaprzeczali... 

***
Wielka Historia przypomniała sobie o  Pogórzu późnym latem 1914 roku. Głuchy 

pomruk nadchodzącej wojny dotarł od strony Sarajewa, gdzie 28 czerwca serbski na-
cjonalista Gavrilo Princip zastrzelił austriackiego następcę tronu, arcyksięcia Franciszka 
Ferdynanda Habsburga. To, co wydarzyło się w następnych dniach i tygodniach, do dzi-
siaj budzi zdumienie i karze wątpić w zdrowy rozsądek elit rządzących ówczesną Europą. 
Zamach w Sarajewie uruchomił efekt domina, w którym decydującą rolę odegrała opla-
tająca Europę sieć traktatów, układów i tajnych porozumień. Montowana pieczołowicie 
przez całe dziesięciolecia machina dyplomatyczna wpędziła europejskie narody w kon-
flikt posiadający wszelkie znamiona samobójstwa (określenie użyte przez prof. Andrze-
ja Chwalbę w tytule najnowszej monografii I wojny światowej). Pomiędzy 28 lipca a 12 
sierpnia wszystkie potęgi Starego Kontynentu znalazły się w stanie wojny. Naprzeciwko 
siebie stanęły państwa centralne: Austro-Węgry, Niemcy i Włochy (te ostatnie do 1915 
roku) oraz blok ententy z Rosją, Francją i Wielką Brytanią. Wkrótce konflikt rozlał się na 
inne kontynenty, dając początek pierwszej w dziejach ludzkości wojnie światowej.
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A jak wydarzenia te wyglądały z perspektywy przeciętnego mieszkańca terenu dzi-
siejszego Parku? Do Galicji wojna dotarła już pod koniec sierpnia. Z okna swojego domu 
– na razie jeszcze całego – nasz pogórzański Kowalski widział najpierw, jak Austriacy 
uciekają przed Rosjanami, którzy w  listopadzie zajęli najpierw Tarnów i  Tuchów, aby 
zaraz ruszyć dalej w stronę Gorlic. Jeżeli nie uległ panice i pozostał w domu, mógł zo-
baczyć, jak w  grudniu ci sami Rosjanie wycofują się w  nieładzie po przegranej bitwie 
w okolicach Limanowej i Łapanowa, a następnie wracają z powrotem, aby toczyć ciężkie 
boje w okolicach Tuchowa i Ryglic. Odtąd aż do wiosny następnego roku nasz Kowalski 
stał się tymczasowym poddanym rosyjskiego 
cara. Jeżeli udało mu się przeżyć, a jego dom 
ocalał w trakcie prowadzonej przez całą zimę 
wojny pozycyjnej, doczekał zapewne majo-
wej ofensywy wojsk niemieckich i  austriac-
kich, znanych pod nazwą bitwy gorlickiej. 2 
maja obudził go najpierw odgłos artyleryj-
skiej kanonady, która miała otworzyć dro-
gę nacierającym piechurom. Jeżeli nie miał 
szczęścia, pociski rozrywały się tuż nad jego 
głową. Od ósmej rano osiedle Dąbry zamieni-
ło się w piekło. Pociski różnego kalibru padały 
jeden koło drugiego. Domy stawały w płomie-
niach. Wybuchy były tak potężne, że domy 
palące się jak pochodnia, gasły nagle wskutek 
podmuchu następnego pocisku. Drewniane 
domy rozlatywały się jak zabawki z klocków 
od samego podmuchu gdy pocisk eksplodował 
w pobliżu. Nasz obserwator mógł się jedynie 
pocieszać, że gorzej od niego mają żołnierze 
przebywający na samym froncie, gdzie poci-
ski przeżynają powietrze z sykiem i szumem, 
skowytem i gwizdem, a wbiwszy się w pozy-
cje przeciwnika, z  piekielnym hukiem cisną 
w górę na kilka metrów ziemię, kamienie, bel-
ki, deski, karabiny i ciała ludzkie.

Bitwa gorlicka zakończyła się zwycię-
stwem wojsk austro-węgierskich i  niemiec-
kich. Rosjanie zostali odepchnięci daleko na 
północny-wschód i front oddalił się z terenu 
Pogórza. Pułkownik Hans von Seekt, w tym 
czasie szef sztabu niemieckiej 11 Armii, stre-
ścił znaczenie tego zwycięstwa w  pisanym 

Po zakończeniu bitwy gorlickiej w obiegu ukazały 
się liczne widokówki, na których próbowano uka-
zać grozę wojennych wydarzeń.

Niespokojne czasy
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12 maja liście do żony: … znów zdobyliśmy 
Zachodią Galicję i zmusiliśmy Rosjanina, aby 
opuścił dużą i najlepszą część Polski, przepę-
dziliśmy go daleko od granicy Górnego Śląska, 
zabezpieczyliśmy Kraków i Węgry, rozbiliśmy 
mu całkowicie jedną armię, a dwie inne zmu-
siliśmy do odwrotu. 

Front odszedł z  Pogórza, a  opadają-
ce powoli tumany kurzu i  dymu odsłoniły 
prawdziwie księżycowy krajobraz. W  okoli-
cach Rzepienników pozostała ziemia mogił, 
okopów, zgliszcz i  łez. Gdzie okiem sięgnąć 
zniszczenia. Wyrwy od granatów, zgliszcza 
domostw, ruiny kościołów i dworów. Wszędzie 
spalona ziemia. I  na tę ziemię powracali do 
życia ludzie odarci ze wszystkiego. W  miej-
scach, gdzie stały ich domy były tylko kikuty 
drzew zanoszące skargi ku niebu. Gdzieś prze-
padły zielone o tej porze lasy i łąki pełne kwie-
cia, umilkły ptaki. Wszędzie dekunki, przed 
nimi plątanina zasieków z  drutu kolczastego 
i powalone drzewa, które miały powstrzymać 
nieprzyjacielski atak. Mogiły – gdzie spojrzeć 
jeden cmentarz. W  Gromniku na rynku nie 
było ani jednego domu możliwego do zamiesz-
kania. Dachy zburzone lub spalone, mury jeśli 
nie rozbite, to tak popękane, że każda ściana 
chyli się w inną stronę, drzwi i okien wszędzie 
brakuje. Tuchów przedstawia przeokropny 
widok. Szereg w nim domów jest wypalonych, 
a inne obrócone są w gruzy, albo jako tako za-
chowane, stały się stajniami dla koni i bydła 
rzeźnego. Nawet Ratusz Urzędu Miasta stał się 
dla nich schronieniem, toteż z roztrzaskanych 

okien wychylają się łby końskie i rogi bydlęce. Sklepy rozwalone i rozkradzione. W jakiś czas 
później dziennikarz krakowskiego Czasu donosił, iż Tuchów i jego okolica są od miesię-
cy wymarłe, pogrążone w ruinach i pogorzeliskach. W gruzach od dwóch srogich ofensyw 
(grudniowej i  majowej) leżą domy, a  ludzie nieliczni koczują w  piwnicach, albo lasach, 
niepodobnych do siebie, gdyż są ścięte do połowy przez pociski armatnie, albo wyrwane 
z korzeniami, leżą pokotem na ziemi, porytej gęsto rowami strzeleckimi i wyrwami, a wśród 
nich płytkie groby na gwałt usypane jak kretowiska.

Równie realistycznie przedstawiano krajobraz po 
bitwie – opuszczone okopy pod Łużną, zasieki na 
bezimiennym wzgórzu 340 i  prowizoryczne żoł-
nierskie groby ukryte wśród drzew.
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Mogiły – gdzie spojrzeć jeden cmen-
tarz. Ziemie leżące na wschód od Białej 
usiane były setkami i  tysiącami płytkich, 
prowizorycznych grobów żołnierskich, 
które urządzano w pośpiechu, często jesz-
cze pod ostrzałem artyleryjskim. Teraz 
należało dokonać ekshumacji poległych, 
ustalić ich dane osobowe oraz zapewnić 
im ostateczny, godny pochówek. Należa-
ło się przy tym spieszyć, bowiem płytkie 
groby mogły w  każdej chwili stworzyć 
zagrożenie epidemiologiczne. Zaczęto 
od powołania odpowiednich instytucji. 

W Wiedniu powstał Wydział Grobów Wojennych Ministerstwa Wojny, w Krakowie – pod-
porządkowany Wydziałowi wiedeńskiemu Oddział Grobów Wojennych. Zważywszy na 
niespotykaną wcześniej skalę przedsięwzięcia, przy jego realizacji konieczna była ścisła 
współpraca władz wojskowych, cywilnych i kościelnych. Stąd też do urzędów parafialnych 
w Zachodniej Galicji rozesłana została spe-
cjalna ankieta, w której wyjaśniano, iż kra-
kowski Oddział Grobów zamierza urządzić 
pochowanym na pobojowiskach i na cmen-
tarzach parafialnych, żołnierzom naszym 
i  obcym, godne miejsce spoczynku. Ma się 
to dokonać w  ten sposób, że na miejscach 
bitew będą utworzone i  artystycznie ozdo-
bione groby, tak pojedyncze, jak i zbiorowe, 
zaś groby rozproszone po cmentarzach pa-
rafialnych, mają być złączone, jako odrębne 
groby żołnierskie, dołączone do istniejących 
już cmentarzy parafialnych.

Zniszczony dom w  Tuchowie na zdjęciu z  1916 roku. 
Choć front dawno już oddalił się z Pogórza, ślady wojny 
wciąż widać było niemal na każdym kroku.

Położony na niewielkim wzniesieniu wśród drzew, 
cmentarz wojenny nr 167 w Ryglicach jest jedną z naj-
bardziej malowniczych nekropolii z  czasów I  wojny 
światowej na terenie Parku.

Położony z dala od głównych dróg cmentarz nr 147 w Golance zaprojektował niemiecki rzeźbiarz Heinrich Scholz, 
który sprawował funkcję kierownika artystycznego i głównego projektanta VI Okręgu Cmentarnego Tarnów.

Niespokojne czasy
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Całą Zachodnią Galicję podzielono na 10 okręgów cmentarnych. Na ich terenie eks-
humowano prawie 43 tys. poległych żołnierzy, których pochowano następnie na blisko 
400 cmentarzach wojennych. Do prac przy ich projektowaniu zaangażowano wybitnych 
artystów różnych narodowości. Byli wśród nich Polacy - Henryk Uziembło, Alfons Kar-
piński i Jan Szczepkowski, a także Czech Adolf Kaspar, Słowak Duŝan Jurkowiĉ, Austria-
cy Hans Mayer i Johann Jäger i inni. Po latach wojenne nekropolie zgodnie z zamierze-
niami twórców wtopiły się w lokalny krajobraz i stały się jego integralną częścią. Dziś są 
to najważniejsze i najbardziej przejmujące, ale nie jedyne pamiątki po Wielkiej Wojnie. 
Błądząc wytrwale w pogórzańskich ostępach odnaleźć można jeszcze ślady transzei, oko-
pów i umocnień, a bardziej doświadczeni poszukiwacze militariów wciąż wykopują z zie-
mi fragmenty broni i żołnierskiego ekwipunku.

***
Niemcy wrócili na Pogórze późnym latem 1939 roku. Maszerując doliną Białej, żoł-

nierze hitlerowskiego Wehrmachtu mogli po drodze oglądać groby swoich kolegów z eli-
tarnych oddziałów Korpusu Gwardii Pruskiej, który wykrwawił się tutaj w bitwie gor-
lickiej na początku maja 1915 roku. Ale tym razem obyło się bez dramatycznych starć 
wielkich armii. Na początku września 1939 roku Niemcy zajęli te tereny bez większych 
strat, a kiedy w styczniu 1945 roku uciekali stąd przed Rosjanami, ich działania ogra-
niczyły się jedynie do walk osłaniających odwrót. Demony wojny przeniosły się za to 
z pól bitewnych do miast, miasteczek i wsi, zbierając swoje krwawe żniwo przede wszyst-
kim wśród ludności cywilnej. Pamiątką po tamtych czasach nie są już monumentalne 
cmentarze wojenne, ale skromne partyzanckie mogiły i  tablice pamiątkowe z  długimi 
listami nazwisk cywilów, pomordowanych w trakcie trwającej przeszło cztery lata oku-
pacji. Miejsc takich na terenie Parku jest wiele. Tuchów, cmentarz parafialny. Pomiędzy 
mogiłami żelazny krzyż, na nim tablica z listą ofiar z Żurowej, Ryglic, Olszyn i Tuchowa. 
Ryglice, budynek Urzędu Miasta. Tablica na wieczną część poległym i  pomordowanym 

Cmentarz nr 151 w Lubaszowej znalazł się na wydanej przez wiedeński Komitet Opieki Nad Grobami Wojsko-
wymi pocztówce propagandowej. Dochód z jej sprzedaży przeznaczony był na opiekę i upiększanie cmentarzy 
w Galicji Zachodniej.
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w latach 1939 – 1945 z terenu gminy Ryglice, dalej lista z nazwiskami żołnierzy września, 
partyzantów i  zwykłych mieszkańców. Żurowa, ściana Domu Parafialnego. Tablica ku 
pamięci mieszkańcom Żurowej i innym bestialsko zamordowanym i zaginionym w latach 
1939-1945. Burzyn, pomnik na rozstaju dróg. Tablica z wykazem mieszkańców wsi Bu-
rzyn poległych w latach 1939-1945.

Łapanki, egzekucje, gwałty, rabunki, konfiskaty żyw-
ności, wywózki na roboty i  inne stosowane przez Niem-
ców metody miały doprowadzić do zastraszenia ludności 
i złamania wszelkiej woli oporu. Zginąć można było nie-
mal za wszystko i w każdej chwili. Za ukrywanie Żydów, 
za pomoc udzieloną partyzantom i zbiegłym jeńcom, za 
posiadanie broni i słuchanie radia, za udział w tajnym na-
uczaniu i organizacjach konspiracyjnych, za uchylanie się 
od udziału w przymusowych pracach przy kopaniu oko-
pów i budowie umocnień wojskowych, w końcu nierzadko 
też z powodu donosu zawistnego sąsiada. Jednak z czasem 
wszystkie te represje stawały się coraz częściej wyrazem 
frustracji władz niemieckich, które nie były w stanie pora-
dzić sobie z rozwijającym się niemal od samego początku 
okupacji ruchem oporu.

Na dobre grunt pod nogami zaczął palić się Niemcom 
w  1944 roku, gdy dowództwo Armii Krajowej przystą-
piło do realizacji planu Burza, którego celem było m.in. 
zdezorganizowanie zaplecza niemieckiej machiny wojen-

nej, chwiejącej się coraz mocniej pod naciskiem napierających ze wschodu Rosjan. Na 
terenie dzisiejszego Parku doszło wtedy do kilku dużych akcji partyzanckich, po któ-
rych śladem są dzisiaj pomniki i pamiątkowe krzyże. 12 sierpnia (według innych źró-
deł 11 sierpnia) partyzanci 1 Batalionu Barbara 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej 
przeprowadzili akcję w Ryglicach, której celem byli Niemcy spędzający ludność do robót 
przy budowie okopów. Partyzanci oczekiwa-
li na nich na wzgórzu na wschód od Ryglic. 
Chłopcy byli zajęci przygotowywaniem śnia-
dania z  jajecznicą. Zbliżanie się samochodu 
z Niemcami od strony Tuchowa zmusiło grupę 
do szybkiego biegu w  kierunku rynku, przez 
poletka i  ogrody. Dostali się do budynku we 
wschodniej pierzei rynku i  przejściem przez 
budynek dostali się do bramy wyjściowej. Po 
otwarciu drzwi pchor. „Kot” i  kpr. „Klucz” 
pierwsi wyskoczyli na rynek i otwarli ogień do 
Niemców. Za nimi wyskoczyła reszta drużyny, 

Na ścianie Domu Parafialnego 
w  Żurowej znajduje się jedna 
z  wielu na terenie Parku tablic 
upamiętniających poległych żoł-
nierzy i partyzantów oraz cywilne 
ofiary II wojny światowej.

Odręczny szkic przebiegu akcji w  Ryglicach, wy-
konany przez jednego z  jej uczestników (źródło: 
Derus 1996, s. 101).

Niespokojne czasy
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otwierając z biegu ogień. Z konia spada ranny 
w rękę oficer niemiecki. W potyczce zginęło 7 
Niemców. W odwecie okupanci spalili domy 
podcieniowe na ryglickim rynku. Od całko-
witej zagłady uchroniła miasteczko postawa 
księdza Jakuba Wyrwy, który zdołał przeko-
nać dowódcę niemieckiego, że ataku dokona-
li partyzanci nie pochodzący z okolic Ryglic.

Kolejna duża akcja miała miejsce 17 sierp-
nia na drodze z  Jonin do Szerzyn, w  rejonie 
Gilowej Góry. Niemiecki konwój złożony z  7 
lub 9 samochodów wpadł tutaj w zasadzkę zor-
ganizowaną przez I Batalion 5 Pułku Strzelców 
Podhalańskich z Obwodu AK Jasło, do których 
później dołączyli także żołnierze Batalionu Bar-
bara. Jak wspominał jeden z partyzantów Bar-
bary, po zwycięskiej potyczce między naszymi 

a jasielskimi partyzantami doszło nawet do scysji o broń, ale doszliśmy do porozumienia. Zdecy-
dowano, że zabierzemy terenowy samochód wraz z granatnikiem kal. 45 mm i 30 pociskami, 2 
pięści przeciwpancerne, 7 granatów ręcznych, buty, mundury i koce. Resztę samochodów spalo-
no. Warto dodać, że zdobyty (lub też wytargowany) po tej akcji samochód służył partyzantom 
Batalionu Barbara do bitwy pod Jamną (25 września 1944 roku). 

Batalion kwaterował w  tym czasie w  leżącym nie-
opodal Brzanki przysiółku Ratówki. Partyzanci wy-
ruszali stąd na patrole i  akcje zbrojne, organizowane 
między innymi w rejonie Rzepienników i Gilowej Góry, 
gdzie w kolejnej, urządzonej 31 sierpnia zasadzce zgi-
nęło 3 Niemców. W  międzyczasie Ratówki przestały 
być bezpiecznym schronieniem. 3 września Niemcy 
ostrzelali partyzantów i mieszkańców okolicznych go-
spodarstw, biorących udział w uroczystej mszy polowej. 
Wokół partyzanckiej bazy zaczęła zaciskać się pętla nie-
mieckiego okrążenia. W nocy z 7 na 8 września dowo-
dzący Barbarą kapitan Eugeniusz Borowski pseudonim 
Leliwa wyprowadził swoich żołnierzy z  kotła, prowa-
dząc ich forsownym marszem w stronę Tuchowa. Tam 
partyzanci przekroczyli Białą i ruszyli na kolejną kwate-
rę w rejonie Suchej Góry, już na Pogórzu Rożnowskim.

W 1944 roku niespokojne było też niebo nad Brzan-
ką. W  grudniu królem miejscowych przestworzy był 
niemiecki lotnik, porucznik Werner Rapp. Jego ofiarą 

W sierpniu i na początku września 1944 
roku w przysiółku Ratówki stacjonował 
1 Batalion Barbara 16 Pułku Piechoty 
Ziemi Tarnowskiej. Działalność Bar-
bary w  tym rejonie upamiętnia tablica 
pamiątkowa, wmurowana w skałę nie-
opodal wieży widokowej na Brzance. 

Pomnik z  tablicą pamiątkową na przełęczy pod 
Gilową Górą (przy drodze z  Jonin do Szerzyn) 
upamiętnia zasadzkę zorganizowaną przez Pod-
halańczyków z Obwodu AK Jasło na kolumnę żan-
darmerii, w  wyniku której Niemcy stracili blisko 
trzydziestu żołnierzy oraz wszystkie pojazdy.
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padły wtedy dwa radzieckie samoloty zaopatrze-
niowe typu Li-2. Pierwszy z  nich Rapp strącił 21 
grudnia nad Księżym Podlesiem, natomiast dru-
gi - dzień później, w rejonie Liweckiej Góry. Czę-
ści pochodzące z rozbitych samolotów można dziś 
obejrzeć w  Jodłówce Tuchowskiej, w  prywatnej 
izbie muzealnej, którą założył miejscowy regionali-
sta i pasjonat historii, Roman Osika. 

Koniec II wojny światowej nie oznaczał wcale 
końca niespokojnych czasów. Nowa władza ludowa 
z  właściwą sobie brutalnością traktowała wszyst-
kich, którzy nie wykazali dostatecznego zrozu-
mienia dla idei socjalistycznego państwa wiecznej 
szczęśliwości. Na mocy tzw. reformy rolnej z wrze-
śnia 1944 roku państwo przejęło majątki ziemskie, 
m.in. w Bistuszowej (rodzina Bossowskich), Burzy-
nie (rodzina Chrząstowskich) i Ryglicach (rodzina 
Cieleckich). Ziemię rozparcelowano, budynki go-
spodarcze przekazano miejscowym spółdzielniom 

rolniczym, a w dworach urządzono szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia albo domy wy-
poczynkowe. W tym samym czasie służba bezpieczeństwa rozprawiała się z partyzanta-
mi, którzy po przejściu frontu nie złożyli broni i prowadzili działania zbrojne wymierzone 
w nową władzę. Do 1952 roku ujęci zostali m.in. najaktywniejsi działacze związani z Naro-
dowymi Siłami Zbrojnymi i organizacją Wolność i Niezawisłość, w tym Bolesław Pronobis 
pseudonim Ikar, Jan Siwak pseudonim Szyszka oraz Franciszek Solarz pseudonim Pusz-
czyk. Wszyscy otrzymali wyroki śmierci, które wykonano na Pronobisie i Solarzu. Janowi 
Siwakowi po amnestii z 1947 roku karę śmierci zamieniono na 15 lat więzienia.

Łupieżcze najazdy Tatarów, Szwedów i Siedmiogrodzian. Bratobójcza wojna domowa 
z roku 1846. Nowoczesna wojna totalna z lat 1914-1915.Ciągnąca się w nieskończoność 
okupacja hitlerowska z całym jej okrucieństwem i terrorem, a na koniec wielki ekspery-
ment socjalistyczny. Pogórze otrzymało solidną dawkę historii, a najgorsza z plag – woj-
na, dała się tutaj poznać z każdej możliwej strony. W tym wszystkim najbardziej niezwy-
kłe było zaś to, że po każdej katastrofie ludzie znowu wracali do swoich domów, albo do 
tego, co z nich pozostało, i próbowali odbudowywać przynajmniej pozory normalnego 
życia. I prawie zawsze w jakiś sposób się to udawało. Niekiedy jednak do opuszczonych, 
spalonych i zrujnowanych domów nie było po prostu komu wracać. Taki właśnie los spo-
tkał po II wojnie światowej niejeden pogórzański sztetl...

Źródła cytatów wykorzystanych w rozdziale: Kieniewicz 1998, s. 150; Dembiński 1896, s. 90; Derus 
1992, s. 20, 80.; Derus 1996, s.100, 123; Firlej 2014, s. 96, 100; Klimecki 1991, s.87, 107; Mężyk 2014, 
s.515-516, 537.; Dutka 2003, s.97;

W pobliżu znajduje się także krzyż, ustawio-
ny w miejscu pamiętnej mszy św. z 3 września 
1944 roku, w trakcie której Niemcy ostrzelali 
biorących w  niej udział żołnierzy i  okolicz-
nych mieszkańców. Na pamiątkę tamtych 
wydarzeń co roku 4 września przy krzyżu od-
prawiane jest uroczyste nabożeństwo.

Niespokojne czasy
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Był sztetl...

Ostatnie osiedle Wisowej nosi nazwę Rozstajne Drogi. Powinno nam to było dać do 
myślenia, ale mapa obiecywała, że nie będzie żadnych kłopotów. Cały czas żółtym szla-
kiem turystycznym. Przeciąć skrzyżowanie z drogą do Jodłowej, jeszcze kawałek asfal-
tem, potem w las, po kilkuset metrach w lewo. Tyle teoria. W praktyce od kilku kwadran-
sów błądzimy w beznadziejnym gąszczu leśnych dróg, dróżek i ścieżek, pokrywających 
chaotyczną siatką północne stoki Rysowanego Kamienia. Kiedy już myślę, że trzeba bę-
dzie wrócić do najbliższych domów i poprosić kogoś o pomoc, nagle potykam się o le-
żący w wysokiej trawie kamienny nagrobek. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, 
z ziemi wyrastają wokół następne macewy. Ukryte wśród drzew, zarośli i traw. Pochylone, 
połamane, przewrócone, porośnięte mchem. Kamienne miasto w  samym środku lasu. 
Jedyna pozostałość po jodłowieckim sztetlu.

Dawna gmina urządziła sobie cmentarz w naprawdę odległym miejscu. Do centrum 
Jodłowej trzeba stąd iść dobrych kilka kilometrów. W XVII wieku w miejscowości stały 
dwie dzierżawione przez Żydów karczmy. Tam właśnie siedli sobie przed karczmą, tuż 
podle kościoła bohaterowie jednego z epizodów Peregrynacji dziadowskiej, oryginalnego 
dzieła napisanego przez twórcę występującego pod pseudonimem Januarius Sowizdra-

lius. Być może od tego pseudonimu 
Aleksander Brückner ukuł później 
określenie literatura sowizdrzalska. Ta 
niezwykła, podszyta absurdem i  peł-
na humoru odmiana twórczości lite-
rackiej rozwijała się u nas pod koniec 
XVI i w pierwszej połowie XVII wie-
ku. Potem nadeszły wojny ze Szweda-
mi i nikomu już nie było do śmiechu.

Jodłowski sztetl nigdy nie był 
duży. W 1781 roku liczył zaledwie 60 
mieszkańców. Sto lat później w ponad 
trzytysięcznym miasteczku mieszka-
ło trzystu Izraelitów. Przed II wojną 
światową była tu drewniana synagoga 
oraz kilka żydowskich sklepów spo-
żywczych i  wielobranżowych. Kon-
fliktów z  ludnością polską nie było. 
Jak wspomina jedna z mieszkanek Jo-
dłowej: Katolicy nie wchodzili Żydom 

Słowo sztetl pochodzi z  języka jidysz, w  którym oznacza 
w  sposób dosłowny miasto lub miasteczko, a  w  szerszym 
znaczeniu także żydowską wspólnotę lokalną o  specyficz-
nym układzie społecznym i  charakterystycznej obyczajo-
wości. Dla członków takiej wspólnoty pojęcie sztetl zaczęło 
z czasem nabierać emocjonalnego znaczenia, stając się od-
powiednikiem dzisiejszej małej ojczyzny. Na zdjęciu frag-
ment ulicy Złotej w Pińczowie, gdzie przed II wojną miesz-
kało około 3500 Żydów (źródło: www.sztetl.org.pl).
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w drogę... Ja sama miałam koleżankę Żydówkę w szkole. Często wymienialiśmy się chlebem. 
Pamiętam jak bardzo smakował jej mój ciemny, razowy chleb, a mnie jej biały. Żydzi jadali 
postne mace, barszcz burakowy kiszony.

Po wkroczeniu Niemców w 1939 roku dla Żydów zaczęła się prawdziwa tragedia. Już 
w pierwszą niedzielę września pojawił się nowy „prorok”, volksdeutsch, mieszkaniec Jodło-
wej – Józef Okarma, który odsunął wójta Andrzeja Lacha i z całą bezwzględnością rządził. 
Obok niego stał żołnierz niemiecki, a on od pomnika ogłaszał zarządzenia Fürera. Sołtys 
bębnem zwoływał Żydów, Okarma ogłaszał. Zaczęło się od zmuszania Żydów do pracy 
fizycznej i od golenia pejsów (fryzjerem urzędowym był Adam Warzecha zwany Hadam-
kiem, który za tę usługę otrzymywał 2 zł.). Do tego czasu Żydzi w pracy fizycznej wyręczali 
się katolikami. Teraz zmuszeni byli do tej pracy. J. Okarma w swoim gospodarstwie uczył 
ich jak się motyką posługiwać przy kopaniu ziemniaków.

Synagogę zdemolowano i  zburzono. Święte księgi zostały demonstracyjnie spalone 
na placu. Żydzi byli jacyś zrezygnowani. Wierzyli w zagładę i nie bronili się. Brano ich na 
przymusowe roboty do Pustkowa i tam ich wykańczano. Wozili ich samochodami, kazali im 
śpiewać, kiedy nie chcieli, szofer zatrzymywał się, wchodził na samochód i biciem zmuszał 
ich do śpiewania: „Jak panował Śmigły Rydz, Żydzi nie robili nic, teraz rządzi Hitler złoty, 
zmusił Żydków do roboty.”

 W  1941 roku Niemcy założyli w  Jodłowej getto. Latem 1942 roku większość jego 
mieszkańców rozstrzelano w pobliskim lesie przeczyckim. Z całej przedwojennej gminy 
przeżyli jedynie nieliczni. Kilkadziesiąt osób ukryli Polacy. Rodzina Filipiaków za pomoc 
udzieloną Żydom została rozstrzelana. Rodzina Świerczków, która uratowała w  sumie 
pięć osób narodowości żydowskiej, przeżyła i została po wojnie odznaczona medalem 
Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata (medal otrzymał Leon Świerczek i  jego czworo 
dzieci). Z  ostatnich listów J. Parisera [jeden 
z uratowanych – P.R.] pisanych do Świerczka 
przebija obok chłodnej wdzięczności uraz do 
Polaków, zwłaszcza tych, którzy nie udzielili 
schronienia czy wydawali ukrywających się.

Jedyną pozostałością po dawnej gminie 
żydowskiej jest ów trudny do odnalezienia 
cmentarz na zalesionym stoku Rysowanego Ka-
mienia. Okupację przetrwał w dobrym stanie. 
Dopiero po wojnie zniszczyły go grabieże miej-
scowej ludności, która zabierała stąd nagrobki 
dla celów budowlanych. Na kilkudziesięciu za-
chowanych macewach widać ślady wypisanych 
kredą numerów. Są to zapewne pozostałości 
prowadzonej w latach 2012-2013 inwentaryza-
cji naukowej, przy okazji której cmentarz nieco 
uprzątnięto, a niektóre macewy oczyszczono. 

Był sztetl...

Założony w  XIX wieku cmentarz żydowski (kir-
kut) w  Jodłowej (przysiółek Wisowa) przetrwał 
II wojnę światową w  dobrym stanie. Zniszczyły 
go dopiero wielokrotne grabieże, dokonane przez 
miejscową ludność po 1945 roku. Dziś znajduje 
się tutaj około 60 płyt nagrobnych. Niektóre z nich 
posiadają częściowo czytelne inskrypcje oraz cha-
rakterystyczne dla żydowskiej sztuki sepulkralnej 
symbole.
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Żydowski nagrobek (macewa, maceba) 
posiada przeważnie formę ustawionej pio-
nowo kamiennej płyty. W  prostokątnym, 
półkolistym lub trójkątnym zwieńczeniu 
macewy umieszczano ozdobną płasko-
rzeźbę, opisującą w  sposób symboliczny 
zmarłą osobę – jej cechy, zawód, niekiedy 
także imię. Zastosowanie symboli wyni-
kało z  biblijnego zakazu przedstawiania 
postaci ludzkiej. Pozostałą część lica płyty 
nagrobnej wypełniał tekst epitafium.

Jeśli uda nam się odnaleźć cmentarz w Jodłowej, 
znalezienie kolejnych nekropolii nie powinno już 
sprawić większego problemu. W najlepszym stanie 
jest założony prawdopodobnie w  pierwszej poło-

wie XIX wieku kirkut 
w  Ryglicach. Patrząc 
na niego dzisiaj warto 
pamiętać, że jest to je-
dynie część dawnego, 
rozległego cmentarza. 
Jego dewastację roz-
poczęli Niemcy, którzy 
w czasie okupacji uży-
wali płyt nagrobnych 
do układania dróg. Po 
wojnie pokusie po-
zyskania darmowego 
budulca nie oparli się 
także Polacy. Z  na-
grobków układano 
schody i  fundamenty 
domów. W  1960 roku 
było tutaj około trzy-
stu macew. W latach dziewięćdziesiątych już tylko około stu. 
Nekropolię uratowano w ostatniej chwili – prace porządko-
we i zabezpieczające zostały przeprowadzone w latach 2004 
– 2006. Nagrobki, które przetrwały, są świadectwem kunsz-
tu lokalnych kamieniarzy i  bogactwa kultury ryglickich 
Żydów. Oto macewa z płaskorzeźbionym jeleniem i oknem 
ze zwojem Tory. Leży tu Nachum Cwi: Rabin, cadyk, święty 

Stosowany na macewach język symboli jest wspólny dla całej, żyjącej w roz-
proszeniu wspólnoty żydowskiej. Otwarte okno (lub szafa) ze zwojem tory 
oznacza rabina. Świecznik pojawia się najczęściej na grobach kobiet, któ-
rych obowiązkiem było zapalanie i błogosławienie świec w wieczór szabatu. 
Dłonie złożone w geście kapłańskiego błogosławieństwa znajdują się na na-
grobkach osób z rodu dawnych kapłanów (kohenów), którzy spełniali ofiary 
w czasach, gdy istniała Świątynia Jerozolimska. Po jej zburzeniu przez Rzy-
mian (70 r.) dłonie wykuwano na grobach zmarłych noszących nazwiska 
pochodzące od tej funkcji - np. Kohen, Kagan, Cohen, Kaganowicz, Kon. 
Wiele znaczeń posiada spotykana często na macewach korona. Na grobie 
pobożnego mędrca lub rabina może ona symbolizować Torę; jako Korona 
Dobrego Imienia świadczy też o wyjątkowej szlachetności zmarłego, jeszcze 
gdzie indziej jest aluzją do ojca rodziny, czyli głowy (korony) domu.
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i mędrzec, biegły w tym co odkryte i zakryte. Po jego śmierci w 1890 roku Żydzi pogrążyli 
się w żałobie, zgasło słońce w południe. Obok spoczywa cadyk Abraham Awla, człowiek 
prosty, siedzący w namiotach, czystego serca, unikający zaszczytów, uczucia jego serca były 
święte i chwalebne. Przyoblekł się w miłość i trwogę przed Stwórcą, jego źródło wzniesione 
i wywyższone jest w świętości. Na jego nagrobku znajduje się dzban będący symbolem 
rodu Lewiego.

W  kulturze żydowskiej popularnym sposobem na okazanie szacun-
ku i pamięci o zmarłym jest ułożenie na jego macewie niewielkiego 
kamienia. Zwyczaj ten posiada także głębsze uzasadnienie religijne. 
Jeżeli wierny z  różnych powodów nie mógł być obecny na pogrzebie 
bliskiej osoby, może odwiedzić jej grób po jakimś czasie (nawet po 
wielu latach) i położyć na macewie kamyk, wywiązując się w ten spo-
sób z ważnej dla Żydów micwy (czyli nakazu religijnego) oznaczania 
grobu.

Kirkut w Ryglicach jest największym i najlepiej zachowanym cmenta-
rzem żydowskim na terenie Parku. Spośród wielu zachowanych ma-
cew uwagę zwracają ustawione na skraju kirkutu nagrobki dawnych 
ryglickich rabinów.

Ryglicki sztetl był prawie tak stary, jak samo miasteczko. Według jednej z legend, zało-
życielem osady miał być Żyd o imieniu Rygiel. Jego rodacy byli tutaj na pewno w XIV wie-
ku, kiedy król Kazimierz Wielki nadał Ryglicom prawa miejskie. W 1830 roku mieszkało 
ich w mieście 375. W 1846 roku żydowscy piekarze z Ryglic, Mendel Fenchel i Mojżesz 
Klappholz, wraz z niejakim Izraelem Salamonem, złożyli do władz austriackich doniesie-
nie o przygotowywanym przez polskich spiskowców powstaniu. W mieście doszło z tego 
powodu do kilku aresztowań. Na plebanii dokonano rewizji u proboszcza, księdza Józefa 
Orłowicza. Za donos trzej Żydzi otrzymali od starosty tarnowskiego Breinla nagrodę. Po-
stawa Żydów w czasie wydarzeń galicyjskich z 1846 roku do dzisiaj budzi kontrowersje. 
Przypadków podobnych donosów oraz podburzania chłopów było wtedy więcej. Według 
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opinii jednych, Żydzi obawiali się szerzonych przez władze pogłosek, wedle których pol-
ska szlachta zbierała się, aby mordować chłopów i Izraelitów. Inni twierdzą, że chodziło 
im wyłącznie o podburzenie chłopów przeciwko szlachcie, aby potem handlować przed-
miotami zagrabionymi z dworów przez włościan. Jak to w takich przypadkach zwykle 
bywa, wszelkie próby uogólniania prowadzą jedynie do fałszywych wniosków. W Rygli-
cach Fenchel, Klappholz i Salamon złożyli donos na polskich powstańców. W Rzepien-
niku Marciszewskim nieznany z imienia Żyd narażał własne zdrowie, a być może i życie, 
ostrzegając dwukrotnie właścicieli miejscowego majątku, Jaworskich, przed zbierającymi 
się w okolicy i grabiącymi dwory gromadami chłopskimi.

W latach dwudziestych XX wieku w Ryglicach wychowywał się polski poeta i eseista 
Mieczysław Jastrun, który wtedy nosił jeszcze nazwisko Mojsze Agatsztajn. Jego ojciec, Jó-
zef, prowadził w miasteczku gabinet lekarski. Rodzina Agatsztajnów mieszkała przy rynku, 
na piętrze budynku ratusza. Większość stojących w pobliżu domów należała w tym cza-
sie do Żydów. Na obrzeżach rynku w Ryglicach Żydzi mieli własną piętrową bożnicę, łaźnię 
i rzeźnię. Bożnica wg relacji starszych ludzi, należała do jednych z najpiękniejszych w powie-
cie tarnowskim. Była to piętrowa budowla, do której prowadziły wysokie, kamienne schody 
boczne, miała wydzieloną część dla mężczyzn i kobiet. Spłonęła pod koniec roku 1939, podpa-
lona przez Niemców, żandarmów z Tarnowa. Po wkroczeniu do Ryglic w 1939 roku Niemcy 
przeprowadzili rejestrację Żydów. Oprócz typowych represji stosowanych wobec ludności 
cywilnej w okupowanej Polsce, zakazano im także noszenia brody i pejsów oraz ubierania 
tradycyjnych strojów. Pojawił się również obowiązek noszenia opaski z niebieską Gwiazdą 
Dawida. W lipcu 1942 roku Niemcy wywieźli ryglickich Żydów do getta w Tuchowie, skąd 
wyprawili ich w ostatnią drogę do obozu zagłady w Bełżcu.

Po drugiej stronie Brzanki, w Rzepienniku, Żydzi osiedlili się prawdopodobnie pod 
koniec XVIII wieku. Na początku następnego stulecia na pograniczu Rzepiennika Bisku-
piego i Strzyżewskiego ukształtowało się małe żydowskie miasteczko, które rozsiadło się 
w dolinie Rzepianki i wyróżniało się od wiejskiej zabudowy odmienną architekturą i tajem-
niczymi budynkami synagogi, łaźni (mykwy) i niewielkich szop wykorzystywanych podczas 
modłów. W 1831 roku mieszkało tutaj 159 osób wyznania mojżeszowego. W 1886 roku 
było ich 264, co stanowiło 15% ludności całego Rzepiennika. W 1910 roku Żydów rze-
piennickich było 532. W późniejszych latach nastąpiła charakterystyczna dla całej Galicji 
fala emigracji Izraelitów za granicę, przede wszystkim do USA. Do 1921 roku miejscowy 
sztetl skurczył się do zaledwie 224 mieszkańców.

Stosunki z ludnością katolicką układały się tak, jak wszędzie, czyli raz lepiej, a raz go-
rzej. Marian Czuchnowski, pisarz z pobliskiej Łużnej, wspominał tutejszych Żydów jako 
kupców obrzezanych podług prawa boskiego, a łupiących według prawa ludzkiego chłopską 
skórę do siódmych potów. W 1919 roku przedstawiciele żydowskiej gminy z Rzepiennika 
pisali do prezydenta Izraelskiej Gminy wyznaniowej w Krakowie z prośbą o pomoc, bo-
wiem ludność chrześcijańska, podjudzana przez agitatorów antysemickich, nie chce sprze-
dawać Żydom zboża, masła, jaj i innych wiktuałów. Miejscowy komitet aprowizacyjny nie 
dba o aprowizację Żydów. W zakończeniu pisma stwierdzano, iż problem nie jest frazesem 
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tylko niestety smutną prawdą, że grozi tutejszej ludności żydowskiej nędza głodowa, jeśli 
władza nie przydzieli jej mąki i innych wiktuałów. 

Żydzi pojawiali się często jako bohaterowie krążących w okolicy Rzepiennika opo-
wiastek. Ich treść obracała się przeważnie wokół legendarnej chciwości Izraelitów, która 
w innym kontekście uchodziłaby zapewne za chwalebną przedsiębiorczość. Wiele takich 
opowiadań spisał badający te tereny na przełomie XIX i XX wieku etnograf, Seweryn 
Udziela. Jedna z historii opowiada o tym, jak do miejscowej karczmy, prowadzonej oczy-
wiście przez Żyda, wstąpił kiedyś na posiłek miejscowy dziedzic. Pan zamówił dziesięć 
gotowanych jaj, po czym zjadł je i wyszedł z karczmy, zapominając zapłacić za posiłek. 
Przejeżdżając w tym samym miejscu po dziesięciu latach przypomniał sobie o długu i po-
stanowił uregulować mocno zaległy rachunek. Zdziwiony Żyd zaczął szybko kalkulować 
w głowie, jakiej sumy zażądać od dziedzica. Wydedukował, że z tych dziesięciu jaj miałby 
dziesięć kur. Za jaja zniesione przez te kury mógłby kupić barana. Za odchowanego bara-
na kupiłby cielę. Z cielęcia wyrosłaby krowa, którą znowu mógłby sprzedać. Podsumował 
w końcu wszystkie potencjalne zyski, które stracił i podał kwotę. Ta była na tyle wygóro-
wana, że pan nie chciał się na nią zgodzić. Targi trwały długo, aż w końcu w sprawę wmie-
szał się miejscowy pastuch. Powiedział dziedzicowi i Żydowi, że wie, jak rozstrzygnąć 
spór, obydwaj muszą jednak chwilę na niego poczekać. Pastuch nie wracał długo, a kiedy 
już się pojawił, pan i karczmarz, obydwaj mocno zniecierpliwieni, zaczęli wypytywać go, 
gdzie był przez cały ten czas. Na to pastuch wytłumaczył, że poszedł sadzić gotowany 
groch. Dziedzic i Żyd wpadli w złość – przecież to niemożliwe, żeby z gotowanego grochu 
cokolwiek wyrosło. To prawda – odpowiedział ze spokojem pastuch. Tak samo niemożli-
we jak to, żeby kurczęta wylęgły się z dziesięciu ugotowanych jaj.

W czasie okupacji Niemcy zniszczyli synagogę w Rzepienniku (według innych źródeł 
została ona rozebrana po wojnie), a na terenie miasta utworzyli getto. 11 sierpnia 1942 
roku wszyscy jego mieszkańcy zostali rozstrzelani w  pobliskim lesie Dąbry. Jeden tyl-
ko strzelał, trwało to do wieczora. Reszta ze-
branych czekała na łące przy wąwozie, gdzie 
musieli się rozbierać. Po dziesięć osób rozebra-
nych, dwieście metrów przez krzaki musieli iść 
do ławki, siadać, tam ich strzelano po kolei. 
Chłopak ich wrzucał do dołu, przysypywał 
wapnem. Na koniec zostało jeszcze dziecko, 
wzięli je za nogi, trzasnęli o ławkę i rzucili do 
mogiły. 

Część Rzepiennika, w której istniał sztetl, 
nosi do dzisiaj nazwę Miasteczko. W miejscu 
dawnej synagogi znajduje się obecnie duży 
plac z przystankiem autobusowym. Na pół-
nocny-zachód od Miasteczka, kilkaset me-
trów za Ośrodkiem Zdrowia, w ciasnym łuku 

Cmentarz w Rzepienniku Strzyżewskim został za-
łożony na początku XIX wieku. Położony jest za 
Ośrodkiem Zdrowia, na zboczu, które dzisiaj po-
rośnięte jest lasem.
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leśnej drogi usytuowany jest stary kirkut. Po wojnie nekropolia została zdewastowana 
przez miejscową ludność, która kradła płyty nagrobne dla celów budowlanych. Jeden 
z chłopów miał podobno przerobić cmentarną bramę na bronę. Do dziś pośród drzew 
zachowało się kilkadziesiąt nagrobków. Większość jest pochylona, część leży na ziemi. 
Wiele macew zachowało piękną ornamentykę, z  charakterystycznymi motywami rąk 
ułożonych w geście błogosławieństwa, świec, dzbanów, mis, koron i ptaków.
 Niektórym Żydom udało się przeżyć okupację dzięki pomocy Polaków. Abe Kochane 
i  Barankier zostali przechowani przez Władysława Martyka. Franciszek Kazanowski 
z pobliskiej Turzy ukrył w swoim domu w specjalnym schowku pomiędzy deskami po-
dwójnego sufitu kilkoro Żydów z rodziny Pellerów i Gellerów.

W leżących na wschód od Rzepiennika Ołpinach historia gminy żydowskiej rozpo-
częła się od dziewięciu Izraelitów, którzy według źródeł historycznych mieli tutaj miesz-
kać już w 1785 roku. Sto lat później gmina liczyła 477 członków, a w 1921 roku - 361, 
co stanowiło około 3% ogółu ludności. Na początku XX wieku Żydzi żyli przeważnie 
z  handlu, a  było ich przecież nie mało, bo zajmowali trzydzieści pięć budynków. Wielu 
z nich posiadało sklepy z różnymi towarami, byli też handlarzami bydłem, końmi, zbożem, 
z resztą trudno tu wymieniać, gdyż Żydzi kupowali i sprzedawali to, co im wpadło w rękę 
widząc w tym zysk. Przechodząc przez Ołpiny zapytamy znajomego, dokąd idzie usłyszymy 
odpowiedź, że do „miasta”. To powiedzenie „miasto” pozostawało w pamięci jeszcze z przed 
pierwszej wojny światowej.

Z chwilą wkroczenia Niemców w 1939 roku w samych Ołpinach mieszkało 170 Ży-
dów. Latem 1942 roku wywieziono ich do 
getta w  Gorlicach. Część z  nich zginęła 
w Gorlicach i Stróżówce, reszta w obozie za-
głady w Bełżcu. 

Okupację przetrwał niepozorny budynek 
dawnej synagogi. Po wojnie przez długie lata 
mieścił się w nim warsztat naprawy maszyn 
rolniczych. Później przez jakiś czas prowa-
dzono w nim jeszcze jesienny skup owoców, 
aż w końcu zamknięto go na głucho. Niecałe 
dwa kilometry na południe od wsi znajdują się 
pozostałości kirkutu. Całe to miejsce wydaje 
się z  jakiegoś powodu sprzyjać wiecznemu 
odpoczynkowi. Najpierw w latach 1847-1848 
urządzono tu cmentarz epidemiczny. Obok 
niego w  drugiej połowie XIX wieku założo-
no nekropolię izraelicką, a  w  czasie I  wojny 
światowej dwa cmentarze wojenne. Pierwszy 
z nich to duży, usytuowany na szczycie wznie-
sienia cmentarz nr 34, wzniesiony według 

Cmentarz w  Ołpinach powstał w  II połowie XIX 
wieku, w odległości około 1,5 km od centrum wsi, 
nieopodal nieco starszego cmentarza epidemicz-
nego. W  czasie I  wojny światowej przy kirkucie 
założono przylegającą do niego kwaterę wojenną, 
w której pochowano żołnierzy narodowości żydow-
skiej. Po 1945 roku cmentarz służył miejscowej 
ludności jako źródło materiału budowlanego. Znaj-
dujące się tutaj obecnie fragmenty macew zostały 
odnalezione w 2007 roku przez miejscowego histo-
ryka, Michała Piotrowskiego.
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projektu Johanna Jägera. Drugi (cmentarz nr 35) przylegał do kirkutu. Pochowano na nim 
sześciu żołnierzy narodowości żydowskiej. Była to jedna z dziewięciu nekropolii wojen-
nych, urządzonych w Galicji Zachodniej dla żołnierzy wyznania mojżeszowego (pozostałe 
znajdowały się w Bieczu, Bochni, Bobowej, Brzesku, Gorlicach, Grybowie, Jaśle, Krośnie, 
Krakowie-Podgórzu, Niepołomicach, Myślenicach, Tarnowie, Tuchowie i  Zakliczynie). 
Obydwa cmentarze żydowskie w Ołpinach nie przetrwały próby czasu. Dziś leżą tu jedynie 
fragmenty macew, które w 2007 roku odnalazł miejscowy historyk, Michał Piotrowski.

W odległej o kilkanaście kilometrów na wschód Czermnej w czasie okupacji hitle-
rowskiej miała miejsce jedna z wielu dramatycznych historii związanych z próbą ratowa-
nia Żydów przez Polaków. Sarę, Maiera i Chanę Effenbeinów ukrywał najpierw w swoim 
domu Stanisław Owca. Później zaopiekowała się nimi rodzina Garbulińskich. Przyszli do 
nas w nocy i prosili ojca, aby dał im trochę żywności. Żydzi zatrzymali się na chwilę, aby się 
ogrzać, a w końcu poprosili o schronienie. Chana - Hania - mieszkała z Garbulińskimi. Jej 
matka z bratem urządzili sobie kryjówkę w stajni, do której gospodarz przynosił jedzenie. 
W kwietniu 1943 roku któryś z życzliwych sąsiadów złożył do władz okupacyjnych donos 
na Garbulińskich. Do ich gospodarstwa przyjechało kilkunastu uzbrojonych Niemców. 
Rozpoczęli rewizję. Odkryli pusty schron w  stajni, a  potem dostrzegli Żydów, którzy szli 
w stronę obejścia. Wszystkich zabili. Aresztowali Andrzeja Garbulińskiego i  jego najstar-
szego syna, Władysława. Andrzej został przewieziony do więzienia w Jaśle i rozstrzelany. 
Władysław znalazł się w więzieniu przy Montelupich w Krakowie. Zamordowano go w nie-
znanym miejscu latem 1943 roku.

Wojny nie przeżył także ukrywający wcześniej rodzinę Effenbeinów Stanisław Owca. 
Trudno powiedzieć, czy wydali go torturowani w więzieniu Garbulińscy, czy też doniósł 
na niego któryś z sąsiadów. Pewnego dnia w domu Owcy pojawiło się kilku Niemców 
i granatowych policjantów. Okoliczności jego śmierci nie są znane. Nikt nie wie też, gdzie 
jest pochowany. W 1997 roku Stanisław Owca oraz Andrzej, Władysław i Marian Gar-
bulińscy zostali odznaczeni tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata oraz medalem 
Yad Vashem.

***
Wraz z zapadającym powoli zmierzchem zaczynamy szukać drogi powrotnej, która 

wyprowadzi nas z ukrytego w lesie jodłowskiego kirkutu z powrotem do świata żywych. 
Trudno powiedzieć, czy następnym razem uda nam się znowu trafić w to miejsce i ile za-
bierze nam to czasu. Ale nie zaznaczamy punktów w odbiorniku GPS i nie robimy szcze-
gółowych map. Coś mówi nam, że być może chodzi właśnie o to błądzenie. O odrobinę 
wysiłku, włożonego w odnalezienie miejsc, w których wciąż jeszcze tli się pamięć o tym, 
że kiedyś był tutaj sztetl...

Źródła cytatów: Wirtualny sztetl, sztetl.org.pl, kirkuty.xip.pl, Szczęch 2010, Dutka 2003, s.152-153; 
Udziela, s. 325; Potocki 2004, s. 73.; Krajewska 2009, s. 59.
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Baby, dochtory i wonne ziele

Aby zgubić wola (gardziel) trzeba ze strychu schodzić po drabinie 
głową w dół, albo przebić oczy gadowi, przewlec przez nie sznurek 
i sznurek ten nosić na szyi.

(19 lutego 1894 roku, Łużna)

Aby zgubić piegi, trzeba wydoić pierwsze mleko maciory (świni) 
zaraz gdy się oprosi, i tym mlekiem wymyć twarz, a piegi znikną.

(21 maja 1896 roku, Zborowice)

Kobieta ciężarna nie powinna siadać na krawędzi łóżka, boby 
dziecko nowonarodzone miało taką krawędź na ciele. Gdy kobieta 
ciężarna przechodzi przez chłopa w łóżku, dziecko nie chce się ro-
dzić, dobrze jest wtedy w czasie połogu taką kobietę opasać pasem 
chłopa, dziecko zaraz się urodzi. 

(27 marca 1906, Łużna)

Nawet krzepcy, wychowani w surowym klimacie Pogórzanie zapadali czasem na zdrowiu. 
Jak sobie wtedy radzili, zwłaszcza w czasach, gdy nowoczesna medycyna jeszcze raczkowała, 
a jej osiągnięcia zaglądały dopiero nieśmiało pod strzechy konserwatywnej, tradycjonalistycz-
nej wsi galicyjskiej? Przyjrzyjmy się bliżej trudnym zmaganiom z życiem, jakie na przełomie 
XIX i XX wieku musiał już od chwili urodzin toczyć przeciętny mieszkaniec Pogórza.

Pojawienie się dziecka w rodzinie zawsze było wydarzeniem doniosłym. Jak relacjonuje Jan 
Fyda, XIX-wieczny lekarz i badacz medycyny ludowej, na Pogórzu kobieta w ciąży osobliwych 
doznawała względów i  szacunku od otoczenia, sama dbała też o  to, by dobremu i zdrowemu 
potomkowi dać życie. Gdy nadchodził czas rozwiązania, posyłała po akuszerkę, zwaną w tym 
regionie babą. Fyda uważał baby za prawdziwą plagę. Pisał, że były to zwykle starsze kobiety, 
najczęściej mające bardzo małe wyobrażenie o wybranym zawodzie, ale posiadające wielki zapas 
zabobonów. Po największej części są one wielkie pijaczki. Zawód ten chętnie obierają, gdyż przyno-
si im nie tylko pewien dochód, lecz także napitek z kumami i lepsze jedzenie przez kilka dni.

W jednej z wielu sporządzonych przez Fydę relacji czytamy, że baba po pierwszym opa-
trzeniu rodzącej zajmowała się zdejmowaniem z niej wszelkich wisiorków, rozpinaniem ko-
szuli i rozplataniem warkoczy, a wszystko po to, by poród był lżejszy. Inne praktyki akuszerskie 
obejmowały m.in.: zabezpieczanie rodzącej i jej dziecka przed bogynkami (więcej na ten temat 
w znajduje się w rozdziale: O kusym, jego żonie i klątwie złego mierniczego) oraz obwiązywanie 
wstążką ze stroju ślubnego dla przyspieszenia porodu. W tym samym celu stosowano okła-
danie pępka przyszłej matki rozgrzaną cebulą oraz pojenie jej wódką z dodatkiem ususzonej 
i utłuczonej skóry węża, lub też rosołem z ususzonych i utłuczonych tylnych nóg zajęczych. 
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Po urodzeniu dziecka baba liczyła węzły na pępowinie, aby określić, jak liczne będzie jeszcze 
potomstwo rodzącej, a następnie po raz pierwszy kąpała niemowlę. Niektóre baby na koniec 
swojej posługi chwytały położnice za nogi, podnosiły do góry i wstrząsały, żeby wnętrzności 
powróciły na swoje miejsce. Pilnowały też, by matka wypiła wódkę z imbirem i tłustością (np. 
gęsim smalcem) lub wywar z rumianku, bylicy bożego drzewka i ślazu. Po opatrzeniu matki 
i dziecka baby zazwyczaj wynagradzały sobie swój trud i wysiłek odpowiednio dużą dawką 
alkoholu, o czym wspominał z oburzeniem cytowany tu Jan Fyda.

Stan zdrowia mieszkańców galicyjskiej wsi 
pod koniec XIX wieku był najczęściej zły. Przy-
czyn takiej sytuacji upatrywano przede wszystkim 
w fatalnych warunkach sanitarnych domostw oraz 
w braku nawyków higienicznych wiejskiej ludno-
ści. Domy stawiane były tak, że ograniczały dopływ 
świeżego powietrza do części mieszkalnej. Zatrute 
powietrze nagromadzone z  wyziewów ludzi, bydła 
stojącego w piekarni i królików chowanych w miesz-
kaniach, tudzież odór z  kaganków […] naftowych 
bez szkiełka oddziaływa bardzo szkodliwie na zdro-
wotność mieszkańców. [...] Brud, niechlujstwo, szcze-
gólnie u biedniejszych rodzin, których członkowie mają zwykle tylko po jednej koszuli przecho-
dzi wszelkie wyobrażenie. Dosyć powiedzieć, że wiele kobiet czesze się tylko w niedzielę i święta 
po południu, przy czym odbywa się polowanie na mieszkańców głowy. [...] Często sąsiadka 
przychodzi do sąsiadki, aby się wzajemnie wyiskać. Dobremu zdrowiu nie służyła także wy-
czerpująca praca fizyczna oraz uboga, zawierająca znikomą ilość białka zwierzęcego dieta. 
Na przednówku do niejednej chaty zaglądał głód.

Piekarnia zwana też izbą czarną: w dwuizbowych chałupach pomieszczenie 
z piecem piekarskim i trzonem kuchennym z odkrytym paleniskiem. Dym 
z paleniska osadzał się grubą warstwą na ścianach i suficie, dlatego piekar-

nia była zawsze zakopcona i czarna od sadzy.

Lud na swój własny sposób tłumaczył sobie przyczyny wszelkich chorób i dolegliwości. 
Ogólnie rzecz ujmując, były one karą za popełnione grzechy (tu głównym ‚sprawcą’ był sam 
Bóg) lub też powstawały z ucynienia, czyli zaczarowania. Tych drugich było zdecydowa-
nie najwięcej. ‚Czarować’ choroby mógł osobiście sam diabeł lub ktoś z licznej sitwy jego 
krewniaków – demonów. Niektóre ‚zaczarowane’ dolegliwości ustępowały samoistnie po 
upływie określonej liczby dni, tygodni lub miesięcy. Jeżeli tak się jednak nie stało, chorobę 
trzeba było odczynić, i to w przeciągu najdłużej jednego roku i sześciu niedziel od chwili, 
kiedy się pojawiła. W przeciwnym razie dla chorego nie było już ratunku. Do odczyniania 
służyć mógł dowolny przedmiot (np. słoma, kamień, zioła) pod warunkiem, że wcześniej 

Woda do pierwszej kąpieli dla dziewczyn-
ki była grzana w  garnku, zaś dla chłopca 
w dzbanku. 



60

MIĘDZY BIAŁĄ A WISŁOKĄ

magiczną moc nadał mu poprzez dotyk znachor, zwa-
ny na Pogórzu dochtorem. 

W  razie choroby mieszkańcy korzystali najpierw 
z  domowych sposobów leczenia, w  których najważ-
niejszą rolę odgrywały lekarstwa sporządzone na bazie 
ziół. Do powszechnych praktyk medycznych należało 
także puszczanie krwi oraz stawianie pijawek i baniek. 
Dopiero kiedy te metody nie skutkowały, zwracano 
się po pomoc i  radę do dochtorów. Jednak dostęp do 
nich nie był wcale taki prosty – jeden znachor miesz-
kał w  Bruśniku, drugi zaś urzędował w  Staszkówce. 
Stosując dzisiejszą terminologię można powiedzieć, że 
pierwszy z nich był ‚internistą’, drugi zaś specjalizował 
się w chorobach zakaźnych, a sławę zdobył jako dochtor 
od wścieklizny. Wiedzę na temat jej leczenia zdobył 
podobno od teścia, a kuracja polegała na podawaniu 
ugryzionym osobom lub zwierzętom proszku uzyska-
nego z ususzonych i startych serc, wyciętych wściekłym 
lub podejrzanym o wściekliznę psom. 

Deficyt miejscowych dochtorów powodował, że czasem zwracano się z prośbą o po-
moc do baców i goścarzy, (w Olszynach zwanych gojscarzami), a w ostateczności także 
do wróżów, którzy jednak w  zgodnej opinii chłopów na medycynie znali się średnio, 
celując raczej w odzyskiwaniu skradzionych lub zaginionych rzeczy. Za największych goj-
scarzy uważano często Żydów, którzy potrafili jednak zarówno pomóc, jak i zaszkodzić. 
Na przykład, gdy chcieli kogoś doprowadzić do ruiny finansowej, poili go wódką prze-
laną trzykrotnie przez dziób zabitej kaczki. Ponoć w Ostruszy jeden Żyd próbował w ten 
sposób rozpić miejscowego księdza. Ten jednak odkrył niecne zamiary i tak zamieszał 
butelki z alkoholem, że to Żyd wypił ‚zaczarowaną’ wódkę. Ludzie opowiadali potem, że 
goścarz tak się rozpił, że stracił wszystko co miał i poszedł na dziady. 

Gdy potrzebna była bardziej szczegółowa diagnoza lub dotychczasowe metody lecze-
nia okazywały się nieskuteczne, chorych wyprawiano aż do Lipnicy Murowanej, gdzie 
żydowska wróżka rozpoznawała chorobę z koszuli chorego; do Górowej nad Dunajcem, 
gdzie chłop – wróż i goścarz, wróżył z kart i leczył tych, którzy mieli ucyniąne, zaś w lu-
sterku pokazywał tego, który ‚zaczarował’ chorego; oraz do Krościenka nad Dunajcem 
lub Lichwina, gdzie tamtejsi specjaliści - baca i Żydówka, rozpoznawali chorobę z moczu 
i leczyli ziołami. 

Goścarz lub gojscarz (Olszyny): czarownik posiadający moc tajemniczego 
leczenia, czyli moc odczyniania chorób. 

Leczenie choroby ‚zaczarowanej’. Autor 
rysunku: Robert Sawa. 
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Jeżeli do chorych w ogóle wzywano lekarzy, to przeważnie robiono to wtedy, gdy było 
już za późno. Zresztą, jak relacjonuje Jan Fyda, wzywający lekarzy bardzo rzadko sto-
sują się do ich poleceń co do diety i  sposobu używania lekarstw. Te najczęściej używają 
w  znacznie większej ilości, aby prędzej wyzdrowieć. […] Nigdy zaś nie leczą się dopóty, 
dopóki zupełnie nie wyzdrowieją. Gdy bowiem o tyle przyjdą do sił, iż mogą chodzić i nie 
czują większych dolegliwości, pozostawiają ukończenie kuracji naturze i woli Pana Jezusa. 
Przepisana przez lekarza terapia często wspomagana były metodami domowymi. I  tak 
na przykład wódkę i  tłustość uznawano za lekarstwa 
uniwersalne o  bardzo szerokim spektrum działania, 
wychodząc z praktycznego założenia, że nigdy nie za-
szkodzą, a pomóc mogą. 

Skuteczność naturalnych, ziołowych metod lecze-
nia była stosunkowa wysoka, zwłaszcza w przypadku 
chorób przewlekłych. Nie kwestionowała tego nawet 
medycyna oficjalna, uznająca, że znachorstwo ludowe 
nie jest bynajmniej zbiorem samych przesądów i guseł. 
[...] i  przyznająca jednocześnie, iż umiejętność lekar-
ska przyswoiła sobie i  udoskonaliła wiele z  ludowych 
metod leczenia. Terapie ziołowe to z  jednej strony 
magia związana z  właściwym doborem i  sposobem 
zastosowania ziół, z  drugiej zaś ogromna wiedza, 
bazująca na obserwacji ich działania i  skuteczności. 
Wiedzę o ziołach spisywano już w średniowiecznych 
zielnikach klasztornych, ale większa część tej mądro-
ści była gromadzona i  przekazywana kolejnym po-
koleniom ustnie. Upowszechnieniu ziołolecznictwa 
wśród najbiedniejszych warstw ludności sprzyjała 
ogólna dostępność ziół. Pogórzanie w bardzo rygory-
styczny sposób przestrzegali zasad, związanych z ich 
zbieraniem. Wierzono na przykład, że zioła używane 
na lekarstwa działają tylko wówczas, gdy pochodzą 
z  miejsc, do których nie dociera dźwięk kościelne-
go dzwonu i  które położone są z  dala od dróg, po 
których przechodzą orszaki pogrzebowe. Co więcej, 
zioła, by móc działać, musiały być zebrane w  maju 
i  poświęcone, w  innym bowiem razie były bezuży-
teczne. Święcić należało zresztą wszystkie lekarstwa, 
które tuż przed zażyciem były jeszcze dodatkowo że-
gnane krucyfiksem.

Zioła zbierano w  większości w  maju i  czerwcu, 
w  okresie ich najpełniejszego kwitnienia, kiedy wła-

Szymon Syreński (Syreniusz), badacz 
leczniczych właściwości ziół, jeden 
z  najwybitniejszych polskich znaw-
ców zielarstwa, w  dziele wydanym 
w  1612 roku pisał na przykład: By-
lica ziele pospolite y wszem znaiome/ 
krzewiste y gałęziste. [..] Wszędy ro-
ście w  ogrodach / w  winnicach / na 
miedzach / po polach. [...] Mocą swą 
przyrodzoną otwiera żyły zamulone 
y maciczne: ścieńcza / rozgrzawia / 
wywodzi. Też subtelnością swą małą 
macoś w  sobie przenikającego. [...]
Też polewka z warzoney w winie po 
ranu na czczo y na noc po kieliszku 
ciepło pijąc czyni. Też rozparzona 
na gorącym dnie ogniska abo na ce-
gle dobrze rozgrzaney y winem abo 
woda pokropioney okładać procz 
krzyże i  łono dobrze. Także sokiem 
iey też części nacierając.
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ściwości lecznicze są najsilniejsze. Ponieważ piąty miesiąc roku był poświęcony Matce 
Bożej, cała czynność nabierała także odpowiedniego znaczenia religijnego. Pogórzanie 
do dziś w  ostatni dzień oktawy Bożego Ciała święcą wianki zrobione z  ziół i  kwia-
tów. Po święceniu wianki takie starannie przechowywano – pełniły bowiem funkcję 
podręcznej apteczki. W razie potrzeby wyciągano z nich zioła i leczono choroby ludzi 
i zwierząt – zarówno te faktyczne, jak i powstałe z ‚zaczarowania’.

W ciągu roku zioła i gałązki święcono również w Niedzielę Palmową i 15 sierpnia – 
w dzień Matki Bożej Zielnej. Bazie z poświęconych palm urywano i połykano, ponieważ 
wierzono, że chronią przed bólem gardła. Z kolei sierpniowe zioła zwane zielem (m.in. 
bylica, mięta, dziewanna, rumianek, wrotycz, lubczyk, kalina, ślaz, koper, kopytnik i lu-
lek) wiązano w finezyjny snopek z gałązkami leszczyny, kłosami (tzw. kitkami) pszenicy, 
żyta i jęczmienia, łodygami konopi i grochem okrągłym. 

Do snopka dokładano jeszcze jabłka, 
buteleczkę oliwy i  ser zawinięty w płó-
cienną ściereczkę - powązkę, a  następ-
nie całość zanoszono lub zawożono 
do kościoła. Poświęcony snopek prze-
chowywano później w  komorze lub na 
strychu, a  pochodzące z  niego zioła 
dodawano do herbat i  wywarów jako 
remedium na wszelkie choroby. Groch 
okrągły wrzucano do kąpieli chorych na 
suchoty - wierzono bowiem, że jest to 
dla nich ostatnia deska ratunku. Sierp-
niowym zielem okadzano domostwa 

Wiązki zasuszonych ziół zawieszone na ścianie 
pogórzańskiej chałupy. Susz dodawano do herbat 
i wywarów jako remedium na wszelkie choroby. 

 Gdy wiosną po raz pierwszy wypędzano krowy na pa-
stwiska, kadzono je ziołami, chcąc zapobiec zabraniu 
mleka przez czarownice. Gdy czarownicy udało się jed-
nak ubiec gospodarzy i zaczarować krowę, tych samych 
ziół używano, by odpędzić złe czary. 

Kitki zboża wplatano w  snopek, uroczyście święcony 
w dzień Matki Bożej Zielnej. 
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w  celu ochrony przed burzą i  pożarami, pojono nim krowy po ocieleniu; przypi-
sywano mu też magiczną moc, mającą chronić kapustę przed gąsienicami lub gwa-
rantować obfite plony w trakcie żniw. Oliwą maszczono krowom wymiona, aby ma-
sło było żółte. Pod pierwszą skibę kładziono natomiast dzwonek (kwiatek), by orka 
była udana. Pomyślny chów bydła zapewniać miała palma wielkanocna ustawiona 
w okienku obory oraz sznurek, którym była związana, a z którego po Wielkanocy ple-
ciono bat pasterski. Jak widać, święcone zioła i gałązki zasilały nie tylko domową ap-
teczkę; przypisywano im również magiczną moc, która przy zachowaniu odpowied-
nich praktyk, mogła zapewnić pomyślność 
i szczęście gospodarzom, zdrowie ich zwie-
rzętom oraz obfitość plonom.

Do najważniejszych święconych ziół na-
leżała bylica, zwana również bożym drzew-
kiem, która w tradycji magii leczniczej była 
od zawsze zielem życia, w  czarnej zaś ma-
gii stosowano ją dla odmiany jako truciznę 
przynoszącą szaleństwo i  śmierć. Bylicę 
uważano za roślinę księżycową, której spala-
nie mogło odegnać zły los oraz uchronić od 
potworów, uroków, nieszczęść i chorób. Nie 
może zatem dziwić fakt, że boże drzewko 
wplatano do wszystkich święconych wian-
ków i bukietów. Wrotycz, zwany na Pogórzu 
wrutycem, bierze swą łacińską nazwę Tana-
cetum od greckiego słowa nieśmiertelność. Od dawien dawna przypisywano mu moc 
uzdrowicielską; wierzono na przykład, że jego silne antyseptyczne właściwości mogą 
uratować przed śmiercią. Często jego zasuszone ziele noszono w modlitewniku do ko-
ścioła - podobno zapobiegał zaśnięciu podczas nudnego kazania. Inną rośliną o ma-
gicznych właściwościach była ruta, ciesząca się sławą leku na wszystko. Wierzono też, 
że stanowi ona skuteczny amulet przeciw czarom. W tradycji ludowej była symbolem 
niewinności i dziewictwa. Wito z niej wianki ślubne, wplatając w nie również barwi-
nek i rozmaryn. Z kolei mięta używana była powszechnie na dolegliwości żołądkowe. 
Leczono nią zarówno ludzi, jak i zwierzęta. Oba te zioła stosowano od niepamiętnych 
czasów. Święty Łukasz napominał na przykład: Lecz biada wam, faryzeuszom, bo daje-
cie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość 
i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić, i tamtego nie opuszczać (Łk 11, 42). Innym 
ziołem o  cudownych właściwościach był dziurawiec zwyczajny, z  pomocą którego 
przeganiano złe duchy. Na Pogórzu nazywano go powszechnie krzyżowym zielem, a że 
należał do głównych ziół świętojańskich, czasami zamiennie określano go mianem zie-
la świętojańskiego. Z kolei koniczynę uważano za ważną roślinę leczniczą ze względu 
na jej niezniszczalną siłę żywotną - siłę życia. 

Krzyżyki zrobione z  poświęconej palmy wielka-
nocnej, kłokoczki, leszczyny i  szakłaku zatykano 
na zagonach, aby ochronić plony przed klęską gra-
dobicia lub przybijano je nad drzwiami i oknami 
chałup. Ponieważ nie były potem zdejmowane, 
w  ciągu kilkunastu lat tworzyły się z  nich długie 
szeregi.
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Wonny i uzdrawiający kwiat dziewanny (na Pogórzu dziewanda) był symbolem, a za-
razem kwiatem poświęconym starosłowiańskiej bogini dziewic. W  mitologii słowiań-
skiej bogini Dziewanna była uosobieniem władzy ducha nad ciałem. Wyjątkowe cechy 
przypisywano też makowi – uznawany był bowiem za symbol nocy, zapomnienia, snu 
i ciszy. We Włoszech napar z płatków czerwonego maku do dziś parzy się dzieciom na 
sen. Macierzankę tradycyjnie uznawano za roślinę szczególnie sprzyjającą kobietom. 
Wianuszki z macierzanki były w średniowieczu powszechne w obrzędowości kościelnej 
i ludowej w różnych częściach Europy. Lubczyk, zwany na Pogórzu lubcykiem, wykopany 
wraz z nacią 1 października o szóstej rano ponoć wielkie i znamienite skutki czyni w mał-
żeństwie, roztyrki i niezgody w nim równa. Upięty we włosach lub przyczepiony do sukni 
ślubnej - przynosił młodej parze szczęście. Dodany do pierwszej kąpieli nowo narodzonej 
dziewczynki miał jej zapewnić powodzenie w miłości. Ciekawie brzmi również historia 
lulka, którego czarownice używały wraz z pokrzykiem, mandragorą i bieluniem do pro-
dukcji tzw. maści do latania. 

Nazwa rodzaju Mentha pochodzi z języka greckiego od 
imienia nimfy Menthe, kochanki Hadesa. By uchronić ją 
przed zazdrością i prześladowaniami swojej żony Perse-
fony, Hades zamienił nimfę w roślinę, którą od tej pory 
nazywamy miętą. Wywar i  gorące okłady z  mięty od 
najdawniejszych czasów stosowano na choroby żołądka 
i jelit.

Wrotyczowi (na Pogórzu wrutycowi) przypisywano 
potężną moc uzdrowicielską. Ponoć jego silne anty-
septyczne właściwości mogły uratować przed śmier-
cią. Zasuszone ziele noszono także w  modlitewniku 
do kościoła, miało ono bowiem zapobiegać zaśnięciu 
podczas nudnego kazania.

W  zapiskach z  1894 roku czytamy, że „gdy 
dziecko spać nie może, to się je okadza ma-
kówkami. Nie można dawać dziecku odwaru 
z  makówek, boby usnęło na zawsze. A  jeśli 
dziecko usnąć nie może na swojej pościeli to 
pewnie ma w niej dziką marchew”.
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O  tym, jak wielkie znaczenie miały zioła i  ich właściwości dla mieszkańców XIX-
-wiecznej wsi, świadczy chociażby katalog chorób i dolegliwości oraz tradycyjnych me-
tod ich leczenia, sporządzony pod koniec XIX wieku przez m.in. Jana Fydę i Bolesława 
Tynca, a ujęty później w monumentalnym dziele pt. Ziemia biecka pod redakcją Sewery-
na Udzieli. Poniżej zamieszczono tylko wybrane z nich. 

ASTMA

BÓL BRZUCHA

BÓL GARDŁA

Najlepszą metodą było jednak zapobieganie bólom gardła poprzez picie święconego wina w dzień 
św. Jana (27 grudnia), zjedzenie jabłka święconego w dzień św. Błażeja (3 lutego) lub bazi wierzby 
iwy święconych w Niedzielę Palmową.

BÓL KRZYŻA

A GDY TO NIE POMOGŁO:
- wywar z szałwii, macierzanki i starych zę-

bów (szczęki świńskie);
- okłady ze świeżo ściągniętej skórki z kota lub 

królika domowego (mężczyźni z samców, 
kobiety zaś z samic).

A GDY TO NIE POMOGŁO:
- rosół z koryta, w którym soliła się słonina 

z wieprza, nie ze świni.

TRADYCYJNIE wszelkie środki rozgrzewające, 
w tym:

- wódka z pieprzem lub imbirem;
- wywar z rumianku, centurii, mięty pieprzowej, 

wielkiego ziela lub lubczyku;
- wódka z imbirem, pieprzem, cynamonem i gałką 

muszkatołową; 
- okłady z gorącego owsa, popiołu, piasku lub mięty 

końskiej.

TRADYCYJNIE: 
- piwo warzone z masłem;
- wywar z jałowca i macierzanki;
- wywar z kwiatu bzowego, podbiału, ślazu lub perzu; 
- mleko zagotowane z szałwią; 
- wywar z pierwiosnka lekarskiego;
- w Olszynach mleko z borsuczym, psim lub koń-

skim sadłem.

TRADYCYJNIE:
- płukanie gardła surowym sokiem z buraków ćwi-

kłowych z  miodem lub octem, wodą lub wódką 
soloną, arakiem; 

- okłady z  buraków ćwikłowych, suszonych grzy-
bów, rozchodnika, lubczyku, święconego burszty-
nu, jałowca, z gotowanych i omaszczonych ziem-
niaków lub z włókien konopi;

- kadzenie gardła rozchodnikiem, łodygami świę-
conych konopi, lubczykiem, jałowcem.

A GDY TO NIE POMOGŁO:
- wdychanie dymu z  gromnicy zapalonej 

i zgaszonej kilkanaście razy;
- okłady z wosku z gromnicy lub skórki z jabł-

ka święconego w św. Błażeja, 
- okłady ze świńskiego lub psiego łajna;
- owinięcie szyi ciepłą onucką wprost z  nogi 

zdjętą;
- kadzenie gardła jaskółczym gniazdem;
- opisywanie gardła dziewięć razy wspak 

kredą święconą w Trzech Króli lub złotym, 
ślubnym pierścionkiem.

TRADYCYJNIE:
- okłady z zaparzonej mięty kobylej lub gorącego 

czarnego owsa;
- wywar z korzenia białego przestępu.

A GDY TO NIE POMOGŁO:
- okłady z popiołu lub z gorącego mrowiska 

z mrówkami (mrowisko z mrówkami wkła-
dano do worka, polewano gorącą wodą 
i okładano chorego).
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BÓL ZĘBÓW

CHOROBY OCZU

FEBRA

KASZEL

KATAR

TRADYCYJNIE:
- płukanie ust wywarem z kory tarniny i bzu lub 

wywarem z kory olszy;
- okłady z nasienia lnu, soli, pieprzu, suszonej 

śliwki, czosnku, ałunu, gorącej cebuli, chrzanu, 
owocu dzikiego kasztana;

- płukanie ust rumem, wódką, zimną wodą, octem, 
barszczem, wywarem drzewa jesionowego 
z korzeniami pokrzyw wygotowanych w wodzie 
z octem. 

A GDY TO NIE POMOGŁO:
- okłady z prochu strzelniczego;
- moczenie nóg w ciepłej wodzie;
- żucie tytoniu;
- stawianie pijawek na dziąśle;
- wdychanie pary powstałej poprzez polewania 

gorącej cegły octem winnym (terapia skutecz-
na);

- wygotowanie zęba przedwcześnie urodzone-
go źrebięcia, a następnie trzymanie tej wody 
w ustach (według zapewnień ludu metoda 
bardzo skuteczna).

TRADYCYJNIE:
- zapuszczanie oka wodą z solonego masła;
- okłady z zimnej wody lub słodkiego mleka.

A GDY TO NIE POMOGŁO:
- rozgarnianie mrowiska i patrzenie na niego 

przez dłuższą chwilę w pozycji nachylonej – 
ciepło wychodzące z mrowiska uważano za 
szczególnie skuteczne lekarstwo.

TRADYCYJNIE:
- sok z pokrzywy z wódką lub mlekiem;
- starty chrzan z kwaśnym mlekiem lub serwatką;
- wywar z korzeni mleczu;
- picie okowity.

A GDY TO NIE POMOGŁO:
- picie brudu z konia z wódką lub wina, w któ-

rym moczył się pająk.

W Olszynach pod nieobecność chorego i bez 
jego wiedzy myto psu przednie łapy czystą 
wodą, a  następnie podawano ją choremu do 
wypicia. W  Zagórzanach obcięte paznokcie 
u rąk i nóg zawiązywano w woreczek i wiesza-
no nad wodą by odpędzić chorobę.

Kaszel na ogół lekceważono. Gdy jednak trwał zbyt 
długo, TRADYCYJNIE stosowano:
- wywar z ziaren jałowcowych, ślazu, owsa, stokrot-

ki polnej, kwiatu lipowego z miodem lub macie-
rzanki z miodem;

- surowe jajo lub żółtko z cukrem;
- wódkę z tłustością i miodem;
- gorące mleko z macierzanką;
- powidła z czarnego bzu z wodą;
- gorące piwo z tłustością

A GDY TO NIE POMOGŁO:
- stare zęby ze świni gotowano w mleku, które 

następnie wypijano;
- sznurek z miotły, którą wymieciono popiół 

z pieca piekarskiego, zawiązywano wokół 
szyi.

TRADYCYJNIE katar uważano za dobrodziejstwo, 
ponieważ ściągał z głowy wszelkie nieczystości. 
Gdy jednak trwał zbyt długo, okolice nosa, ręce, 
klatkę piersiową i stopy nacierano czosnkiem.

A GDY TO NIE POMOGŁO:
- kadzenie się kocim ogonem, pierzem, starą 

podeszwą, kurzymi odchodami lub dymem 
z gromnicy.

W przypadku dziurawego zęba najczęściej usuwało się go obcążkami lub lewarkiem - w każdej 
prawie wsi był przynajmniej jeden chłop, który tym się zajmował.



67

RANY

REUMATYZM CZYLI SUCHY BÓL

ODMROŻENIA

OPARZENIA

SUCHOTY

TRADYCYJNIE:
- polewanie sokiem z różnych roślin (krwawnik, 

liście czarnej olszy, korzenie żywokostu, liście 
ślazu, babka lancetowata, liście cebuli i ziela 
świętojańskiego);

- moczenie w wywarze ze ślazu lub rumianku 
z mlekiem.

A GDY TO NIE POMOGŁO:
- zalewanie ran okowitą, naftą lub własnym 

moczem.
Większe rany opatrywano świeżo utłuczo-
nym żarem z węgli drzewnych, a następ-
nie zalepiano je pajęczyną wymieszaną 
z chlebem.

TRADYCYJNIE:
- nacieranie octem spirytusowym;
- nacieranie wywarem z korzenia tarniny lub 

ostrężyny,
- okłady z gorącej macierzanki i kiszonej kapusty, 

z bylicy polnej lub kory białego dębu gotowanych 
w mleku.

A GDY TO NIE POMOGŁO:
- nacieranie okowitą, w której przez dziewięć 

dni mokły chrabąszcze, pędraki i glisty lub 
mrówki;

- jedzenie rosołu i mięsa z hodowanych spe-
cjalnie w tym celu morskich świnek oraz 
okładanie bolącego miejsca ich ciepłymi 
skórkami;

- smarowanie bolącego miejsca szpikiem z ko-
ści piszczelowej zdechłego konia lub sadłem 
sowy.

Baby, dochtory i wonne ziele

W Olszynach do kadzenia używano trzech 
piór z ogona koguta. W Zagórzanach katar 
zanoszono sąsiadom lub próbowano sprzedać 
Żydowi.

TRADYCYJNIE:
- okłady z tartych, czerwonych ziemniaków;
- okłady z tartej marchwi lub rzepy;
- polewanie naftą;
- nacieranie okowitą.

A GDY TO NIE POMOGŁO:
- okłady płócienkami czyli błoną spomiędzy 

palców gęsi.

TRADYCYJNIE:
- posypywanie oparzonego miejsca solą;
- przypiekanie rany nad ogniem;
- moczenie rany w gorącej wodzie;
- smarowanie rany olejem lnianym;
- posypywanie rany ususzonymi i utartymi liśćmi 

z żyta, pyłkiem z kurzawki lub przesianym wę-
glem z drzewa lipowego;

- okłady z mocnej kawy lub świeżych liści borówki.

A GDY TO NIE POMOGŁO:
- okłady z ciepłych odchodów bydlęcych lub 

ludzkich;
- polewanie atramentem bo atrament z papieru 

nie zlezie to i skórka pod nim nie zlezie.

TRADYCYJNIE:
- wywar z mięty polnej zbieranej w maju;
- wywar z rodzynków, fig i ślazu;
- wywar z suszonych karpieli;
- kwas z kiszonej kapusty;
- woda z kiszonych ogórków;
- świeże mleko krowie lub kozie, maślanka.

A GDY TO NIE POMOGŁO:
- kąpiele w wywarze z dziewanny, z liści czar-

nej olszy, z  jednorocznych gałązek dębo-
wych, z suchotnika i lawendy lub z baranich 
nóg, które także należało zjeść;

- kąpiele w wodzie z grochem okrągłym.
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Zioła do dnia dzisiejszego stanową istotny element terapii i stosowane są z powodze-
niem w leczeniu rozmaitych chorób i dolegliwości. Według szacunków Światowej Orga-
nizacji Zdrowia:

• obecnie 80% światowej populacji stosuje fitoterapię (ziołolecznictwo) jako element 
opieki zdrowotnej;

• wśród 120 aktywnych związków chemicznych szeroko stosowanych w nowoczesnej 
medycynie 80% wskazuje pozytywny związek między ich nowoczesnym zastosowaniem 
terapeutycznym i tradycyjnym zastosowaniem roślin, od których one pochodzą;

• przynajmniej 7000 związków chemicznych współczesnej farmakopei (kodeksu ap-
tecznego) pochodzi z roślin.

ZMORDOWANIE CZYLI ZMĘCZENIE W SKUTEK PRZEPRACOWANIA

TRADYCYJNIE:
- wywar z krwawnika z tłustością, 

A GDY TO NIE POMOGŁO:
- grzane piwo z masłem lub starą słoniną.

Gdy na suchoty cierpiało dziecko, do kąpieli 
wrzucano:
- kota, by wziął na siebie chorobę i zdechł;
- dowolną rzecz przyniesioną do domu w cho-

lewie przez jednego z domowników, który tę 
rzecz znalazł biegnąc w  poprzek pól przez 
dziesięć miedz;

- ziemię spod dziewięciu progów znajdujących 
się pod jednym dachem.

Chorym na astmę podawano do 
picia wywar z kwiatu czarnego 
bzu, zaś na kaszel stosowano 
powidła z czarnego bzu z wodą.

Mieszkańcy Swoszowej opowiadają, że gdy miejscowemu kowalowi 
dawno temu zachorowała żona, sprowadzony do niej zielarz rozsiał 
po okolicznych polach rumianek, dziki kminek i macierzankę. W 
Czermnej rumianek pojawił się ponoć wraz z drewnem na kościół 
św. Marcina, przeniesionym w miejsce budowy w cudowny sposób.
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Baby, dochtory i wonne ziele

Autorzy serdecznie dziękują za nieocenioną pomoc merytoryczną, jakiej udzieliła im przy pisaniu 
tego rozdziału dr Anna Maria Ociepa.

Krwawnik z  tłustością 
leczył zmordowanie. 
Ważne było, aby chory 
w  czasie kuracji odpo-
czywał.

Źródła cytatów wykorzystanych w rozdziale: Fyda 1994 (reprint), s. 353-354, 355; Mazerant-Lesz-
kowska 1990, s. 247; Udziela 1994 (reprint), s. 351.

W wiejskiej apteczce znaleźć można było korę 
tarniny – niezawodny środek zwalczający ból 
zęba. Z korzenia tego krzewu sporządzano wy-
war stosowano do nacierania przy dolegliwo-
ściach reumatycznych.

Przy febrze pito wywar z korzeni mleczu lub sok z pokrzywy z wódką albo 
mlekiem.

 Sok z babki leczył rany.
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Groch z kapustą

Galicyanin mało pracuje, bo za mało je, nędznie się żywi, bo za 
mało pracuje i wcześnie umiera, bo się nędznie żywi. (Stanisław 
Szczepanowski, Nędza Galicyi w cyfrach, 1888 r., s. 24).

W 1877 roku profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Napoleon Cybulski rozesłał do 
kilkuset galicyjskich miejscowości ankietę, zawierającą 30 pytań dotyczących kwestii 
żywienia. Na podstawie zebranych odpowiedzi badacz opublikował w 1894 roku pracę 
pod tytułem Próba badań nad żywieniem się ludu wiejskiego w Galicji. Wnioski były 
jednoznaczne. Lud galicyjski odżywia się źle, jedząc przeważnie ziemniaki, kapustę 
i potrawy mączne. Dziesięć lat później w równie alarmującym tonie wypowiadał się 
Stanisław Szczepanowski: Fizyologia wykazuje, że przeciętne wyżywienie Galicyani-
na nie wystarcza na otrzymanie zdrowia i życia - a wykazy śmiertelności pokazują też 
przerażające panowanie śmierci nad życiem. W ostatnich ośmiu latach Galicya traciła 
co roku 56.000 osób na choroby nagminne [wywołane m.in. niedożywieniem i głodem 
– M.K.R]. Ponieważ podczas ostatniej epidemii cholery w Galicyi, kraj stracił 100.000 
ludności w dwóch latach, przeto w normalnych warunkach traci nasza prowincya więcej 
ludności na choroby nagminne, aniżeli na ostatnią epidemię cholery. Pod koniec XIX 
wieku przeciętna długość życia w Galicji wynosiła 27 lat dla mężczyzn i 28,5 roku dla 
kobiet. Dla porównania, w Czechach wynosiła ona odpowiednio 33 i 37 lat, zaś w An-
glii 40 i 41 lat.

W 1891 roku przeprowadzono następną ankietę. Tym razem dotyczyła ona diety 
mieszkańców Pogórza i nosiła tytuł Kwestyonariusz w sprawie żywienia się ludzi w po-
wiecie Gorlickim w Galicyi. Z badania wynikało, że jadłospis Pogórzan ograniczał się 

przeważnie do pokarmów roślinnych i mlecznych, któ-
re stanowiły niemal 90 procent dziennej diety. Potrawy 
mięsne, wyłącznie gotowane, spożywane były rzadko 
– w  czasie świąt, obrzędów domowych lub w  okresie 
żniw i młocki jesiennej. W Olszynach np. jadano wy-
łącznie króliki, ale tylko podczas ważnych uroczysto-
ści lub podczas choroby. Z tłustych królików gotowano 
rosół, chude zaś przyrządzano w  kapuście. Pondobno 
najsmaczniejsze mięso królicze znajdowało się w tylnej 
części głowy i  karku, ponieważ właśnie tam po zabi-
ciu osiadała krew. W  bogatszych domach spożywano 
też czasem baraninę, krowinę (prawie nigdy wołowinę, 
chyba, że z dorżniętego wołu), świninę (w formie omasty 
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i to tylko zimą) i cielęcinę. Co do drobiu, to powszech-
nie uważano, że tylko panowie mogą używać drobiu 
za pożywienie. W  Bieczu sprzedawano go inteligencji 
lub Żydom. Jeśli już drób jedzono, to jedynie kury, do 
tego stare lub chore. Jaj nie jadano wcale albo robiono 
to jedynie od święta, najczęściej w okresie Wielkanocy. 
W  niektórych wsiach chowano w  domu osobną kurę 
gospodarską, która niosła jaja na jajeśnicę smażoną tyl-
ko dla gospodarza. W Olszynach wszystkie jaja sprze-
dawano handlującym Żydom. Na targach i jarmarkach 
gospodynie handlowały także kurczętami, kaczkami 
i  gęsiami, a  mniej zamożne również masłem i  serem. 
Bardzo rzadko sięgano po ryby. W Olszynach jedzono 
ich niewiele, ponieważ nie było stawów ani rzeki więk-
szej w  którejby ryby można hodować. Wyjątkiem były 
śledzie – w postne dni jedli je zarówno ludzie zamożni, 
jak i biedni. 

Ilość posiłków spożywanych w  ciągu dnia zależała 
zarówno od majętności gospodarza, jak i od pory roku. 
W lecie zamożniejsi chłopi jadali cztery, a w niektórych 
wsiach nawet pięć razy dziennie (Rzepienniki), w zimie 
zaś tylko trzy. Z kolei najbiedniejsi spożywali zimą dwa 
posiłki dziennie, a  latem trzy, choć zdarzały się wsie, 
gdzie biedni przez cały rok jedli tylko dwa razy w ciągu 
dnia (np. Olszyny). W  Kwestyonariuszu odnotowano, 
że najbiedniejsi te same gotują pokarmy co i mniej bo-
gaci, tylko mniej omaszczone, nie mają słoniny, mleko 
tylko przez 7 miesięcy a  resztę bez omasty prawie spo-
żywają, chyba gdy bogatszy poda mu czasem garnuszek 
mleka lub trochę słoniny. Ciekawa jest poczyniona przez 
badaczy obserwacja, że mniej bogaci przyrządzają po-
trawy czyściej, staranniej, podczas gdy najbogatsi prawie 
ciągle rolą zajęci, mniej dbają o porządek przy jedzeniu 
i gotowaniu. 

W  drugiej połowie XIX wieku kilku badaczy podjęło próbę opisania 
rzeczywistości galicyjskiej prowincji. Wśród nich byli m.in. Stanisław 
Szczepanowski (str. 68), Napoleon Nikodem Cybulski, Zofia Daszyńska-
-Golińska oraz Seweryn Udziela. Szczególnie wymowna była praca Sta-
nisława Szczepanowskiego, który jako jeden z  pierwszych przedstawił 
obraz wsi odarty z otoczki romantyzmu i sielskości, co wywołało wielkie 
poruszenie wśród ówczesnych elit oraz stało się przyczynkiem do licz-
nych dyskusji i polemik. 

Groch z kapustą
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We wszystkich gospodarstwach – zarówno tych 
biednych, jak i nieco bardziej zamożnych, jadano pier-
wotnie z jednej, ustawionej na środku stołu misy, zwa-
nej familijną. Do jedzenia używano drewnianych łyżek 
(nigdy widelców) lub własnego nożyka – cyganka, który 

służył do krojenia spyrki, chleba lub mięsa. Po jedzeniu nie pito żadnych trunków, a jedy-
nie wodę, którą w kwarcie lub garnku przynosiła gospodyni. Starsi siadali przy jedzeniu 
na niskich stołeczkach, dzieci zaś jadły stojąc.

***
Prawdziwą królową pogórzańskich stołów była kapusta, która codziennie na obiad być 

musi, dlatego też ona i ziemniaki są najulubieńszymi potrawami ludu. Zgodnie z miejsco-
wym zwyczajem, kapustę kiszono. Po zakiszeniu gotowano ją samą lub ze spyrką i jedzo-
no z chlebem lub ziemniakami. Młodą kapustę z zagona gotowano również na słodko 
i jedzono omaszczoną śmietaną. Prawdziwym przysmakiem były podobno jabłka ukiszo-
ne w beczkach razem z kapustą. 

Jedzono też dużo ziemniaków. Choć przy dworach były one uprawiane już od XVIII 
wieku, ludność wiejska nie chciała ich początkowo ani sadzić, ani jeść, w obawie przed 
chorobami, które miały rzekomo wywoływać. Na szerszą skalę chłopi zaczęli uprawiać 
kartofle dopiero po wielkiej klęsce głodu z lat 1787-1788. Szybko stały się one, obok ka-
pusty, najbardziej ulubionym daniem Pogórzan. Wyrabiano z nich m.in. kluski zwane na 
mordoniami (choć w Szerzynach nazywano je wiejskimi kacapałami, zaś w Polichtach 
kuciami).

Powszechnym składnikiem diety były także rośliny strączkowe, w szczególności zaś 
groch i bób. Jak pisał Bolesław Tync, groch i bób gotują na wodzie i  jedzą je z kapustą 

Na kuchennym piecu razem ze śnia-
daniem gotowano od razu obiad. 
Gospodyni, która zajmowała się obia-
dem dopiero w  południe, uważana 
była za ‚nierozgarniętą’. 

Posiłki jedzono z jednej, wspólnej misy, zwanej familijną. Do jedzenia 
używano drewnianych łyżek.
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i  żurem, albo i  same, maszczone masłem lub 
śmietaną, zwłaszcza bób nowy, a  często, oso-
bliwie w dni uroczyste, kładą do nich kawałek 
spyrki gotowanej, baraniny lub cielęciny, albo 
także w gotowaniu do garnka wkładają powyż-
sze mięsne potrawy. By przygotować słynny 
groch z kapustą, ugotowany groch rozcierano, 
po czym dodawano do kapusty i  dokładnie 
mieszano. 

Z  warzyw, czyli ogrodowizn, wykorzy-
stywano przede wszystkim rzepę, buraki (na 
barszcz), karpiele (brukiew), marchew i cebu-
lę. Czosnku i kalarepy siano niewiele lub wca-
le, stąd ich zapasy zazwyczaj były znikome. 
Marchew, karpiele i rzepę pokrojone w talarki 
jedzono na surowo lub gotowano na wodzie 
lub słodkim mleku. Popularnym daniem, 
przygotowywanym na bazie ogrodowizn, był 
rosół określany mianem dzikiego, szwabskiego, 
czarnego, głupiego lub na gwoździu. Był to wa-
rzywny wywar z dodatkiem ziół (czosnek, pie-
truszka, kurdybanek, pieprz), jedzony z ugo-
towanymi osobno ziemniakami. 

Wszystkie potrawy szczodrze przyprawia-
no pietruszką, cebulą, trybulką, chrzanem, 
białym zielem (czosnek), kminkiem, czar-
nuszką, kudroniem (kurdybanek) i  miętką 
(mięta), zaś maszczono skwarzeliną (topioną 
słoniną), masłem zwykłym lub przetopionym 
z cebulką lub trybulką, kwaśną śmietaną lub 
mlekiem, mlekiem słodkim, maślanką albo 
serwatką.

Istotną część jadłospisu stanowiły kasze, 
w tym przede wszystkim pęcak, krupy, kasza 
jaglana z  prosa lub kasza pszenna. Jedzono 
też dużo grzybów. Wczesną wiosną zbierano 
smardze, latem zaś borowiki, zwane na Pogó-
rzu prawdziwkami. Powszechnie jadano koź-
laki oraz duże ilości tzw. gołąbków. Popularne 
były także maślaki zwane maśluchami, a jesie-
nią - rydze. Za smakołyk uchodziło ziemne 

Od połowy XIX wieku kapustę kiszono w  becz-
kach jodłowych o  pojemności ok. 500 litrów. 
Wcześniej do tego celu służyły głębokie doły ko-
pane w  izbach lub sieniach. Kapusta ukiszona 
w  dole wylepionym gliną i  wymoszczonym sło-
mą nie psuła się nawet przez 7 lat! W beczkach 
jej zdatność do spożycia była znacznie krótsza. 
Kapustę świeżą trzymano zwykle do Bożego Na-
rodzenia, zaś zapasy kiszonej zazwyczaj starczały 
do nowego zbioru.

Bób odgrywał w  pogórzańskiej diecie istotną 
rolę. W Olszynach jedzono go bez omasty, lecz 
solony. W Bieczu bób gotowano na sypko i  je-
dzono zamiast chleba. W Zagórzanach najbied-
niejsi jedli bób tak często jak zamożni, lecz bez 
omasty.
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serce, czyli trufla letnia. Zbieraniem grzybów 
zajmowali się najczęściej ludzie starsi i dzie-
ci. Na zimę grzyby suszono, a bogatsi chłopi 
pozwalali sobie na ich marynowanie. 

Z  owoców popularne były śliwki, jabłka 
i gruszki, suszone na zimę w dużych ilościach 
w piecach chlebowych. Latem zbierano także 
poziomki, borówki, maliny i czernice (cyrni-
ce). Wielkim przysmakiem była wyrabiana 
ze śliw pamuła, do której dodawano czasem 
także jabłka i  gruszki. Dobrze schłodzoną, 
jedzono ją polaną słodkim lub kwaśnym 
mlekiem. W niektórych miejscowościach ze 
śliw robiono powidła.

Wszyscy, biedni i bogaci, przez cały rok 
używali masła. Zimą składowano je w  garn-
kach, obficie wcześniej soląc. W  Olszynach 
słodką śmietanę mieszano z  kwaśną, by po 
wyrobieniu masło było lepsze. Powszechnie 
używano nabiału – pito mleko słodkie, parzo-
ne, kwaśne i maślankę. Z zapisów cytowanego 
już Kwestyonariusza wynika, że latem wypi-
jano nawet 2 litry mleka dziennie na osobę, 
zimą zaś ½ litra. Na pytanie o ilość spożywa-
nego mleka, w  Olszynach padła następująca 
odpowiedź: A któżby to obliczył! Kto ma więcej 
je litr a może więcej naraz, a kto ma mniej za-
dawalniać się musi tem, co ma. Serwatki uży-
wano w niektórych pogórzańskich wsiach do 
gotowania polewki, sery zaś wyrabiano z kwa-
śnego mleka. Za wielki przysmak uchodziły 
gomółki, czyli suszone serki z ziołami. Na we-
selach z powodzeniem zastępowały one znane 
nam dziś smakołyki - ciasta i placki. Były też 

świetną przekąską do piwa. W wydanej na początku XX wieku Encyklopedii Staropol-
skiej o gomółce pisano jako o jednym z najstarszych w Polsce sposobów przyrządzania 
sera w kształcie osełek. Kilka lat wcześniej Bolesław Tync wspominał, że gomółki robią 
z sera zarobionego z mlekiem słodkim, do tego dodają nieco miętki lub kminku, z tej zaś 
masy urabiają dobrze płaskie kulki, suszą je następnie na słońcu w klatkach, na gontach lub 
przypiekają na słońcu. Innym popularnym dodatkiem do chleba był kańpus, czyli twaróg 
z ogrzanego kwaśnego mleka z dodatkiem mięty lub kminku.

Grzyby na zimę suszono w  piecach. Suszone 
prawdziwki dodawano np. do żuru. Zapasy su-
szonych grzybów liczyły nawet po kilka kilogra-
mów na rodzinę.

W obawie przed głodem na przednówku, jesienią 
gromadzono spore zapasy bukwi (orzechy bukowe) 
i laskowych orzechów.
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W  każdej chacie stał piec piekarski do wypie-
kania chleba. W zamożniejszych domach mieściło 
się w nim dziewięć bochenków po 10 funtów każdy 
(1 funt = 0,4052 kg), w  biedniejszych - przeważ-
nie sześć. Chleb pieczono zwykle raz na tydzień, 
z mąki razowej żytniej, czasem z domieszką jęcz-
miennej. Do I wojny światowej w charakterze za-
czynu używano kwasku, potem rozpowszechniły 
się drożdże. Do chleba dodawano kminek lub czar-
nuszkę dla smaku, a jedzono go z kapustą, żurem, 
spyrką, masłem, serem, twarogiem czyli kańpusem, 
gomółkami lub sadłem. Pogórzańskim specjałem 
były prołzioki, czyli placki pieczone na kuchennej 
blasze. Dawniej spożywano je często zamiast chle-
ba, ze świeżym wiejskim masłem, słodką śmietaną, 
zimnym mlekiem lub na ostro - ze smalcem i przy-
prawami. Do ich przygotowania potrzebna jest 
m.in. soda oczyszczona, zwana na Pogórzu prołzą, 
stąd nazwa całej potrawy. W Olszynach i Zagórza-
nach w czasie świąt wielkanocnych i na wesela na 
liściach kapusty lub w  rondlach wypiekano koła-
cze – okrągłe, pszeniczne placki, posmarowane 
z wierzchu serem. 

Tradycyjnym pogórzańskim daniem był także 
żur (dawniej zwany też baszczem), kiszony przez 
wiele godzin, a po ugotowaniu podawany z ziem-
niakami, bobem, grochem, pęcakiem lub chlebem 
razowym. Spożywano też dużo dziamy lub ina-
czej paciary – dania na bazie wody lub słodkiego 
mleka, z  dodatkiem mąki żarnowej pszenicznej, 
orkiszowej lub rzadziej żytniej. Jak zauważa Tync, 
choć dziama z  natury swej jest rzadziutka, jedzą 
jako osobną zupełnie potrawę, […] przypisują jej 
znaczną ilość zawartości siły pożywczej, mawia-
jąc często: „dobrze wygląda, bo pewnie samą tylko 
dziamę jada”. Popularne były też kluski – mączne 
zwane zacierką lub ziemniaczane zwane mordo-
niami.

W  pogórzańskich wsiach pragnienie gaszono 
przede wszystkim wodą, ale oprócz tego wypijano 
wielkie ilości wódki, rumu i  piwa. W  badaniach 

Mielenie zboża na domowych żarnach 
obrotowych było zajęciem praco- i  czaso-
chłonnym. Mielono w nich przede wszyst-
kim jęczmień, owies i  żyto, podczas gdy 
mąkę pszenną najczęściej kupowano. Pęcak 
jęczmienny wyrabiano tłukąc zboże w stę-
pach (urządzenie używane do obłuskiwa-
nia i  kruszenia ziarna na kaszę), ale już 
krupy jaglane kupowano w  Tuchowie lub 
Bieczu. W drugiej połowie XIX wieku do-
mowe żarna zaczęto zastępować małymi, 
przydomowymi wiatrakami. 

Zmieloną mąkę lub kaszę przesypywano 
do m.in. drewnianych, podłużnych niecek. 
Zboże służące do jej wyrobu przechowywa-
no natomiast w różnej wielkości sąsiekach, 
wyrabianych z  drewna bukowego, jaworo-
wego lub jodłowego. W  latach większego 
urodzaju do tego celu używano również 
starych beczek.
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nad alkoholizmem w Galicji Zachodniej, przepro-
wadzonych na przełomie XIX i  XX wieku przez 
dr Zofię Daszyńską-Golińską, czytamy m.in., że 
chłopi nie tylko nie gardzili używkami, ale wręcz 
uważali je za niezbędny element swojej diety. 
W  cytowanym już wielokrotnie Kwestyonariuszu 
o  Olszynach napisano np. że wszyscy piją śmier-
dzącą gorzałkę i piwsko na pół z wodą i wino po 
20 centów litr. Co więcej, bardzo trudno, a nawet 
niemożebnością jest oznaczyć roczną ilość wódki na 
dorosłą osobę przypadającą, bo Żyd się nie przyzna, 
ile do roku tego trunku swego wysprzeda, a chłop 
sam nie wie ile do roku wypije. W  Zagórzanach 
wyliczono dość precyzyjnie, że rocznie na osobę 
wypijano 6 litrów wódki u najbogatszych, u mniej 
zamożnych 4 litry, zaś u najbiedniejszych 2 litry. 
Tymczasem w Bieczu najbogatsi wypijali 25 litrów 
wódki, najbiedniejsi zaś aż po 30 litrów. Z  kolei 

o  mieszkańcach niedalekich Polichtów, handlujących wyrabianymi przez siebie sitami 
do przesiewania mąki (przetaki) lub zboża (rajdaki), mawiano żartobliwie w Kipsznej: 
Za co piją polichcioki? Za przetoki i rojdoki! Skłonność do mocniejszych trunków wyda-
wała się być jednak uzasadniona - drobni rzemieślnicy musieli sporo pić dla pokrzepienia 
energii... Wina ogółem wypijano mniej i tylko przy okazji chrzcin i wesel. W Olszynach 
kawy nie pito prawie wcale, w  innych miejscowo-
ściach tylko z okazji świąt, chrzcin i wesel. Herbatę 
pito zaś w zapusty i święta uroczyste. Podawano ją 
również gościom, dodając do niej odrobinę rumu. 
Zaskakujące, że miodu też prawie wówczas nie uży-
wano, nawet w większych miejscowościach takich 
jak Biecz. Jeśli w ogóle, to jadali go głównie bogatsi, 
używając patoka (płynnego miodu) do chleba za-
miast masła. W Olszynach miodu nie jedzono wca-
le, zaś miejscowi hodowcy pszczół słodki nektar 
w całości sprzedawali. W Zagórzanach miód prze-
chowywany był jako lekarstwo.

Kiedy przychodziły lata katastrofalnych nie-
urodzajów, nazywane również latami głodowymi, 
komory i spichlerze na przednówku świeciły pust-
kami, a zapasom nie dane było dotrwać do pierw-
szych zbiorów. Ratowano się wtedy zbieractwem. 
W jadłospisie pojawiało się wówczas wszystko, co 

Kiszenie żuru tradycyjnie trwało wiele go-
dzin – najpierw na piecu suszono owies lub 
żyto. Wysuszone i zmielone zboże zalewano 
wodą i odstawiano zwykle na pół doby w cie-
płe miejsce do zakwaszenia. Potem cedzono 
i  odstawiano na kolejnych kilka godzin. 
Gotowy zakwas wlewano do gorącej wody 
i mieszono warzęchą. Pogórzańskie gospody-
nie kultywują tę tradycję po dziś dzień.

W  obliczu głodu dzieci zbierały szczaw, 
który siekano, solono i parzono przed spo-
życiem. 
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nadawało się do jedze-
nia, w tym pędy i liście 
roślin, miąższ drzew-
ny, a  nawet pospolite 
chwasty, nazywane zie-
leniną. 

Gdy zabrakło zbo-
ża, mąkę chlebową 
robiono z  kory lipy, 
brzozy i leszczynowych 
bazi. Chleb z  mąki li-
powej, nazywany pa-
chaną, uchodził za 
wyjątkowy smaczny. 
Kobiety zbierały też 
dziką rosnącą trawę – 

mannę jaglaną. Z jej ziaren wyrabiano kaszę i mąkę. Wiosną pito sok z pnia brzozy, je-
dzono też skrzepnięty sok z drzewek wiśni, czereśni i śliwy. W obliczu głodu nierzadko 
wybierano z gniazd pisklęta, by następnie upiec 
je na ogniu lub - oblepione gliną - na żarze. Pie-
czono też drobne ryby, ślimaki winniczki i raki.

Pod koniec XIX wieku na Pogórze maso-
wo zaczęto sprowadzać z  Węgier kukurydzę. 
Znaną ją już wcześniej, jednak dopiero w 1884 
roku, gdy wybudowano połączenie kolejowe 
przez Muszynę i  Orłów na Węgry, do Galicji 
zaczęły przyjeżdżać całe jej wagony. Mieszkań-
cy Olszyn kupowali kukurydzę w  Tarnowie, 
Tuchowie, Bieczu i Ołpinach, by po zmieleniu 
w żarnach gotować z niej dziamę, czyli pacia-
rę na mleku. Gospodynie nie potrafiły jednak 
piec z mąki kukurydzianej ani chleba, ani plac-
ków. 

***
W 1933 roku na Pogórzu ponownie przeprowadzono ankietę na temat wyżywienia 

ludności wiejskiej. W porównaniu z wynikami wcześniejszych badań, widać było wyraź-
ną poprawę. Na zmiany te wpływ miało wiele czynników, w tym na pewno nowinki ży-
wieniowe, sprowadzane do domów rodzinnych przez dziewczęta wysyłane na służbę do 
miasta lub do pomocy w dworskich kuchniach. Zwiększyło się spożycie herbaty, pojawiły 
się też nieznane wcześniej: kawa zbożowa i ryż. Po 1915 roku zaczęto uprawiać pomidory, 

Gdy po zimie brakowało mąki na chleb, do jej wyrobu używano m.in. kory 
brzozowej i  lipowej. Chleb z mąki lipowej, nazywany pachaną, uważany był 
za wielki przysmak.

Dzięki otwarciu połączenia kolejowego z Wę-
grami do Galicji zaczęły przyjeżdżać całe 
wagony kukurydzy. Kaszę kukurydzianą go-
towano ze słodkim mlekiem. Powszechnie 
narzekano jednak, że kukurydza nie daje siły 
tak, jak inne zboża.
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zaś w okresie międzywojennym pojawiły się i szybko zyskały na popularności przetwory 
owocowe i warzywne, marynaty i soki. Niemniej chłopi nadal ograniczali ilość i jakość 
jedzenia po to, by jak najwięcej wyprodukowanych przez siebie produktów sprzedać. 

W  drugiej połowie XX wieku jakość jedzenia i  sposób przygotowywania posiłków 
uległy całkowitej zmianie. W miejsce kasz i polewek owocowych weszły pożywne zupy, 
jarzyny i mięso. Oprócz tradycyjnych klusek mącznych lub ziemniaczanych na stołach 
zaczęły pojawiać się częściej pierogi i naleśniki. W kolejnych latach domowa wytwór-
czość spożywcza została zdominowana przez produkcję przemysłową. W relacji z 1965 
roku czytamy, że prawie zupełnie znikł razowy chleb żytni (nie mówiąc już o owsianych 
plackach itp.), zastąpiony przez jasny. Ale i  ten rzadko piecze się w domu, gdyż znaczna 
część mieszkańców wsi stara się zaopatrywać w chleb wypiekany w mieście. Odnotowano 
również, że chłop przede wszystkim dba o  dostatnie wyżywienie siebie i  swojej rodziny, 
a rezultaty tego widać między innymi na dzieciach i młodzieży. 

Tradycje kulinarne regionu są jednak nadal kultywowane. Na liście produktów trady-
cyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego znalazły się dwa dania 
pogórzańskie: prołzioki i gomółki kowalowskie. W przewodnikach i publikacjach krajo-
znawczych pojawiają się bazujące na tradycyjnych składnikach receptury, a  na forach 
internetowych przepisami na pogórzańskie dania wymieniają się gospodynie domowe 
i miłośnicy regionalnych kulinariów.

  

Szef kuchni poleca:

Przedśniadanek tylko dla gości majętnych, serwowany wyłącznie latem o świcie:

 · Chleb z serem, masłem, spyrką lub sadłem
 · Jajeśnica na spyrce lub maśle z jaj od kury gospodarskiej

Śniadania, serwowane od godziny ósmej:

Dania dla zamożnych Dania dla biednych
 · Chleb z serem, masłem, spyrką lub sadłem
 · Dziama na słodkim mleku gotowana
 · Kasza z mlekiem
 · Kluski pszeniczne na wodzie gotowane, mlekiem zalewane 
 · Ziemniaki maszczone masłem przetopionym z cebulką,  
trybulką lub skwarzeliną z mlekiem kwaśnym 

 · Ziemniaki maszczone masłem przetopionym z cebulą lub 
skwarzeliną z żurem owsianym lub żytnim

 · Ziemniaki z kwaśnym mlekiem 

 · Dziama na wodzie gotowana
 · Ziemniaki jałowe z żurem 
owsianym

 · Ziemniaki maszczone śmietaną 
z żurem żytnim
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Obiady, zimą serwowane od godziny dwunastej, 
zaś latem od godziny trzynastej:

Dania dla zamożnych Dania dla biednych

Zupy Zupy

 · Rosół na gwoździu
 · Zupa grzybowa z borowików z kaszą
 · Żur owsiany z omastą i chlebem

 · Nie podajemy

Dania główne Dania główne

 · Bób maszczony śmietaną lub masłem
 · Bób z zimnym żurem żytnim
 · Groch piechotny lub okrągły maszczony masłem
 · Kapusta ze spyrką gotowana z chlebem
 · Karpiołki, marchew lub rzepa na mleku gotowana z kaszą
 · Kasza ryżowa lub jaglana z mlekiem
 · Koźlaki z kaszą jęczmienną omaszczone śmietaną
 · Gotowane mięso z bydlęcia, barana lub królika (podawane 
w lecie lub na jesieni)

 · Mordonie omaszczone skwarkami 
 · Pamuła zalana mlekiem
 · Pęcak gotowany na wodzie, maszczony
 · Pęcak gotowany na serwatce, maszczony
 · Rydze pieczono na ogniu 
 · Smardze smażono na maśle z jajkiem
 · Trufla letnia pieczona w popiele
 · Trufla letnia smażona z jajkiem
 · Ziemniaki zimne z żurem żytnim zalanym słodkim mlekiem

 · Bób i groch jałowe
 · Dziama zalewana mlekiem
 · Kapusta grochem piechotnym lub 
okrągłym maszczona

 · Karpiołki surowe w talarkach
 · Młoda kapusta ze śmietaną
 · Rzepa surowa
 · Ziemniaki jałowe lub ze śmietaną

Juzyna, serwowana od św. Józefa do św. Michała od godziny szesnastej  
do godziny siedemnastej:

Dania dla zamożnych

Dania dla biednych, podawane wy-
łącznie latem i tylko w dni wybrane 
przez Szefa kuchni

 · Chleb z gomółkami
 · Chleb ze spyrką albo sadłem
 · Dziama na słodkim mleku gotowana
 · Prołzioki ze świeżym wiejskim masłem lub słodką śmietaną
 · Świeże gruszki z kwaśnym mlekiem gotowane

 · Chleb z masłem, serem 
i kańpusem

 · Zimne ziemniaki z kwaśnym lub 
słodkim mlekiem
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Wieczerza serwowana od godziny dwudziestej do godziny dwudziestej pierwszej, 
zimą zaś po zmroku:

Dania dla zamożnych Dania dla biednych

Zupy Zupy

 · Rosół z ziemniakami z kawałkiem mięsa  · Nie podajemy

Dania główne Dania główne

 · Dziama na słodkim mleku gotowana
 · Pęcak na mleku
 · Ryż na mleku (specjalność Szefa kuchni)
 · Świeżo gotowane ziemniaki z kwaśnym mlekiem
 · Świeżo gotowane ziemniaki z masłem przetopionym 
ze skwarzeliną

 · Bób z zimnym, jałowym żurem
 · Dziama jałowa
 · Groch z zimnym, jałowym 
żurem

 · Świeżo gotowane ziemniaki 
jałowe

Dania postne dla wszystkich:

 · Ziemniaki z wody zaprawione jarzyną (pietruszka, cebula)
 · Chleb z żurem

 Specjalność karczmy dla odrzuconych kawalerów:

 · Polewka z gotowanej serwatki

Napitki dla wszystkich:

 · woda w kwarcie
 · karpielanka

 · gorzałka
 · piwo

Źródła cytatów wykorzystanych w rozdziale: Fyda 1994 (reprint), s. 353-354, 355; Szczepanowski 
1888, s. 21, 24; Tync 1994 (reprint), s. 85, 87, 88, 89; Kwestyonariusz w sprawie żywienia się ludzi w po-
wiecie Gorlickim 1891, s. VII, VIII, X, XIV, XVII; Wacławski 1965, s. 221, 226.
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O kusym, jego żonie i klątwie złego 
mierniczego

Przesądy, wierzenia i zabobony przepoiły średniowiecze; otrząsł się 
z nich poniekąd wiek XVI; od połowy XVII do połowy XVIII w. 
popadano w jeszcze gorsze (Aleksander Brückner, Encyklopedia 
staropolska, 1990 r., s. 296).

Gdy człowiek był jeszcze niemowlęciem, czyhały na niego bogynki, aby go w czasie 
snu podmienić. Gdy umarł, mógł nie zaznać spokoju i przemienić się w strzygę, by zza 
grobu swoim krewnym i sąsiadom życie uprzykrzać. Przesądy i zabobony były obecne nie 
tylko w życiu zwykłego ludu, ale i ludzi ukształconych. Piętnował je Mikołaj Rej, szydził 
z nich Krzysztof Opaliński, a głęboko w nie wierzył barokowy poeta Stanisław Herakliusz 
Lubomirski oraz Andrzej Wolan, papież kalwiński, który złodzieja domowego szukał za 
pomocą święconego sera, zmuszając podejrzanych do jego połykania. Metoda ta prakty-
kowana była jeszcze w XVIII wieku! 

Dawniej każda profesja szczyciła się własnymi gusłami. Młynarze nie męłli w dzień 
św. Marcina, bo wierzyli, że święty połamie im młyńskie koła. Myśliwi, by zapewnić sobie 
celność strzału, strzelali do krzyża na rozdrożu (!), a żołnierze dla ochrony przed czara-
mi nosili przy sobie poświęcone kule. Wierzono, że fałszujący pomiary pól geometrzy 
po śmierci za karę zamieniają się w błędne ogniki, nazywane w Ostruszy miernikami. 
Ich dusze błąkały się później po ziemi, przemierzając pola i łąki, by w nieskończoność 

powtarzać źle wykonane za ży-
cia pomiary. Mierniki widoczne 
były z  daleka, bowiem podczas 
wędrówki oświetlały sobie drogę 
bladoniebieskim światłem. Cza-
sem pomagały ludziom odna-
leźć upuszczony w ciemnościach 
przedmiot. Należało wtedy pa-
miętać, aby za udzieloną pomoc 
podziękować. Błędne ogniki nie 
były uważane za szczególnie zło-
śliwe, czasem tylko przestraszy-
ły jakiegoś zabłąkanego pijaka 
o słabej głowie. Niekiedy można 
było też spotkać miernika dźwi-

Mierniczy przy pracy, uwieczniony na drzeworycie z  końca XVI 
wieku. Jeśli geometra za życia fałszował pomiary pól, po śmierci za 
karę przemieniał się błędny ognik, zwany na Pogórzu miernikiem. 
Pokutująca dusza mierniczego przemierzała pola i łąki, by w nie-
skończoność powtarzać źle wykonane za życia pomiary.
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gającego kamień graniczny. Gdyby taki duch zapytał, co z  tym kamieniem ma zrobić, 
należało zachować spokój i odpowiedzieć, by położył go tam, skąd go wziął. Słowa te 
przynosiły kres pokucie, którą odbywała na ziemi nieszczęsna dusza.

Każdemu, nawet najbardziej błahemu wydarzeniu - kichnięciu, swędzeniu, czy dzwo-
nieniu w uchu, przypisywano znaczenie, które w zależności od okoliczności mogło być 
dobre lub złe. Wystrzegano się oczu rzucających urok oraz przekleństw i modlitw mó-
wionych wspak. Przesądy towarzyszyły każdej pojawiającej się we wsi odmienności – ru-
dym włosom, zezowatemu oku lub innej ‚ułomności’ cielesnej. By zapobiegać dostępowi 
złego, święcono wszystko, co można było skropić święconą wodą. Najprostszym i naj-
bardziej niezawodnym panaceum był zawsze znak Krzyża, od którego zła moc truchlała. 
Powszechnie wystrzegano się również słów uważanych za niebezpieczne. Gdy zachodziła 
potrzeba ich użycia, zastępowano je innymi, o mniejszej sile rażenia. Nie wymawiano na 
przykład na głos słowa ‚diabeł’ – jego zamiennikiem na Pogórzu było określenie kusy. 

Pogórzański kusy przybierał postać małego człowieka z nogami kończącymi się palcami 
uzbrojonymi w szpony. Spod krótkiego ubrania, zwykle czarnego, widać mu cienki sierścią 
okryty ogon, a na głowie nosi czerwoną czapeczkę, z której dwa kręte różki wystają. Kusy 
na stałe zamieszkiwał lasy (np. Koźlok w Libu-
szy, Brzezie i  Lisie Jamy w  Olszynach), paryje 
(np. Cisowy Dół w  Olszynach) oraz opuszczo-
ne domy na rozstajach dróg. Od czasu do cza-
su spotkać go można było także pod mostami. 
W ciągu dnia rzadko wychodził z ukrycia, prefe-
rując raczej nocny tryb życia, dzięki czemu bez 
trudu mógł dokuczać ludziom. Znawcy tematu 
zaobserwowali zresztą pod koniec XIX wieku 
wyraźny spadek diabelskiej aktywności. Swoją 
wstrętną naturę kusy objawiał już tylko osobom 
pijanym lub rzadko spowiadającym się, a  były 
też wsie, gdzie dżentelmeńsko nie zaczepiał ani 
kobiet, ani też ludzi wyjątkowo strachliwych. 
Chodziło wszak o to, by nieszczęśnicy nie marli 
na miejscu z przerażenia. Kusy nie mógł też lu-
dzi zabijać w jakikolwiek inny sposób. Dopusz-
czalne było co najwyżej dotkliwe pobicie, które 
musiało być jednak na tyle lekkie, by pobity miał 
czas się wyspowiadać. Przy tak ograniczonej 
swobodzie działania, pogórzański diabeł trudnił 
się głównie wyprowadzeniem ludzi na manow-
ce, co nie było trudne w  miejscowych lasach, 
bagnach, paryjach, skałach i pustych polach. Na 
jego jednak nieszczęście, mieszkańcy tych stron 

Pogórzański diabeł przybierał postać małego 
człowieka z  nogami kończącymi się palcami 
uzbrojonymi w  szpony. Spod krótkiego ubra-
nia, zwykle czarnego, widać mu było cienki 
ogon, a na głowie nosił czapeczkę. Tak przesta-
wioną postać diabła odnajdujemy np. na drze-
worycie Ulricha Molitora z  końca XV wieku, 
umieszczonym w dziele: De Lamiis et Phitoni-
cis Mulieribus.
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najczęściej wyposażeni byli w szkaplerze i  ró-
żańce – dzięki tym świętym atrybutom diabeł 
nie miał do nich dostępu. W domach też nie-
wiele mógł zdziałać, bo czekały nań poświę-
cone: woda, kreda, krzyż i gromnica – arsenał 
o wyjątkowo anty-diablej mocy. 

Ludzie opowiadają, że dużo spotkań z  dia-
błem mieli ci, którzy kradli drewno z pańskiego 
lasu. Pewien chłop z Olszyn próbował swojego 
czasu wywieźć w  ten sposób załadowaną po 
brzegi furę, ale na skraju lasu dopadły go dwa 
diabły – jeden chwycił konie za uzdę, drugi zaś 
wrzucił złodzieja do bagna, po czym oba znik-
nęły razem z wozem. Przemoczony i skostniały 
z  zimna chłop z  trudem dotarł do domu, roz-
chorował się i zmarł. Jego wóz od czasu do czasu 
pojawia się podobno nad bagnem, a powozi nim 
kilku kusych ubranych na czerwono. Inny chłop 
z  Olszyn próbował na saniach wywieźć zimą 
z  lasu gruby pień. Gdy wracał, drogę cały czas 
zabiegał mu diabeł. Wodził go po manowcach 

przez całą noc, aż nad ranem przywiódł biedaka do dworu. Chłop, bojąc się gniewu pana, 
uciekł na samym koniu, zostawiając swoje sanie z  nieswoim drewnem u  wrót majątku. 
Z kolei parobek z nieodległej Jastrzębi umarł wracając z jarmarku w Ciężkowicach. Ludzie 
mówili, że go przez całą noc po polach diabeł wodził, aż w końcu udusił. Innym jeszcze 
razem diabeł pod postacią wilka rzucił się na chłopa, który wracał z jarmarku w Jodłowej. 
Był Wielki Piątek, a człek ów zamiast pościć, usiadł na kamieniu i zaczął jeść kiełbasę. Dia-
beł-wilk, chcąc ukarać grzesznika, rzucił się na niego. Chłop bronił się łańcuchem, ale nie 
zdołał pokonać wilka. Ślady tej walki do dziś widnieją na kamieniu, na którym siedział.

 Pogórzański diabeł trudnił się przede wszystkim 
wyprowadzaniem ludzi na manowce w  lasach, 
bagnach, paryjach, skałach i  pustych polach. 
Autor rysunku: Robert Sawa.

Dawno temu dwa diabły przyłapały chłopa z Olszyn na kradzieży drewna z pańskiego lasu. Wrzuciły go do 
bagna, po czym zniknęły wraz z jego wozem i końmi. Podobno od czasu do czasu konie i wóz wraz z diabłami 
pojawiają się nad bagnem. Autor rysunku: Robert Sawa. 
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Starsi ludzie opowiadali, że czasem war-
to było zacząć z diabłem rozmowę, bo często 
okazywał się on głupim rozmówcą. Na po-
twierdzenie przywołują opowieść o  pewnym 
biedaku, który zbierał w  lesie suche gałęzie. 
Gdy miał je związać powrozem, dopadł go 
rozgniewany diabeł, dopytując, po co mu taki 
długi sznur. Chłop odpowiedział, że chce mia-
rę wziąć, bo planuje w  tym miejscu kaplicę 
postawić. Diabeł się stropił, wyciągnął spod 
kamienia wór pieniędzy i dał je chłopu, by ten 
inne miejsce pod świątynię znalazł. Obdaro-
wany tak też zrobił – kupił ziemię w  Olszy-
nach, ufundował na niej kościół, a  za resztę 

nabył dla siebie duże pole. Dowodem na pewne braki w diabelskiej inteligencji może być 
też to, że niespecjalnie radziły sobie one w grach karcianych. Ludzie opowiadają, że przez 
przegraną w karty z dziedzicem z Szerzyn, diabeł zmuszony został do zamieszkania na Sze-
rzyńskim Podlesiu, najbardziej ustronnym miejscu w całej miejscowości. 

Zdarzali się jednak głupsi od diabła – w Libuszy chciwy, lecz leniwy parobek chciał 
zarobić bardzo dużo pieniędzy bez wielkiego wysiłku. Wziął jeszcze czterech podob-
nych sobie i wszyscy wyszli za wieś na rozstaje dróg, by tam wezwać do siebie diabła 
z pieniędzmi. Czekali i czekali, a diabeł się nie pojawiał. W końcu około północy roz-
legł się wielki huk, a oni ze strachu pouciekali i błąkali się przez następne trzy dni po 
okolicy, zbyt przerażeni by wracać do domu. Wieść niesie, że gdyby nie stchórzyli, do-
staliby od diabła tyle pieniędzy, ile by tylko chcieli.

Szczególnie dokuczliwe były diabły miesz-
kające pod mostami. W  Klęczanach niedale-
ko dworu był mostek, a pod nim diabeł, który 
mocno dawał się we znaki miejscowej ludności. 
Szczególnie upodobał sobie pijanych – zrzucał 
ich bezlitośnie z mostu do wody i mocno tur-
bował. To samo robił inny diabeł w pobliskich 
Zagórzanach. Raz cisnął chłopem do wody, ale 
ten roztropnie się przeżegnał, więc kusy musiał 
go z powrotem na most wrzucić. Z kolei w Li-
buszy diabeł nie wrzucał do wody, lecz wodził 
na manowce. Dokuczał szczególnie pasterzom, 
wyprowadzając ich ze stadami w  najgorsze 
miejsca. Cieszył się przy tym okrutnie, a na do-
miar złego kradł im śniadanie. Pewnego razu 
kusy zwiódł na manowce Wojciecha Karasia 

Ślady na kamieniu to pamiątka walki stoczonej 
między nieprzestrzegającym postu człowiekiem, 
a  diabłem w  ciele wilka. Chłop bronił się łańcu-
chem, ale na niewiele mu się to zdało. Od tej pory 
kamień nosi nazwę ‚rysowanego’.

Dzisiejszy kościół w Olszynach został zbudowany 
w  1900 roku. Do jego budowy użyto materiału 
z poprzedniej, pochodzącej z XVI wieku świątyni, 
która powstała podobno dzięki pieniądzom, ja-
kie pewien biedny chłop, dzięki swemu sprytowi, 
otrzymał od niemądrego diabła.
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z Olszyn i Sebastiana Bryndela z Ołpin, którzy 
wracali nocą z Tarnowa, gdzie odwozili drew-
no. Chłopi błądzili przez całą noc, choć dobrze 
znali drogę. Wiedząc, że to sprawka kusego, 
przepędzili go w końcu, mocno uderzając trzy 
razy obuchem siekiery w  koniec dyszla. Na 
drugi dzień na jego końcu znaleźli dużą grudkę 
smoły. Zdjęli więc dyszel i spalili go, aby diabeł 
z tej smoły nigdy się nie odrodził.

Był jednak pewien diabeł, który wzbudzał 
szczególny strach – ten, który właził w kogu-
ta. Żył w  tej postaci około 10 lat. W przed-
ostatnim roku życia składał niedaleko obor-
nika jajo, z którego po kolejnych dziewięciu 
latach wylęgał się potwór, który zabijał wzro-
kiem. Tak właśnie stało się w Olszynach. Uradzono wtedy, że jedynym sposobem na jego 
unicestwienie jest próba lustra. Przywiązano więc do deski taflę lustrzaną, a gdy potwór 
w nią spojrzał, zaczął straszliwie wyć i kurczyć się, aż w końcu rozlał się w smołę. 

Wierzono też, że każde samobójstwo spowodowane jest przez diabła. Podobno upa-
trzywszy sobie ofiarę, diabeł tak długo za nią chodził i kusił, aż swego celu dopiął. Opo-
wiadano na przykład, że w  noc poprzedzającą samobójczą śmierć niejakiego Jakuba 
Dziubana z  przysiółka Przylaski w  Olszynach, widziano pędzący w  stronę jego domu 
powóz zaprzężony w cztery kare konie. Spod kół powozu sypały się iskry, a po polach roz-
nosiła się dusząca woń siarki. Inny chłop dla żartu obwiązał sobie kiedyś szyję sznurem 
i przywiązał się lekko do krzaka. Skusił tym samym diabła, który pojawił się nagle znikąd 
z rozgrzanym do czerwoności gwoździem. Chłop, bojąc się gwoździa, tak raptownie się 
cofnął, że zacisnął pętlę na szyi i zmarł. Warto w tym miejscu dodać, że wisielca czasem 
udawało się wskrzesić. Sposób postępowania był następujący: Kto go [wisielca] pirsy ujzy 
niech go ino lunie [uderzy] po pysku tzy razy od lewicy, ale tak mocno, jak jeno moze noj-
bardzi, a nic nie trza godać, a już to nojwięcy strzec się powiedzieć słów: „obwiesiół sie”, bo 
wtedy diobuł uniewinnio się przed Panem Bogiem, ze nie brołby był ty dusy, ale ten co go 
uźroł pirsy powiedzioł, ze on się obwiesiół. Jak się nie powie tego: „obwiesiól sie” to diobuł 
dusy z niego nie bierze i można go skrzysić tem, co się go w pysk lunie od lewicy.

Szczególnie wyczulony był diabeł na pracę w niedzielę. Opowiadano na przykład, że 
kiedyś na Ołpińskim Nadolu chłop Ołp wyjechał w niedzielę z pługiem w pole i prze-
padł... W Rzepienniku Strzyżewskim natomiast pewnego razu w sobotni wieczór kilku 
parobków obierało rzepę w stodole za wsią. Nim się spostrzegli minęła północ - wtem 
zawył wicher, otworzył wrota do stodoły, pogasił światła, a w górze na krokwiach coś za-
częło gwizdać i śmiać się przeraźliwie. Parobkowie uciekli, a rzepę na drugi dzień znajdo-
wano na wszystkich rozstajach dróg wokół wsi. Podobnie było w pewnym rzepiennickim 
domu, w którym pracowały prządki. Gdy minęła północ, a one dalej przędły wśród śpie-

Mostek w  Klęczanach nieopodal dworu rodziny 
Zielińskich. W  dawnych czasach w  tym samym 
miejscu była inna, drewniana przeprawa, z której 
diabeł regularnie zrzucał pijaków do wody. 
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wów i śmiechów, nagle zatrzęsło chałupą, a z okna wypadła szyba. W otworze okiennym 
pojawiła się olbrzymia głowa czarnego wołu ze straszliwie długimi rogami i błyszczącymi 
ślepiami. Uznano, że była to czarcia robota i przypomnienie, że niedzielę się święci.

Kusy trudy swego nikczemnego życia dzielił 
z nie mniej podłą mamoną, zwaną na Pogórzu 
bogynką. Była to wyjątkowo dobrana pod każ-
dym względem para. Bogynki zamieszkiwały 
miejsca niedostępne dla ludzi i  ukazywały się 
bardzo rzadko, zwykle wieczorem i  tylko tam, 
gdzie mieszkały. Czasami jednak było je nocą 
słychać przy potokach, w  których prały pielu-
chy, rozmawiając przy tym dosyć głośno i piskli-
wie. A po czym można było rozpoznać mamo-
nę-boginkę? Podobne są kobietom co do postaci. 
Różnią się jednak tym, że mają głowy spiczaste, 
a piersi tak długie, że im aż kolan sięgają, co im 

w chodzie przeszkadza, dlatego idąc zarzucają piersi na barki. Wzrost ich dochodzi zaled-
wie wzrostu pięcioletniego dziecka ludzkiego. Chodzą nago, a młode, zwane mamoniętami, 
okrywają w pieluchy skradzione ludziom. Gdybyśmy jednak zgubili się w okolicy Zagó-
rzan, należy pamiętać, że tamtejsze bogynki są znacznie wyższe od swoich pogórzańskich 
sióstr i noszą się na biało.

Mamony uwielbiały zabierać matkom nowo narodzone niemowlęta, a  w  koły-
skach zostawiać swoje. W  Olszynach wchodziły do domu niepostrzeżenie przez 
okna, w  Zagórzanach przez dziurkę od klucza. Na 
ogół kobieta poznawała podrzucone mamonię po 
brzuchu. W Rzepienniku Marciszewskim stosowano 
dodatkowe kryterium – wielkość głowy. Jeśli była 
wyjątkowo duża, to ze sporą dozą prawdopodobień-
stwa można było stwierdzić, że dziecko zostało pod-
mienione. Zwracano też uwagę na ilość odchodów 
– mamonię musiało być przewijane o wiele częściej 
niż ludzkie niemowlę. 

By uniknąć ryzyka podmiany stosowano różne środ-
ki zapobiegawcze – przed porodem do kołyski wkładano 
poświęcone w Niedzielę Palmową bazie z wierzby kru-
chej (Salix frangula), zaś w  jego trakcie obok rodzącej 
akuszerka kładła dzwonek (kwiatek) z sierpniowego zie-
la. W Zagórzanach matka dodatkowo musiała uważać, 
by przed porodem nie wyjść za miedzę swojego gruntu. 
W niektórych wsiach w domu, w którym właśnie uro-
dziło się dziecko, przez wiele nocy z rzędu bez przerwy 

Gdzieś w tych polach bez śladu przepadł chłop Ołp, 
który postanowił pługiem w niedzielę pracować.

Mamony zamieszkiwały miejsca nie-
dostępne dla ludzi i ukazywały się bar-
dzo rzadko. Były szpetne, a do tego nie-
duże -  wzrost ich dochodził zaledwie 
wzrostu pięcioletniego dziecka ludzkie-
go. Autor rysunku: Jerzy Przybył.
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palono świece, bowiem bogynki bały się wykradać dzieci przy świetle. Tak czyniono na 
przykład u niejakiego Józefa Maciora z Sitnicy.

Zdarzało się jednak, że mimo zastosowania wszelkich środków zaradczych, w kołysce 
zamiast własnego dziecka matka odnajdywała małego demona. Sposobów na odzyskanie 
potomka było kilka. Do najbardziej popularnych należało: zakopywanie demonka przy 
cmentarzu (Olszyny), kładzenie go na gnoju (Zagórzany) lub okładanie święconą rózgą 
albo miotłą (Rzepiennik Marciszewski). Podobno były to sposoby niezawodne - bogynki 
pojawiały się niemal natychmiast, by zwrócić zabrane dziecko. 

Niestety, bogynki dawały się we znaki nie tylko młodym matkom. Opowiadano na 
przykład, że razu pewnego mamona próbowała uwieść chłopa wracającego z jarmarku. 
Działo się to gdzieś między Olszynami, a Rzepiennikiem Biskupim. Chłop na swoje nie-
szczęście okazał się być nieczuły na demoniczne wdzięki, przez co został zepchnięty do 
paryi, gdzie boleśnie się potłukł. Z kolei Feliks Pasterski, włościanin z Olszyn, utrzymy-
wał, że zabił mamonę kamieniem, gdy wracał pieszo z Biecza. Ponoć po uderzeniu bogyn-
ka rozciągnęła się na ziemi jak żaba, po czym zniknęła niby mgła. Samego zaś Pasterskie-
go do końca życia coś straszyło i bał się wieczorem wychodzić z domu. 

***
Demoniczną rodzinę kusego wspierało w występku dosyć liczne grono jego krewnia-

ków. Wśród nich były latawce, strzygi, gnieciuchy, stroski i  topielce. Bano się również 
płanetników, dusz pokutujących oraz czarownic.

Latawiec był demonem powstającym z duszy zmarłego, nieochrzczonego dziecka, po-
chowanego w miejscu niepoświęconym. Na Pogórzu latawce przebywały w polach lub na 
pustych przestrzeniach, pojawiając się o różnych porach dnia i wszystkim bez wyjątku. 
Demon przybierał zwykle postać nadzwyczajnie wielkiego ptaka: szczególnie nogi i szyja 
latawca są bardzo długie, bo gdy stanie i szyję wyciągnie, wyższym jest od dorosłego czło-
wieka. Poznać go było łatwo, bo lecąc w powietrzu sypał iskrami, a za nim zawsze uderza-
ły pioruny. Gdy nad wsią nagle rozpętywały się wielkie burze i nawałnice z grzmotami, 
był to znak, że siedem lat wcześniej gdzieś poza cmentarzem pochowano nieochrzczone 
niemowlę z nieprawego łoża. Burze i nawałnice trwały dopóty, dopóki woda nie wydoby-
ła z ziemi pochowanego dziecka. By nie zamieniło się ono w latawca, a po kolejnych sied-
miu latach w diabła, należało je natychmiast ochrzcić. Do dziś starsi opowiadają historię 
o tym, jak w jednej z pogórzańskich wsi podjęto próbę unicestwienia demona. Podobno 
pojawił się on na koniec wielkiej nawałnicy, która przetoczyła się nad wsią na długo przed 
rabunkiem (rabacją) w 1846 roku. Goniono za nim z kijami, rzucano weń kamieniami, 
ale nikt nie miał odwagi podejść bliżej. Koniec końców, latawiec uciekł, we wsi zaś tłuma-
czono to niepowodzenie, mówiąc (nie bez racji): I jakże mogli go zabić, kiedy to był duch 
cy dusa niekscona, a dusy przecie nik nie zabije choć jo widzi.

Innym pogórzańskim demonem był strzyga - człowiek o  dwóch duchach, z  których 
jeden jest od Pana Boga, a ten jest dobry; drugi zaś zły od diabła. […] Człowiek strzyga nie 
różni się niczym co do powierzchowności od innych zwykłych ludzi. Dobry duch człowieka 
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nocą sypiał, zaś ten diabli nie spał nigdy. Zatem, przy odrobinie szczęścia, można go było 
zobaczyć w czasie księżycowej nocy, gdy chodził po izbach, albo wspinał się po drabi-
nie na strych. Na to drugie był zresztą niezawodny sposób – szczeble drabiny należało 
posmarować psim sadłem. Demon nie był w stanie pokonać takiej przeszkody. Strzyga, 
poza nocnym łażeniem, raczej nie wchodził człowiekowi w szkodę; kłopoty zaczynały się 
dopiero po jego śmierci. Szczęściem było, gdy demona rozpoznano zawczasu – składano 
go wówczas do grobu twarzą w dół. Gdy jednak ludzka spostrzegawczość zawiodła, czło-
wieka ze złym duchem chowano tradycyjnie – twarzą skierowaną ku górze. Takie prze-
oczenie mogło wywołać dotkliwe skutki – okrutne deszcze, ulewy i powodzie. Jedynym 
remedium było odkopanie denata i ponowne go pochowanie, tym razem twarzą w dół. 
Często zdarzało się, że przy odkopywaniu natrafiano na strzygę tuż pod powierzchnią 
ziemi – oznaczało to tyle, że demon próbował wydostać się z grobu, przegryzając wieko 
trumny. W  takiej sytuacji trzeba było dokopać się do zniszczonej trumny i  ponownie 
złożyć w niej zmarłego, oczywiście twarzą w dół. Po takim pochówku deszcze podobno 
natychmiast ustępowały. Ale co się działo, gdy demonowi udało się wydostać z grobu? 
Nocnym psotom i szachrajstwom, trwającym do pierwszego piania koguta, nie było koń-
ca. Szczególnie dotkliwie dokuczał swojej żonie (jeśli za życia był żonaty), która zamiast 
wdowieństwa wybrała ponowne zamążpójście. Zimą tłukł okna, latem czynił w izbach 
nieznośny zaduch, a ponadto bez przerwy ją straszył. Do wnętrza domów strzyga wcho-
dził przez szczeliny obok drzwi, mocował się z ludźmi, a czasem nawet ich dusił. W Ol-
szynach opowiadano, że jeśli strzygą była młoda, niezamężna dziewczyna, która zmarła 
przed ukończeniem 25 roku życia, to po śmierci błąkała się po plebaniach i wikariach, 
starsze zaś kobiety-strzygi po celach klasztornych.

Na Pogórzu sporo było także gnieciuchów, które kładły się na śpiącym i gniotły go 
niemiłosiernie. Co do wyglądu tego demona, to mówiono, że gnieciuch miał jakąś wielką 
postać, lecz gdy się człowiek obudził, zamieniał się w źdźbło, które należało lewą ręką z sie-
bie zrzucić. Na dowód przytoczyć tu można opowieść pewnej mieszkanki Olszyn, która 
pewnego razu spała na strychu. Nocą przygniótł ją gnieciuch; mimo starań, nie mogła 
się obudzić, a z ciężkiego snu wyrwało ją dopiero szczekanie psa. Wtedy też znalazła pod 
ręką źdźbło, więc zrzuciła go z siebie jak nakazywał zwyczaj. Takich historii było wiele, 
jednak pod koniec XIX wieku stwierdzono, że choć dawniej gnieciuchy pojawiały się dość 
często, ich aktywność z czasem zmalała niemal do zera.

Podobnie było z działalnością innej zmory, zwanej na Pogórzu stroskiem lub bobskiem. 
Zły duch dwojga imion za dnia chował się w ciemnych miejscach, szczególnie w piwni-
cach lub podziemnych norach, by wychodzić w swych niecnych zamiarach dopiero nocą. 
Pierwotnie trudnił się on porywaniem ludzi, z czasem jednak, z nieznanych bliżej przy-
czyn, zaprzestał tej działalności. Strosko miał jedną zasadę, której nigdy nie łamał - nie 
straszył mianowicie kobiet ciężarnych. Według przekazów ustnych, była to zmora mała, 
czarna, bez wyraźnych kształtów, widoczna tylko dla osoby, która przebywała sama. Nie 
znano i nie praktykowano żadnych sposobów chronienia się przed nią, bo straszyła tylko 
czasem, a ponadto nic złego ludziom nie czyniła.
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O wiele bardziej niebezpiecznym demonem był topielec, zwany również na Pogó-
rzu topielem. Był on zupełnie podobny do ludzi, bowiem powstawał z dziecka kobie-
ty, która utopiła się będąc w ciąży. Z wnikliwych obserwacji wynikało, że im większa 
była rzeka, tym większej złośliwości ze strony topielca doświadczali ludzie. Głównym 
zadaniem demonów było topienie ofiar poprzez ich omamianie, czyli pozbawianie 
rozumu i przytomności. Czasem, w upalne dni, topielce wychodziły z wody i wygrze-
wały się na słońcu. Można je było wtedy zobaczyć z daleka, jednak nie wolno się było 
do nich zbliżać, bo demony te nie znały litości i od razu wciągały ofiarę do wody. 
Pewnym antidotum na topielcowe zbrodnie były szkaplerz i  różaniec. Topielec nie 
mógł bowiem zanurzyć człowieka głębiej, niż 
sięgały święte przedmioty zawieszone na szyi. 
Ponoć w  Białej roiło się od topielców, a  ich 
ulubionym miejscem było ujście Kąśnianki 
w okolicy Ciężkowic. W tym właśnie miejscu 
topiel próbował dopaść gospodarza z  Kąśnej 
Dolnej, który wracał pijany z  karczmy zwa-
nej Piaski. Omamiony przez demona, błąkał 
się ów gospodarz tam i  z  powrotem między 
Kąśnianką a  młynem, aż go w  końcu topielec 
wciągnął do wody. Czy szkaplerz miał na szyi 
czy też różaniec, nie wiadomo, lecz nie utonął 
- znaleziono go rano następnego dnia, stoją-
cego w wodzie i trzymającego się wikliny. Lud 
szemrał tylko: Topiel go zamąmiuł, rozum mu 
odebroł i  póty go wodziół, jaz go wciągnął do 
wody. Mniej szczęścia miał pewien Żyd, któ-
ry w  upalny dzień zażywał kąpieli rzecznej. 
Parobkowie, którzy mu towarzyszyli, wyszli 
z wody wcześniej, lecz rzucili się natychmiast 
na ratunek, gdy zobaczyli, że Żyd tonie. Mimo, 
że ofiarę szybko wyciągnięto na brzeg, na po-
moc było już za późno. Denat miał na szyi 
ślady duszenia. Uznano, że była to na pewno 
robota okrutnego demona.

Inną pogórzańską zmorą był płanetnik. Przyj-
mował on postać bliżej nieokreślonego, mglistego 
bytu, powstającego z duszy nieżyjącego człowie-
ka: postać płanetnika straszna, oczy zapadnięte, 
twarz ogorzała prawie czarna, nos ogromny, usta 
szerokie, nogi cienkie jak patyki, a ręce tak długie, 
że aż do połowy łydek mu sięgają. Głównym za-

Pogórzański topielec był zupełnie podobny 
do ludzi, bowiem powstawał z dziecka kobie-
ty, która utopiła się będąc w ciąży. Głównym 
zajęciem tych demonów było topienie ludzi 
poprzez ich omamianie, czyli pozbawianie ro-
zumu i przytomności. Autor rysunku: Robert 
Sawa.

Przy ujściu Kąśnianki do Białej roiło się 
od topielców, które bezlitośnie wciągały do 
wody i topiły swoje ofiary. 
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jęciem płanetnika było napełnianie chmur wodą i gradem, 
przewalanie i przeciąganie ich na znaczne czasem odległości 
i opróżnianie nad wybranym obszarem. Płanetnicy obwią-
zywali chmury grubymi linami; czasami liny te pękały, więc 
demon musiał zejść na ziemię, by je naprawić. Co ciekawe, 
na Pogórzu poświęcał się w tym czasie także czytaniu ksiąg. 
Przybierał wtedy postać zwykłego człowieka – jadł, pił, 
chodził, a nawet gwizdał na palcach. Często udawał żebra-
ka, a gdy ktoś go źle potraktował, mścił się okrutnie: ściągał 
nad całą wieś chmury burzowe, a gdy ulewy ustawały, szko-
dy uczynione przez wodę widać było tylko w gospodarstwie 
tego, który płanetnikowi ubliżył. Pioruny i będące ich na-
stępstwem pożary płanetnik trzymał w zanadrzu dla wyjąt-
kowo niemiłych gospodarzy. Znana jest pewna opowieść 
o  chłopie z  Olszyn, który żył z  płanetnikiem w  wielkiej 
przyjaźni, dzięki czemu każdego roku zbierał obfite zbio-
ry. Uzyskanymi od płanetnika radami na temat właściwe-
go doboru zbóż i czasu ich wysiewu gospodarz ów chętnie 
dzielił się też z sąsiadami, więc cała wieś przez siedem lat 
cieszyła się wspaniałymi plonami. Kres wielkiej przyjaźni 
nastąpił po wielkiej kłótni między płanetnikiem a gospo-

darzem i  jego synem, którzy pewnego razu wrócili z  jarmarku pijani. Płanetnik złajał 
przyjaciela za opójstwo, a następnie doszło do bójki, po której demon klasnął w ręce, świ-
snął okrutnie na palcach i znikł nie pokazując się więcej. Zbiory w tym samym roku były 
już liche, a w następnym klęska gradobicia zniszczyła wszystkie plony.

***
Między światem żywych i umarłych błąkały się dusze pokutujące. Najczęściej spotkać je 

można było na cmentarzach i w kościołach lub w ich pobliżu, a także przy figurach, kapli-
cach i na starych cmentarzyskach. Przybierały różne formy – mogły to być kobiety w bieli, 
czarne ptaki, a nawet światełka (błędne ogniki). Gdy ich nie było widać, poznać je można 
było po stękaniu. Widywano je w nocy na Wszystkich Świętych, w Dzień Zaduszny i w Ad-
wencie. Te, które przychodziły do kościoła w nocy z 1 na 2 listopada, modliły się za żyją-
cych. Trzeba było uważać na dusze na cmentarzach, które nawoływały żyjących. Gdy tylko 
usłyszało się ich głos, należało uciekać nie oglądając się za siebie, bo można było zostać 
wciągniętym do grobu. Dusza, której się to udało, uwolniłaby się w ten sposób od pokuty, 
obarczając nią człowieka, którego udało jej się „uziemić”. Co ciekawe, dusze najczęściej po-
kutowały w przedmiotach, przez które lub za pomocą których grzeszyły. Pijacy pokutowali 
w kieliszkach, kowale w kowadłach lub pod ogniskami, furmani w biczach, a duchowni 
w kościele. Znana jest historia pewnego księdza z Żurowej, który nie mógł trafić po śmierci 
do nieba, bo niegdyś wziął pieniądz srebrny za mszę, której nie odprawił. Za pokutę miał co 

Płanetnik mógł spowodować ka-
tastrofę żywiołową lub przynieść 
potrzebną akurat pogodę – było to 
zależne od własnego uznania pła-
netnika lub od tego, jak był trakto-
wany przez ludzi. Autor rysunku: 
Robert Sawa.
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noc wychodzić do mszy, aż zjawi się ktoś, kto mu do niej usłuży. I tak też się w końcu stało 
– ksiądz odpokutował swoje oszustwo dzięki odważnemu kościelnemu, który wszedł któ-
rejś nocy do kościoła, zwabiony światłem świec płonących przed wielkim ołtarzem. Zanim 
ksiądz znikł, podarował kościelnemu ów srebrny pieniądz. Ostrzegł go jednak, że jeśli mo-
neta zostanie przepita, to kościelny będzie musiał odpokutować ten grzech w żydowskiej 
brodzie. Inna historia opowiada o pewnym chciwym chłopie z Olszyn, który każdego roku 
przy orce zagarniał do swojego gruntu po jednej skibie z pola sąsiadów, zakłócając przy 
tym spokój duszom pokutującym na miedzach. Gdy zmarł, za swe niecne czyny musiał 
na plecach przez długie lata nosić ogromny kawał skiby. Czasem widywano go wieczorem, 
jak z tym ciężarem błąkał się po okolicznych polach. Inny nieboszczyk, znany za życia ze 
skąpstwa, nieuczynności i chciwości, powrócił podobno do paryi nieopodal swego gospo-
darstwa jako błędny ognik. Jego tożsamość potwierdziła sama wdowa, która ujrzawszy raz 
światełko miała zawołać: „O! to mój Kubuś tak chodzi”. W Zagórzanach pewnej kobiecie też 
pokazywał się zmarły mąż. Nocą stawał przed domem pod topolą z latarnią w ręku i stękał. 
Trwało to dopóty, dopóki wdowa nie dała księdzu na mszę za duszę nieboszczyka. 

Straszyło na starych cmentarzach cholerycznych oraz w miejscach, gdzie kiedyś stały 
karczmy. Ponieważ śmiertelna fala epidemii cholery przetoczyła się przez Pogórze wkrót-
ce po rabacji z 1846 roku, uznano, że światełka pojawiające się przy cmentarzach epide-
micznych to dusze tych, którzy podczas rabunku najwięcej złego uczynili. Błędne ogniki 
przy nieistniejących karczmach były natomiast duszami tych, co najbardziej oddawali się 
pijaństwu i rozpuście. Jednym z takich miejsc, w których do dzisiaj straszy, jest niewielki 
zagajnik sosnowy na Sikornicy w Swoszowej. Stoi tam krzyż, który swą mocą ujarzmia 
drzemiące w okolicy złe siły. Straszy też podobno w miejscu, gdzie w czasie zarazy za-
kopano żywcem chorą dziedziczkę dworu z Kowalowej. Miejsce to znajduje się nieopo-

Jedna z fal epidemii cholery przeszła przez Pogórze wkrótce po raba-
cji galicyjskiej z 1846 roku. Uznano wtedy, że jest to kara za uczynio-
ne panom zło, zaś błędne ogniki to dusze tych, którzy dopuścili się 
wtedy największych zbrodni. Miejsce po jednym z takich cmentarzy 
znajduje się w Ołpinach, nieopodal cmentarza żydowskiego.

Krzyż z  kapliczką w  Swoszowej 
ujarzmia drzemiące w tym miej-
scu złe moce.
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dal nieistniejącej już karczmy, która zapadła się pod ziemię wraz z gośćmi po tym, jak 
bluźnili oni księdzu jadącemu z ostatnią posługą. W Ołpinach natomiast istnieje dolina 
nazywana Piekłem, do której ludzi zwabiać miały błędne ogniki. 

***
Na Pogórzu osobą łączącą świat ludzi ze światem demonów była czarownica. Stawała 

się nią kobieta napiętnowana jakąś ułomnością lub bardzo szpetna. Ale nawet największa 
ułomność lub brzydota na nic się zdały, jeśli diabeł nie zaakceptował kandydatki na wiedź-
mę. Upatrzywszy sobie odpowiednią babę, diabeł przychodził do niej, nauczał czarów, przy-
nosił różne maści, aż w końcu uczył ją latać na pociasku lub ożogu. Pełnoprawne wiedźmy 
regularnie uczestniczyły w naradach i bankietach na Grybowskiej Górze w Olszynach, na 
Łysej Górze w Jastrzębi oraz pod jedną ze skał w Skamieniałym Mieście w Ciężkowicach. 

Czasami, w obliczu śmierci, czarownica postanawiała się nawrócić. Właśnie tak zda-
rzyło się pewnego razu w Olszynach - wiedźma wyspowiadała się i przyjęła święte sakra-
menty w miejscowym kościele. Gdy dowiedział się o tym diabeł, wpadł we wściekłość 
i gotów był jej głowę ukręcić. Baba była jednak sprytna – w drodze powrotnej ze świątyni, 
by spowolnić czarci pościg, przeszła przez miedzę, w której pokutowały dusze niedostęp-
ne dla diabła. Zanim czart dopadł nawróconą wiedźmę, ona, zaopatrzona już świętymi 
sakramentami, umarła spokojnie we własnym domu. Te czarownice, które się jednak nie 
nawróciły, umierały zawsze w  żłobie, rycząc okrutnie. Diabeł ponoć tak długo łeb im 
kręcił, aż wyzionęły ducha, którego on zawsze zabierał ze sobą. 

Rozpoznanie czarownicy nie było rzeczą łatwą. W Ostruszy czekano na Rezurekcję, bo-
wiem dopiero wtedy w tłumie wiernych można było odnaleźć wiedźmę – zawsze siedzia-
ła w kącie i jadła kiełbasę. Niektóre czarownice tarzały się po kościelnej posadzce, krzycząc 
wniebogłosy. Byli tacy, którzy radzili, aby te niby przez diabła opętane kobiety kijem leczyć. 
Wiedźmy trudniły się przede wszystkim psuciem nabiału i zabieraniem lub przywracaniem 

krowom mleka. Aby zniweczyć ich niecne czy-
ny, imano się różnych sposobów. W  Olszynach 
w  Wielki Piątek skubano po odrobinie ozimego 
żyta na dziewięciu gruntach (każdy grunt musiał 
należeć do innego właściciela), dodawano do żyt-
niego ciasta na chleb, który wypiekano w Wielką 
Sobotę, a w samą Wielkanoc chlebem tym karmio-
no krowy, zabezpieczając je w ten sposób na cały 
rok przed wszelkimi czarami. Innym sposobem 
było palenie gromnicy od 3 rano do południa 24 
czerwca, czyli na św. Jana. Podobno czarownica 
sama zgłaszała wtedy do gospodarza, mówiąc, że 
straciła moc psucia mleka w tym domu. 

Wiedźmy bywały też groźne dla zdrowia, 
a  czasem i  życia człowieka, z  tym, że więk-

Czarownicą stawała się kobieta napiętnowana 
jakąś ułomnością lub bardzo szpetna, namasz-
czona do tej działalności przez samego diabła. 
W swojej chatce rozmyślała nad złośliwościa-
mi, które może ludziom uczynić. Autor rysun-
ku: Robert Sawa.
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szą moc miały w  stosunku do kobiet niż do 
mężczyzn. Ponoć na Babiej Górze między 
Rzepiennikiem Suchym a  Sitnicą, mieszkała 
okrutna Baba Sitnica, która w  swojej twier-
dzy więziła dziewice. Na szczęście udało się je 
uwolnić myśliwemu Mikołajowi z Biecza. 

Gdy czarownica chciała ukarać kobietę, 
sprowadzała na nią chorobę za pośrednictwem 
pająka, mającego w sobie pół kusego. Pająk wy-
pełniał powierzone mu zadanie przechodząc 
w nocy wzdłuż nosa i w poprzek ust ofiary. By 
przeżyć, chora musiała w ciągu czternastu dni 
zastosować specjalne antidotum. Do półkwa-
terka okowity należało dodać szczyptę ziemi 
zebraną z  trzech grobów i  przeżegnawszy się 
wypić trunek jednym tchem. Innym sposo-
bem, w  jaki wiedźmy wywoływały u  ludzi słabość, było wkładanie do skorupki jajka 
jakichś tajemniczych mieszanin, wydzielających okrutną woń. Człowiek, przeszedłszy 
przez tę skorupkę ślepł lub wpadał w słabość, którą uleczyć mógł tylko gojscarz (patrz 
Rozdział: Baby i dochtory). Czasem na ratunek było już jednak za późno... 

***
Od Autorów: mimo usilnych starań i wielu podejmowanych prób, nie udało się nam 

uwiecznić na fotografii żadnej z  opisywanych wyżej postaci. Głusi na ostrzeżenia bli-
skich, schodziliśmy z leśnych traktów, przeczesywaliśmy paryje, zakradaliśmy się w dzi-
kie ostępy, sypialiśmy przy opuszczonych siedliskach licząc, że może trafimy na kusego 
lub kogoś z jego licznej rodziny. Wszystko na próżno. Aż razu pewnego, załamani i wy-
czerpani naszymi jak dotąd bezowocnymi poszukiwaniami, podjęliśmy ostatnią próbę. 
Gdzieś pod Liwoczem rozbiliśmy obóz i  czekaliśmy na nadejście nocy. Posileni ciepłą 
strawą, przysnęliśmy. Obudziło nas stukanie i szuranie. Ogień już dawno zgasł. Wsłu-
chani w ciemność, próbowaliśmy odgadnąć, skąd dobiegają dziwne dźwięki. Słaby snop 
podręcznej latarki z trudem przebijał się przez czarny mur ciemności. Stuk, stuk, stuk, 
stuk… Diable kopytko? Wtem ujrzeliśmy naprzeciw siebie dwie pary gorejących oczu… 
Za nisko jak na sarnę, za wysoko jak na lisa... Możemy przysiąc, że przez chwilę było 
czuć w powietrzu nieznośny swąd siarki... Oczy łypały nieśpiesznie i tak trwaliśmy za-
wieszeni w ciszy, obserwując się nawzajem przez dłuższą chwilę. Nam zabrakło odwagi, 
Im zapewne ochoty, by nas poznać. Zniknęli tak nagle, jak się pojawili. My dotrwaliśmy 
strwożeni do świtu. Z pierwszymi promieniami słońca, rzuciliśmy się w poszukiwaniu 
śladów smoły...

Źródła cytatów wykorzystanych w  rozdziale: Brückner 1990 (reprint), s. 296, 300; Chmielowski 
1994 (reprint), s. 397, 405, 406, 414, 416, 417.

Babią Górę między Rzepiennikiem Biskupim 
a  Sitnicą zamieszkiwała okrutna Baba Sitnica, 
która w  swej twierdzy przetrzymywała porwane 
dziewice. Wielu śmiałków poległo, chcąc je urato-
wać; udało się to dopiero myśliwemu Mikołajowi 
z Biecza. 

O kusym, jego żonie i klątwie złego mierniczego
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