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Od redakcji
Karolina Kowalczyk, Danuta Paplaczyk

"Ptoski na wiesne wracajo... "

 Kieloz to wos Orawioków

 jako z gniozd ptoków

 poleciało

 w światy dalekie

 za chlebym, po nauke, 

 do miastowego zycio.

 a tu stare dłónie ojców

 nie mogo udzier-zeć gazdówki.

 Gino downe zwyki.

 Orawa jałowieje. 

 a trzeba ty ziymi

 mądryk głów,

 mocnyk rąk

 i gorkik serc.

 Ptoski na wiesne

 wracajo... 

   Emil Kowalczyk

Oto publikacja niezwykła.  składają się na nią sentymentalne wspomnienia mieszkańców 

pochodzących z Lipnicy wielkiej, którzy z różnych przyczyn musieli opuścić swoje rodzinne 

strony. Nasi rodacy poruszają w swoich refleksyjnych wspomnieniach różnorakie aspekty ży-

cia w Lipnicy wielkiej i na Orawie. Pomysł na powstanie niniejszej publikacji zrodził się po 

tym, jak w 2011 wydaliśmy pierwszy tom „Lipnica wielka na Orawie na Przestrzeni Dziejów”. 

Byliśmy bardzo mile zaskoczeni, gdy do naszej redakcji zaczęli zgłaszać się czytelnicy z unikal-

nymi wspomnieniami i materiałami dokumentującymi lipnickie historie, które do tej pory 

były zakryte przed szerszym kręgiem osób. Niektóre z tych tekstów były już wcześniej publi-

kowane w „Gminnych Nowinach” i „Mojej Orawie”. 

te wspomnienia są szczególnie drogocenne i warte pamięci, gdyż szybkie zmiany społecz-

ne, które obserwujemy w świecie docierają również do naszej małej ojczyzny zmieniając to 

jak pracujemy i jak spędzamy czas. Gdy przeczytacie Państwo teksty zawarte w tej publikacji, 

zobaczycie sami jak wielkie znaczenie miały w przeszłości takie wartości jak: Bóg, religijność, 

szacunek dla rodziców, szacunek do pracy, wzajemne pozdrowienie, autentyczne zaintereso-

wanie losem sąsiadów czy tez wspólny wypoczynek po ciężkiej pracy. 

Bardzo mocno rzuca się w oczy w tych tekstach silna wiara poprzednich pokoleń. Można 

śmiało powiedzieć o jej niezwykłej roli w kształtowaniu światopoglądu ówczesnych ludzi. 



Mocna wiara przekładała się również na ogromny szacunek dla rodziców, rodzeństwa, dziad-

ków, chrzestnych i dalszej rodziny. ten szacunek objawiał się na przykład tym, że do rodziców 

i ludzi starszych zwracało się w drugiej osobie liczby mnogiej (np. „Mamo, dziękuję wam”, 

„tato co robicie”). 

w obecnych czasach warto wrócić do naszych korzeni i dawnej kultury ludowej, która 

cechowała się prostotą i szacunkiem dla codzienności, dla zwykłych rzeczy i dla siebie nawza-

jem. to właśnie z codzienności, z każdego dobrze przeżytego dnia składa się całe nasze życie. 

Mamy nadzieję, ze to właśnie dzięki takim projektom zatrzymujemy w garści cząstkę naszej 

historii, naszą kulturę i naszą orawską tożsamość. 

zamysłem tej publikacji było aby nasi rodacy, którzy już nie mieszkają w Lipnicy, a czę-

sto wracają myślą i czują do niej wielki sentyment, podzielili się z nami bardzo osobistymi 

refleksjami i pamiątkami. Każdy z napisanych tekstów jest inny, każdy z autorów pamięta co 

innego lub do czegoś innego przywiązuje szczególną wagę i ma swój autentyczny styl pisarski. 

zawarte tutaj teksty staraliśmy się oddać w wiernej formie – tak jak napisał je autor – z lek-

kimi tylko redakcyjnymi poprawkami. Przy niektórych tekstach gwarowych dodaliśmy także 

tłumaczenie słów, dla osób które nie znają gwary orawskiej. Dla tłumaczenia wykorzystali-

śmy dzieło józefa Kąsia: „słownik Gwary Orawskiej” wydany staraniem Księgarni akademic-

kiej w 2011 roku w Krakowie. 

Dziękujemy wszystkim autorom, którzy ochoczo i spontanicznie odpowiedzieli na naszą 

prośbę. Dzięki tym osobom przekazujemy Państwu coś cennego, z czego czerpać będą nasze 

dzieci. 

zapraszamy i zachęcamy Państwa do uczestnictwa w podobnych projektach w przyszłości. 

Fot. rodzina stefana adamczyka, która wyjechała na 

słowację po ii wojnie Światowej



Slovo editora
Karolina Kowalczyk, Danuta Paplaczyk

O
dovzdávame do Vašich rúk jedinečnú publikáciu, ktorá prezentuje vzrušujúce 

spomienky na detstvo a mladosť krajanov z Veľkej Lipnice, ktorí z rôznych dôvo-

dov opustili svoju rodnú obec a odišli do sveta. reflexívne spomienky prezen-

tujú niektoré aspekty ľudského života v oravskej obci. 

Myšlienka o vzniku tejto publikácie sa zrodila po roku 2011, vtedy bola zverejnená kni-

ha „Lipnica wielka na Orawie na przestrzeni dziejów” – Veľká Lipnica na Orave v priebehu 

dejín. Boli sme príjemne prekvapení, keď krajania začali navštevovať našu redakciu a po-

skytovali nám osobné spomienky o zážitkoch z minulosti a histórie regiónu, ktoré doposiaľ 

neboli odhalené pre verejnosť. Niektoré texty uverejnili „Gminne Nowiny” a  „Moja Orawa”. 

tieto spomienky sú  hodnotné a mimoriadne cenné, lebo postupujúce zmeny v sociálnej 

oblasti zasahujú aj naš región (našu malú otčinu), menia sa pracovné návyky, formy od-

dychu a relaxovania. reflexívne rozpomienky zapísané v tejto knihe presvedčia nás o tom, 

aký veľký význam v minulých dobách mali hodnoty také ako: viera v Boha, nábožný život, 

úcta k rodičom a odmietanie vzdoru, úcta k práci, vzájomné pozdravovanie sa, autentický 

záujem o druhého človeka, spoluprežívanie a spolucítenie a tiež spoločné oddychovanie po 

namáhavej práci. autori zdôrazňujú silnú vieru v Boha u našich predkov. Veľký význam mala 

táto zložka pri formovaní svetonázoru vtedajších ľudí. Viera v Boha sa prejavovala úctou k 

rodičom, súrodencom, starým rodičom, krstným a ostatným príbuzným. Ľudia si vážili jeden 

druhého. rodičom a starším sa „vykalo”, napríklad „Mama, ďakujem Vám. Otec, čo robíte?”

 je ešte vôbec možný návrat k našim dávnym koreňom a k ľudovej kultúre, ktorú cha-

rakterizovala jednoduchosť a úcta ku všetkému? Mnohí ľudia dnes očakávajú prinavrátenie 

týchto hodnôt. Každodenná práca a dobre prežitý deň je celý náš život. sme presvedčení, že 

práve takéto projekty nám približia aspoň časť našej histórie, dávnu ľudovú kultúru a prispejú 

k zachovaniu našej oravskej identity. Cieľom tejto knihy je uchovanie pamäti o niekdajšom 

živote v našej obci a na Orave. 

 Krajania žijúci ďaleko od rodiska  s veľkou láskou spomínajú na detstvo a mladosť a práve 

nám venujú svoje osobné spomienky. Každý text má inú tému, špecifický je taktiež výber 

a využívanie jazykových prostriedkov. Prezentujeme verný opis zážitkov a skúsenosti s po-

merne malou redaktorskou úpravou. Ku niektorým nárečovým textom sme pridali preklad s 

ohľadom na tých, ktorí nepoznajú dialekt. Použili sme prácu j. Kąsia „słownik Gwary Oraw-

skiej” – slovník oravského nárečia, vydaný univerzitným vydavateľstvom v Krakove v roku 

2011.

Naša vďaka patrí všetkým autorom za poskytnutie spomienok na uverejnenie. Odo-

vzdávame Vám, milí čitatelia, cennú knihu, ktorá prezentuje útržok z histórie našej malej 

otčiny. 

Veríme, že publikácia splní svoj účel a bude dôležitým zdrojom informácie pre budúce 

generácie. 

Pozývame Vás k účasti na podobných projektoch v budúcnosti.



Lipnickie retrospekcje
Marcin Kowalczyk

S
ięganie pamięcią wstecz, a szczególnie chęć udokumentowania swoich przeżyć, do-

znań, czy odczuć istnieje właściwie od zarania ludzkości. Pamiętnikarstwo, a w tym 

wszelkiego rodzaju wspomnienia, jako specyficzny rodzaj pisarstwa wynikające-

go z chęci utrwalenia przemijającego czasu istnieje już właściwie od starożytności. Świadczą 

o tym znane wszystkim dzieła Ksenofonta i juliusza Cezara. tego rodzaju pisarstwo zaliczane 

jest do prozy dokumentacyjnej, a jego epicki charakter ukazujący historię z perspektywy jed-

nostki daje możliwość głębszego poznania i zbadania losów nie tylko jednej osoby, ale więk-

szej społeczności. Memuarystyka jako samodzielna dziedzina zdaje się jednak dość skompli-

kowaną, bowiem samo rozróżnienie granic pomiędzy pamiętnikiem i dziennikiem czy opisem 

podróży jest bardzo płynne, ale stanowi wielobarwną, a także niezmiernie atrakcyjną formę 

dla badacza: językoznawcy, etnografa, socjologia, historyka itp . 

Orawska wieś, ta dawna, drewniana, rozłożona u stóp Królowej Beskidów, żyła w rytmie 

zmieniających się pór roku, w ścisłej relacji z Bogiem, przyrodą i otaczającym światem. Dzięki 

pracy ludzkich rąk przetrwała w jakże trudnych, górskich warunkach, walcząc z wszelkiego 

rodzaju przeciwnościami; a losy tej ziemi były często tragiczne, naznaczone historycznymi 

i gospodarczymi meandrami, zawieruchami dziejowymi oraz wszelkiego rodzaju epidemiami, 

morami, często też ubóstwem i głodem. w takich niełatwych warunkach górale orawscy, 

a w tym i Lipniczanie, często wędrując za chlebem, pracą czy nauką, opuszczali rodowe gniazda 

idąc w świat, często jednak myślami z tęsknotą powracali do swych rodzinnych stron. 

zbiór tekstów prezentowany w niniejszym wydawnictwie to wspomnienia Lipniczan, któ-

rzy opuścili „rodną ziemię” za pracą, nauką, powołaniem kapłańskim, zakonnym, czy z innych 

powodów. Cezura tych opowiadań mieści się między latami 40 XX wieku, a współczesnością; 

pojawiają się i dalsze odniesienia. jawi się nam wiec świat niezwykły, różnorodny, bo widzia-

ny i interpretowany subiektywnymi odczuciami czy doznaniami. jest to swoista retrospekcja 

w świat dzieciństwa i młodzieńczego dorastania, w którym szacunek dla własnych korzeni, 

ziemi, pracy, a przede wszystkim ludzi starszych zdaje się dominować. Możemy się przenieść 

w inny, nieistniejący już świat, a przecież nie tak odległy, dawny, gdzie specyficzne orawskie 

zachowanie, etykieta, mówiąc krótko savoir-vivre i zwyczaje sprzężone z ludową, góralską 

mądrością stanowiły o charakterze ówczesnego życia. w jednym z tekstów znalazłem jakże 

wymowny opis codziennej sytuacji. tak wspomina Ks. jan Pelczarski: „Na drodze mijając prze-

chodniów według zasad dobrego wychowania należało się łobezwać do ciotki albo ujka do-

brym na każdą porę dnia pochwalonym, albo powiedzieć w pełnej wersji – pochwolony jezus 

Krystus. Po odpowiedzi – na wiekamyn – następowało pytanie o – ka se ta idziecie albo ka 

ście se ta obeśli – nie mające nic wspólnego z wścibską ciekawością albo ingerencją w privacy. 

a na to, bez wdawania się w zbytnie szczegóły ciotka albo ujek odpowiadali : a tutok jacy.” 

w innym zaś wspomnieniu, niemalże onirycznym i poetyckim, dostrzegamy dawną Lipnicę 

jak na pocztówce z dawnych lat. Pani Maria Karkoszka pisze tak: „Gdy zamknę oczy widzę 



drewniane, orawskie chatki przycupnięte wzdłuż płynących potoków, w których było sporo 

raków i pijawek. w tych małych domkach, często trzyizbowych (kuchyń, bioło izba, wyśnio 

albo niźnio izba i siyń) mieszkały często rodziny wielopokoleniowe. Chociaż niejednokrotnie 

było ciasno, to przytulnie i serdecznie. Były silne więzi rodzinne. Każdy członek rodziny znał 

swoje miejsce i wiedział co ma robić. Dzieci, te już nieco starsze , zazwyczaj pasały krowy 

i pomagały w miarę swoich możliwości w domu. w tamtych czasach, szczególnie wieczorami 

słychać było śpiewanie pastuszków i „ujkanie”.”

„Kultura Ludowa jest tym cudownym zwierciadłem, które pozwala narodowi patrzeć w prze-

szłość oraz oglądać swą młodość”. te słowa F. Bujaka sformułowane jeszcze w 1930 roku w peł-

ni podkreślają znaczenie, istotę i wartość tego typu pozycji. są one jakoby echem minionego 

czasu, takim zwierciadłem, w którym możemy się przejrzeć, a jednocześnie skonfrontować na 

ile i jak zmienił nas przemijający czas. Każda kraina, kryjąc w sobie coś niepowtarzalnego, 

specyficznego i wyjątkowego egzystuje jako fragment całości ogólnoludzkiej kultury i dzie-

dzictwa. Przez swą odrębność, która przejawia się za pośrednictwem historii, tradycji, folkloru, 

architektury, a przede wszystkim losów konkretnych ludzi, tworzy cenną mozaikę na mapie 

europy. Losy Lipniczan, a szczególnie ich wspomnienia z czasów dzieciństwa czy młodości to 

fascynująca opowieść, która wypływając z zaułków przeszłości daje nam współczesnym wiele 

cennych wskazówek i często zmusza do refleksji nie tylko nad dziejami naszej rodzinnej ziemi, 

ale i nad jej przyszłością. „wszystko ma przeszłość. Żadne zdarzenie nie wymyka się całkowi-

cie spod władzy przeszłości; niektóre zdarzenia pozostają prawie całkowicie pod jej wpływem. 

to, co obecnie istnieje, jest w dużej mierze pozostałością lub reprodukcją czegoś istniejącego 

wcześniej”. Nieprzypadkowo zapisał te słowa słynny amerykański badacz i socjolog edward 

shils, dostrzegając wagę tego co minęło, a szczególnie widząc wzajemną relację między no-

wym, a tym co odeszło w przeszłość.

trudne warunki klimatyczne Górnej Orawy zawsze zmuszały jej mieszkańców do poszu-

kiwania zarobku daleko poza rodzinnym domem w odległych krajach. toteż ciągła walka 

z przeciwnościami losu i bój o przetrwanie, nauczyły Orawiaków pracowitości, umiłowania 

tej skalistej, „ciężkiej” ziemi, a zarazem wykształciły niesamowitą zdolność szybkiego „odnaj-

dywania siebie” w innych społeczeństwach i kulturach. Na problem braku pracy w podbabio-

górskich dziedzinach zwrócił uwagę już w swoich badaniach r. Kantor, który pisze: „Orawcy 

stale muszą wędrować za pracą po świecie”. ten ciągły proces szukania pracy trwa do dnia 

dzisiejszego. wielu młodych ludzi wyjeżdża nie tylko w głąb Polski, ale również do Niemiec, 

austrii, włoch czy stanów zjednoczonych. a potem tęsknią i wspominają… tak jak inni auto-

rzy tekstów w tej publikacji. 

Na zakończenie stara, ludowa pieśń orawskich płócienników wędrujących po świecie za 

chlebem. ileż w niej tęsknoty i żalu:  

Orawa, Orawa

Pozostawoj sama, 

Kie nie wiys wychować  

swoik synów sama / (lub wariant: Ojca ani brata)

Musymy wandrować

Po syrokim świecie

za chlybem poziyrać 

tak w zimie jak w lecie



Lipnická retrospektíva
Marcin Kowalczyk

R
ozpomienky na minulosť a najmä snaha o zdokumentovanie zážitkov, pocitov 

a skúsenosti existuje v podstate od úsvitu dejín. Memoárova tvorba vrátane 

všetkých spomienok ako zvláštneho druhu písomnosti, ktoré zaznamenávajú 

uplývajúci čas, existuje už v podstate od starožitnosti. Všetkým známe diela Xenofónta a jú-

liusa Cezara sú toho dôkazom. tento druh memoárovej tvorby patrí ku dokumentárnej próze 

a jej epickosť, ukazujúca dejiny z perspektívy jednotlivca, dáva príležitosť pre hlbšie pozna-

nie a skúmanie osudu nielen jednej osoby, ale aj celej komunity. Memoárova tvorba ako 

samostatný žáner zdá sa však byť dosť komplikovaná, lebo aj samo rozlíšovanie medzi me-

moárom, denníkom a cestopisom je veľmi plynulé, je to však mnohofarebná a zároveň veľmi 

atraktívna forma pre odborný výskum: jazykovedecký, etnografický, sociologický, historický, 

atď. 

 táto starodávna, drevená oravská dedina, ležiaca na úpäti Kráľovnej Beskýdov žila podľa 

pravidelného striedania  sa ročných období, v tesnej blízkosti s Bohom, spätá úzko s prírodou 

a okolitým svetom. tvrdá práca pri získavaní každodennej obživy pomáhala ľuďom prežiť 

a prekonať nesmierne ťažke životné podmienky, všelijaké prekážky a neprajnosti osudu; hi-

stória tohto územia bola mnohokrát tragická, poznačená dejinnými a ekonomickými mean-

drami, turbulenciami, zasiahnutá epidémiou nákazlivých chorôb, poznačená biedou a hla-

dom. za takýchto neľahkých podmienok Oravci vrátane Lipničanov častokrát opúšťali svoje 

domovy a vo svete hľadali prácu, vzdelanie, túžobne spomínajúc na svoje „rodné hniezdo”. 

zbierku textov prezentovaných touto publikáciou tvoria spomienky Lipničanov, ktorí opu-

stili „rodnú zem” a uskutočňovali svoje životné sny. získavali vzdelanie, realizovali rehoľné 

a kňazské povolanie alebo z inej príčiny odišli do sveta. tieto spomienky sa vzťahujú na 

obdobie medzi štyridsiatimi rokmi 20. storočia a súčasnosťou, a týkajú sa aj iných okolností. 

Pred námi sa rozprestiera rôznorodý a neobvyklý svet, lebo je interpretovaný subjektívnym 

pocítom, vnemom a skúsenosťou. je to špecifická retrospekcia do sveta detstva a mladistvého 

dospievania, v ktorom vládne návrat ku koreňom, úcta k zemi, k práci i tradiciám a nadovšet-

ko úcta ku starším. Prenášame sa do iného už neexistujúceho sveta a predsa nie až tak veľmi 

odľahlého, dávneho, v ktorom pravidlá spoločenského správania Oravcov, krátko hovoriac 

„savoir-vivre” a obradovosť spojená s ľudovou múdrosťou určovali charakter vtedajšieho 

sveta a života. jeden z textov veľmi výrazne a presvedčivo popisuje každodennú situáciu: 

”Míňajúc pocestných treba sa bolo slušne pozdraviť - „łobezwać się do ciotki alebo ujka” 

dobrým na každú časť dňa slovom: „pochvalený” alebo povedať celou vetou: „Pochválen buď 

Pán ježiš Kristus”. Na uslýšanú odpoveď: „Na veky amen” nasledovala otázka: „ a kam idete 

alebo kde ste boli, kde ste obišli?, ktorá nebola zvedavostná alebo neslušná a nezasahovala 

do súkromných záležitosti. a na tieto slová teta alebo ujo odpovedali: „ a len tuná” – e jacy 

tutok” .

Priam onyrické a básnické slová inej memoárovej knihy nás prenášajú do minulosti a dáv-

nu Lipnicu vidíme akoby na pohľadnici: 



„ Keď zavriem oči, pozdĺž potokov plných rakov a pijavic vidím pričupnuté oravské dre-

vené chalupky”. V tých malých domčekoch mnohokrát trojizbových (kuchyňa, vyšná, nižná 

izba a predsieň) žili viacgeneračné rodiny. Napriek tesnote vládla tuná srdečnosť a bolo prítul-

ne. existovali silné rodinné putá. Každý člen rodiny vedel, aká je jeho povinnosť a kde je jeho 

miesto. staršie deti pásavali kravy a podľa svojich možnosti pomáhali v domácnosti. V tejto 

dobe zvlášť vo večernom čase bolo počuť spievanie pastierov a tzv. „ujkanie”

V roku 1930 F. Bujak napísal: „Ľudová kultúra je zázračné zrkadlo, ktoré umožňuje nahliad-

nuť do minulosti národa a pozorovať jeho mladosť”. tento náhľad má svoju hodnotu. slová 

sú ako ozvena minulosti, zrkadlo, v ktorom môžeme zazrieť a súčasne skonfrontovať nakoľko 

a do akej miery nás ovplývnil a pozmenil uplývajúci čas. Neopakovateľnosť a výnimočnosť 

každej krajiny je bohatstvom pre celé ľudstvo. Odlišné dejiny, iné tradície, folklór, architektúra 

a nadovšetko osud jednotlivcov tvorí vzácnu mozaiku na európskej mape. spomienka kraja-

nov z Lipnice na detstvo a mladosť je pútavá a nám súčasníkom dáva cenné pokyny, povzbu-

dzujúc nás k tomu, aby sme aj my nahliadli do minulosti našej rodnej zeme. „Všetko má svoju 

minulosť. Každé dianie je v moci minulosti; niektoré udalosti sú ňou úplne ovplyvnené. súča-

sné udalosti sú vo veľkej miere pozostatkom alebo reprodukciou toho, čo sa už udialo kedysi”. 

autor týchto slov, významný americký skúmateľ a sociólog edward shils si všimol dôležitosť 

toho, čo sa pominulo a pozoroval prelínanie sa súčasnosti s minulosťou. Ťažké klimatické 

podmienky v hornooravských lokalitách vždy nútili jej obyvateľstvo k hľadaniu zárobkovej 

práce mimo svojho rodiska v ďalekých krajinách sveta. Osud nie vždy prial oravskému ľudu, 

nepretržité úsilie o pretrvanie naučil Oravcov pracovitosti a lásky k tejto skalnátej „ťažkej” 

zemi a rozvinul ich neobvyklú schopnosť prispôsobovať sa situáciam, v ktorých sa ocitli mimo 

rodiska ( iná kultúra a komunita). Málo prácovných príležitostí v podbabiohorskej lokalite 

si všimol už vo svojich výskumných prácach r. Kantor, ktorý napísal: „ Oravci sa musia celý 

čas potulovať po svete za prácou”. tento nepretržitý proces hľadania práce pretrváva do dneš-

nej doby. Mnohí mladí ľudia hľadajú prácu nielen v Poľsku, ale odchádzajú aj do Nemecka, 

rakúska, talianska a spojených štátov amerických. 

V ďalekej cudzine snívajú o návrate domov a spomínajú na minulosť podobne ako autori 

textov prezentovaných touto publikáciou..

Gromadzka rada Narodowa 

i Urząd Pocztowy w Lipnicy 

wielkiej - lata 60-te





Słowo Wójta
Bogusław Jerzy Jazowski

S
zanowni Państwo, kolejny album oddajemy do Państwa rąk. album wyjątkowy, 

gdyż autorami są Lipniczanie, którzy, w większości, z różnych pobudek opuścili ro-

dzinną miejscowość. wracają do niej swoimi wspomnieniami, swym szacunkiem, 

miłością, wiernością… O Lipnicy wypowiadają się w piękny sposób. album poza niezwykłą 

retrospekcją zawiera bogactwo fotografii dawnej naszej gminy. jest to druga w tej formie 

publikacja, która przybliża życie, kulturę duchową i materialną naszych przodków od czasów 

powstania wsi do współczesności.

ten rok na wydanie publikacji jest rokiem szczególnym, gdyż naród polski obchodzi 100-le-

cie Odzyskania Niepodległości. tym bardziej wspomnienia mieszkańców wpisują się w tak 

ważne obchody.

Dzisiaj żyjemy w szybko toczącym się świecie, spiesząc się, często zapominamy, skąd jeste-

śmy, dokąd idziemy i jaki jest cel naszego ziemskiego życia. Czytając te wspomnienia warto 

o refleksję nad własnym życiem. Kiedy tak naprawdę żyło się lepiej???

Życzę Państwu, aby przy czytaniu i oglądaniu tej publikacji przebudziła się w was praw-

dziwa duma, a pamięć o dokonaniach naszych przodków zachowała się dla dalszych pokoleń.

serdecznie dziękuję wszystkim autorom oraz osobom, które przyczyniły się do powstania 

tej publikacji.

V
ážení čitatelia, v knihe, ktorú práve držite v ruke sa dočítate, ako sa žilo a pracovalo 

v minulosti vo Veľkej Lipnici. autori spomienok – Lipničania z rozličných príčin 

odchádzali do sveta. V textoch  vyjadrujú úctu a lásku k tomu, čo pominulo. sen-

timentálne spomínajú starodávne časy … .

 Publikácia  je obohatená jedinečnými fotografiami z dávnych čias. je to v poradí už druhý 

album v takejto podobe, ktorý vás zavedie do minulosti a oboznámi so životom, materiálnou 

a duchovnou ľudovou kultúrou naších predkov od vzniku dediny až po súčasnosť. Publikácia 

uzrie svetlo sveta v roku výnimočnom pre Poľsko, ktoré bude oslavovať 100. výročie zno-

vuzískania nezávislosti. Preto aj rozpomienky obyvateľov sa zapísujú v tieto dôležité oslavy. 

súčasná doba je uponáhľaná a nie vždy praje človeku, aby sa na chvíľu pozastavil a hľadal 

svoj pôvod i svoj cieľ- hľadal vlastne zmysel svojho života.. 

Čítajte tieto spomienky a zahĺbte sa do myšlienok o hodnote ľudského života. Pokúste sa 

odpovedať na otázku: kedy bol život lepší ?

Želám Vám, aby táto kniha prebudila Vašu hrdosť a napomohla zachovať dedičstvo pred-

kov pre budúce generácie. 

srdečne ďakujem autorom ako aj vám všetkým, ktorí ste sa pričínili k vzniku tohto diela.



Słowo Wójta
Mateusz Lichosyt

P
rzekazujemy Państwu publikację ze wspomnieniami mieszkańców naszej gminy. 

są to teksty niezwykle wartościowe i ważne. Każdy z autorów wzrusza, przy-

wołując piękne opowieści. Każdy wraca życzliwą pamięcią i miłością do miejsca 

urodzenia. jest to niezwykle ważne we współczesnym świecie, kiedy częstokroć wędrujemy 

i zamieszkujemy różne części Polski i świata – aby pamiętać i kochać. Pamięć jest tym, co 

tworzy naszą historię, pamięć jest cenniejsza od słów, dzięki pamięci dajemy świadectwo. 

Pamiętając, możemy budować przyszłość, bowiem wg słów Świętego jana Pawła ii „Pamięć 

o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość.” za tę pamięć serdecznie Państwu dziękuję 

i o tę pamięć proszę, szczególnie w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości. 

V
ážení čitatelia, odovzdávame Vám publikáciu, ktorá prináša mimoriadne púta-

vé spomienky na detstvo a mladosť obyvateľov našej gminy. jednotlivé texty 

dojímavo opisujú zážitky a príbehy z minulosti. Dobroprajnosť a láska k rodisku je 

výrazne pociťovaná. V súčasnej dobe je veľmi dôležité, aby ľudia, žijúci mimo rodiska, nepre-

stávali myslieť na svoj domov. spomienky zachytávajúce minulosť sú veľmi vzácne. Pamäť 

o tom, čo sa pominulo, je hodnotnejšia než slová. spomienky sú prostriedkom na vyjadrenie 

našej úcty k miestu, kde sme sa narodili a k ľuďom, s ktorými sme žili. Na minulosť je dobre 

pamätať sa, lebo ona dokáže ovplyvniť našu budúcnosť, čo potvrdzujú slová svätého Otca 

jána Pavla ii: „ Pamätať sa na minulosť znamená zapojiť sa do vytvárania budúcnosti”. Ucho-

vávanie spomienok v živej pamäti je našou povinnosťou. Usilujme sa o to zvlášť v tomto 

roku, kedy si Poľsko pripomína 100. výročie znovuzískania nezávislosti.

za túto snahu všetkým Vám patrí srdečná vďaka.



1. Bez Boga ani do proga, czyli wiaranie tylko od święta 15 

2. Często wracam myślami do rodzinnego domu, do ciepłego pampucha mamy, kluski mascone i kwaśnicy 21

3. Warto wspominać młodym jak dawniej ludzie żyli... 25

4. Postęp cywilizacyjny w Lipnicy 29

5. Jak uroczo wyglądały zagony ziemniaków (rzepy) w czasie kwitnienia 33

6. Zajęcia Lipniczan z niedalekiej przeszłości 39

7. Zawsze z wielkim pietyzmem i miłością wracam sercem i umysłem do moich ukochanych, rodzinnych stron

8. O wodzicko bystra od Pana Jezusa Chrystusa, która obmywasz brzyski i kamienie obmyj ze ty 

obmyj grzeszne me stworzenie 

9. Im dłużej i dalej jestem od Ciebie, tym więcej dla mnie znaczysz i bardziej smakujesz 51

10. Praca kulturalna w Lipnicy Wielkiej - wspomnienie 55

11. Droga do Kościoła 59

12. Dokładnie pamiętam jak w 1945 roku był w Lipnicy front...  63

13. Wspomnienie moich lat młodości 67

14. Z Lipnicy Wielkiej do Bożego ogrodu 71

15. Z babiogórskik wiyrchów tatrzańskie widoki Drugik takik ni ma, jako świat syroki 77

16. Z radością zawsze wracam do mojej rodzinnej wsi 83

17. Tutaj rodzice wszczepili mi wiarę ojców naszych, umiłowanie polskości i szacunek do drugiego człowieka     85

18. Rodzinny dom, przyjazne sąsiedztwo, życzliwi Lipniczanie, piękna przyroda z niepowtarzalnymi widokami      89

19. Kupcy i majstrowie 93

20. Moje wspomnienia 97

21. Kiedy wyjeżdżam z Lipnicy Wielkiej do domu zawsze łza kręci mi się w oku 103

22. Wspomnienia z Orawy 107

23. Obrzędy i tradycje na przestrzeni dziejów Gminy Lipnica Wielka 111

24. Wspomnienia mojej babci Krysi 117

25. Moje motto: ”Ocalić od zapomnienia” 125

26. Orawskie zywobycie 129

27. Lipniccy Knopi… 135

28. Nie byliśmy święci – rozrabialiśmy – ale z miarą 139

29. Wspomnienia o zwyczajach, warunkach bytowych, obrzędach i tradycjach oraz religijności osób

zamieszkujących w Lipnicy Wielkiej w latach 1950-tych 143

30. ” Piękniejszej w całym świecie nie ma ziemi, jak ziemia ta, rodzinna ziemia ma...” 149

31. Paśli pasterze woły 153

32. Wiosna 157

33. Wspomnienie o letnim kiermasie…  161

Roz. Str.
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Bez Boga ani do 
proga, czyli wiara nie 

tylko od święta 

 Nie idź w zycie – 
bez obziyranio
się w downoś

i sukoj tam nie popiołu 
a ognia.

 E. Kowalczyk

Rozdział 1
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1 – Cynganie – 
dzwonienie

2 – ryktowanie – 
przygotowanie

3 – Burka – burza

4 – skródlić – bronować

5 – Lytra – jedna z dwóch 
drabin wozu do wożenia 
siana / zeleźniok – wóz 
drewniany z okutymi kołami

Dzwon kościelny

C
ynganie1 naznaczało rytm codziennego życia, w niedziele na-

woływało do ryktowania2 się na Msze, łodganiało burke3, in-

formowało o odejściu do wieczności, bo komusik sie ta umarło, 

i ciągle przypominało, że nie samym chlebem żyje człowiek. w samo 

południe rozbrzmiewający głos dzwonu wzywał do modlitwy Janio-

łpański i nie było mocnych, bo jak okiem sięgnąć na zogonak nastę-

pował sprawiający wrażenie bezruch. Konie stały, praca była wstrzy-

mana bez względu na to czy to było skrodlynie4, przewracanie siana, 

nakładanie fury do lyter zeleźnioka5 cy kopanie rzepy, i odmawiało się 

modlitwę o synu Bożym, który dla zbawienia ludzi stał się człowie-

kiem. Bóg był bliski, prze niego wdy był cas, żyło się w jego obecności 

i w przekonaniu, że jeśli Pan domu nie zbuduje, to na próżno trudzą się 

ci którzy go wznoszą; i jeśli Pan nie ustrzeze dziedziny to bedzie biyda. 

w okresie upałów i suszy albo zbyt obfitego deszczu wzrok kierował 

się ku górze skąd nadchodziła pomoc a ciotka niebozycka Burońcycka 

chodziła po domach i zbiyrała łofiare na Msze przebłagalno o dobrą 

pogodę i pomyślne plony. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw 

nas Panie. 

Zanim nastał ”dzień dobry”, 
”dobry wieczór” i ”hello” 

N
a drodze mijając przechodniów według zasad dobrego wycho-

wania należało się łobezwać do ciotki albo ujka dobrym na 

każdą porę dnia „pochwolonym”, albo powiedzieć w pełnej 

wersji – „pochwolony Jezus Krystus”. Po odpowiedzi – „na wiekamyn” 

– następowało pytanie o – „ka se ta idziecie” albo „ka ście se ta obeśli” 

– nie mające nic wspólnego z wścibską ciekawością albo ingerencją 

w privacy. a na to, bez wdawania się w zbytnie szczegóły, ciotka albo 

ujek odpowiadali: „A tutok jacy”. 

Przechodząc obok pracujących w polu na zawołanie – „Boze pomogoj” 

albo „scynś wom Boze” – można było usłyszeć – „dej Panie Boze”. Po 

takim wstępie przychodziła chwila na to zeby cosik przegwarzyć i do-

wiedzieć się jako ta jako. 

Otwierało się drzwi i przekraczało próg domu znajomych i sąsiadów 

ze słowami chwalącymi imię Pana i po zakończeniu odwiedzin wy-

chodząc życzyło się gazdom, aby im się dobrze wiedło i zeby zostali 

z Bogiem.

roz.
1
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Rocznik 1965 Szkola 

Podstawowa nr 2 

w Lipnicy Wielkiej

Miłość bliźniego

N
ie syścy byli święci i dlatego nie brakowało bogatego repertu-

aru słownego, aby określić z precyzją zegarmistrza tych, którzy 

nie kwalifikowali się do kategorii hyrnych, łopaternych6 i wy-

stownyk gazdow. tak więc na scenie codzienności pojawiał się puco-

wiec7, deptoń, śinter8, śpata9, huncut10, miglanc, płunina11, zdechlina, 

judos i ćert, nie wspominając już o bardziej pikantnych mianak. zacho-

wanie tej celadzi często prowadziło do scysji, ale powodem konfliktu 

mogła też być miedza dzieląca zogony, do której rościli sobie prawo 

gazdowie. innym razem do sprzycki mógł doprowadzić łodpasiony łon-

zek12, albo też i krowa, która spuściła sie s kulicka i wlazła do cyjejsik 

burbundy13. Niektóre utarczki, czyli wadzynie sie, odbywały się w obec-

ności słuchającej i rozbawionej publiczności i polegały na wzajemnym 

wypominaniu sobie różnych spraw, czyli wycytywali se selijakie rzecy, 

nie wyłączając mało chlubnych dokonań członków rodziny zaczynając 

od pokolenia pradziadków. Po takim okazie „życzliwości” następował 

okres kiedy z sobą nie gwarzyli i bocyli sie na siebie. Niemniej kie-

dy zbliżała się chwila odejścia z tego świata szli skruszeni do domu 

odchodzącego do wieczności, aby sie łodebrac i prosić o przebaczenie: 

„Kumotrze, kumosko, ujno – łodpuscicie”? I łodpuś nom nase winy jako 

i my łodpuscome nasym winowatym.

6 – Opaterny – zaradny, 
bystry

7 – Pucowiec – z pogardą 
o człowieku bardzo niepo-

radnym

8 – Śinter – łobuz

9 – Śpata – o człowieku, do 
którego ma się zastrzeżenia 

co do jego zachowania

10 – Huncut – łobuz, hun-
cwot, drań

11 – Płónina – z niechęcią 
o niedobrym człowieku

12 – Łonzek – wierzchnia war-
stwa gleby tworzona przez 

gęsto rosnącą trawę

13 – Burbunda – buraki 
pastewne drabin wozu do 

wożenia siana / zeleźniok – 
wóz drewniany z okutymi 

kołami

roz.
1
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Pielgrzymowanie

W
yjazd do Nowego targu był już dużym wydarzeniem, bo 

pozwalał na zobaczenie kawałka innego świata, i co wię-

cej, można było wypić pepsi i zjeść loda. tylko od czasu do 

czasu pojawiały się w kiosku przy kościele lody bambino na patycku, 

a z okazji odpustu parafialnego na Łukosa przyjeżdżał Buksa z lodami 

z budkom na kolyskak. wyprawy pielgrzymkowe do odległych sank-

tuariów były czymś wyjątkowym, obfitowały w selijakie przezycia nie 

jacy religijne i pozostawały w pamięci.

Do jaworzynki wyjazd był zaplanowany na niedzielę o 5 rano, ale mi-

nęła już 6 a „jelcz” jesce sie nie rusuł, bo „krutki śpic, akumulator wysiod 

i motor nie kcioł chycić” i co gorsza, dzwiyrze autobusu nie kciały sie za-

przyć ze względu na liczbę pielgrzymów w środku. zapisy na pielgrzym-

kę zapisami, ale kto się pojawił automatycznie nabywał niezbywalne 

prawo do odwiedzenia Matki Bożej Królowej tatr. Oprócz zwyczajnych 

miejsc nad przejściem w autobusie rozłożono składane siedzenia i żeby 

tego było mało to jesce ciotki wiezły na podołku śkraby. widząc co się 

dzieje i oceniając całą sytuację jedyn ujek załamał ręce i powiedział: 

„Bodej cie ta kany, jacy nos tutok jes nabityk i napuconyk, jako śle-

dziów”. 

Ks. Jan Pelczarski

roz.
1

Gaździnki lipnickie wraz z s. 

Salomeą na prymicjach  

ks. Janka  
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Bojym sie o Ciebie starodowny zwyku

Bojym sie o Ciebie starodowny zwyku

co odchodzić musis z pamiyńciom 

ojców nasyk. 

Dzie twoje mieszce hudoku

w dzisiejsyk casak?

Duśno Ci w zubrzickim skansynie,

zmizerniołeś,

sknies w ocak, ginies marnie…

stryk Cie tys zabacuje.

jego siódmy krzizyk

zgrzipi rozstrojonym ciardasiym.

wartkie casy, ciynskie casy,

ni ma kie siadnąć na Orawy pogródce – 

Babi Górze.

Oddychnąć orawskom dolinom,

zamyśleć sie jako to downi cłowiek,

cłowiekowi…

Cy to jus twoja śmierz?

Myślym, ze twój cas jesce długi. 

jacy traf do młodyk serc, 

Nie bój się, nie zginies.

E. Kowalczyk



Często wracam  
myślami do  

rodzinnego domu,  
do ciepłego pampucha 

mamy, kluski
mascone i kwaśnicy

Rozdział 2
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N
azywam się anna Lubczyńska z domu Żurek. Urodziłam się 

w 1947 roku w Lipnicy wielkiej na Orawie w roli Kudziowej 

wyżnej. Moimi rodzicami byli Hermina Żurek z domu Fitak 

i Franciszek Żurek. 

Dzieciństwo spędziłam w rodzinnym domu. Pamiętam młóckę 

na maszynie napędzanej silnikiem spalinowym. 

w czasie młócki chłopcy wiązali dziewczyny 

w „łokłocki”1 i wyrzucali na kopy słomy, a dziew-

czyny strasznie piszczały! w sezonie letnim zbier-

aliśmy grzyby, borówki i głóg; wszystko to nosiło 

się do Pana wierzby i tak zarabiało się na zeszyty 

1 – Okłocek – duża wiązka 
słomy, związana powrósłem 
po wymłóceniu

Rodzina Fitaków, lata 60-te

Kobiety na okłockach  

podczas młócenia zboża,  

lata 60-te 

Na obejściu, lata 40-te

Małżeństwo na pogródce,  

rok 1968 

roz.
2
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i inne przybory szkolne. zbieraliśmy również stonkę po rzepie, obier-

aliśmy bób. w zimie przebieraliśmy ziarna zbóż przy lampie naftowej. 

Moją ulubioną zabawą była zabawa w „Przemytnika”. Polegała ona 

na tym, że były dwie grupy: jedna to żołnierze wOP, a druga prze-

mytnicy. Przemytnicy uciekali i chowali, a żołnierze nas szukali, łapali 

i zamykali do więzienia. ale tak szczerze, to na zabawę było bardzo 

mało czasu, trzeba było pomagać rodzicom w gospodarstwie. w wak-

Kobiety na borówkach,  

lata 60-te

Straż graniczna  

w Przywarówce 1957 rok

Lipnicka kawalerka,  

1943 rok 

Młocka u Kudzi,  

lata 60-te

roz.
2



acje pilnowaliśmy gęsi i paśliśmy krowy po miedzach. Często wracam 

myślami do rodzinnego domu, do ciepłego pampucha mamy, kluski 

mascone i kwaśnicy. 

jako małe dziecko tłukliśmy kamienie na drodze przez wieś razem 

z cyganami – tak przygotowywana była droga błotnista (lata 60-te).

sąsiedzi bardzo zwracali uwagę jakby jakieś dziecko weszło 

na ich pole, żeby sobie zerwać bobu, czy grochu czy marchwi. 

Od razu wszczynali awanturę. ja miałam taki przypadek, miałam 

może 5 lat i zerwałam do fartuszka sąsiadowi parę bobów, to 

przyszedł, szarpał mną i krzyczał na mnie i moich rodziców. 

w roku 1970 wyszłam za mąż za wopistę, opuściłam swoją 

małą ojczyznę i wyjechałam z Lipnicy wielkiej. Obecnie miesz-

kam z mężem w skarżysku-Kamienna. 

Anna Lubczyńska z domu Żurek

Rodzina Żurków i Fitaków, 

1938 rok

Orszak weselny od Kudzi 

zmierza w stronę Kościoła, 

1967 rok

Karmienie gęsi

Wesele Joanny Żurek - 

przywitanie młodego pana, 

1965 rok

roz.
2



Warto wspominać 
młodym jak dawniej 

ludzie żyli...

Rozdział 3
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Kobiety przy pracach 

domowych, lata 50-te

W
arto wspominać młodym jak dawniej ludzie żyli, kiedy 

koniem, albo wołami orali. Mieli tylko pług i brony i moty-

ki do kopania, i kosę do koszenia, i grabie do grabienia – i to 

cały sprzęt do roboty na gazdówkę, na tej twardej ziemi. Nie było trak-

torów, ani żadnych innych takich do pomocy, tak jak dziś jest wszyst-

ko zmechanizowane. ale za to wszystkie pola były poorane, ziarnem 

zasiane i ziemniakami zasadzone. i kapustę to sadzili wielki zagon, co 

z niego było ze dwie beczki kapusty, rzepy były pełne piwnice, ziarna 

pełne skrzynie. Było czym i świnie chować. 

a kiedy przyszła już wiosna, to gazda wstawał wczas rano, aby ko-

nia nakarmić, bo słonko już wychodziło. zaraz wyjeżdżał orać i orał 

przez 2 tygodnie. a jak poorał pole, to ziemniaki posadził, a na ostatku 

to siał siemię lniane. Każdy gospodarz siał len, bo trzeba było płótno 

na koszulę. jeszcze dodam, że kiedy zasadzili ziemniaki, to za tydzień 

trzeba było kopać te skiby, bo rzepa1 zaczęła pukać do rośnięcia, a skiby 

były takie twarde, że jakby ją chwycił za koniec toby ją zwluk ze zagu-

na. trzeba było drobno pokopać, żeby było potem miękkie, a potem 

to poskrudlili2 i znowu za 2 tygodnie rzepa wychodziła i znowu trzeba 

było kopać. a jak nieraz lało dłużej, to rzepa zarosła. 

Ludzie chowali gęsi, to je brali ze sobą na zagon i te gęsi też im tę 

trawę wyscypały i znowu kiedy już była rzepa porusano to za tydzień 

znowu się okopywało motykom. trzeba było wiedzieć pięknie okopy-

wać na dwie strony rządku. a kiedy już się skończyło rzepy kopanie, to 

1 – rzepa – ziemniaki

2 – skródlić – bronować 
zaorane i zasiane pole 
lub skiby po zasadzeniu 
ziemniaków dla usunięcia 
chwastów i rozbicia brył. 

3 – sywár – najgorszej 
jakości drobne siano z traw 
koszonych na jałowych 
gruntach, zwłaszcza na 
mokradłach, nadające się 
głównie na ściółkę. 

4 – wyuzyć – zużyć

roz.
3
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Mama z córkami,  

Kiczory, lata 60-te

Uczniowie Szkoły 

Podstawowej Nr 4  

w Przywarówce  

wraz znauczycie- 

lami - lata 70-te

znowu trzeba było plewić ten len; to był wielki zagon. tam już gęsi nie 

pomagały. trzeba było pięknie wyplewić i nie zdeptać go. Potem już 

zaś suszyli siana i sywory3 i tak po kolei przyszły żniwa i ciągle robota 

za robotą była na gospodarce. 

a dzieci też musiały krowy paść. wstawać rano i iść paść krowy, 

a przez południe to jeszcze też zawsze jakąś robotę zrobić. a kiedy było 

w domu więcej dzieci, to oddawali je na służbę do bogatego gazdy 

paść krowy, bo tam u niejednego gazdy dobrze wyuzyli4 – nie miał 

tam spokojnej chwili, zawsze musiał robić. za to mu tam kupili jakie 

ubranko i buty. 

ale teraz patrzymy na ten świat jaki Pan jezus 

stworzył i wszystko dobrze ułożył. jest dzień do ro-

boty i noc do odpoczynku, jest wiosna, lato, jesień, 

zima, aby ziemia też odpoczęła i znowu rodziła, 

żeby ludzie mieli co jeść i żeby korzystali z tej ziemi. 

ileż to pokoleń na tej ziemi przeżyło i tę ziemię 

zostawiło, nic ze sobą nie wzięli. jak na tej ziemi 

przeżyli? Czy sobie na wieczność zarobili? a może 

na potępienie? Boś nie myślał człowieku po co 

żyjesz. zawsze trzeba Pana Boga mieć na pier-

wszym miejscu i trzeba zawsze do Pana Boga się 

modlić i prosić i dziękować za wszystko. 

roz.
3
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Moje wiersyki:

1)   Chłopi Lipnicanie downo gazdowali

  jaze w Babij Górze woły tam posali

 Najeni wolorza cu im woły posoł 

 Na kozdego woła juzyne se dostoł

2)   Chłopi Lipnicanie juzyne nosili

 Nawet gorzołcyne radzi se wypili

 a kie se wypili to se zaśpiywali

 ze nom dobrze było kie my byli mali

3)   Kieby z Babi Góry gorzołecka ciekła

 toby niejednego do piekła zawlekła

4)   Kiedy Babio Góra borówecki miała

 Una przed ludziami ik nie zakrywała

 a kie Babio Góre śniezek juz okurzył

 to do Babij Góry nik juz nie zaburzył

5)   Nojwiyncy furmani Babio Góre mynco

 wozo smykiym drzewo jaz korzynie brzynco

 a jesce wom powiem, ze w cyrwcu nie trza o dysc prosić.

 On som przydzie jak zacno siana kosić. 

Emilia Jasiura

roz.
3



Postęp cywilizacyjny 
w Lipnicy

Rozdział 4
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P
amiętam, kiedy pierwsze autobusy zaczęły jeździć do Lipnicy. 

Najpierw dojeżdżały do kościoła. Przyjeżdżały wieczorem 

i rano wcześnie odjeżdżały. Pamiętam, jechaliśmy w nocy 

koniem i trzeba go było trzymać za uzdę, ponieważ bardzo się bał. 

Potem przedłużono dojazd do skoczyków. Niestety były też przerwy 

z powodu zerwanych przez wysoką wodę mostów. Kiedyś zerwało 

most na Kozubku. trzeba było jechać koniem przez wodę. jak była 

większa woda, to koń się bał do niej wejść. Nie można też było brać na 

wóz większego ciężaru, ponieważ było ostro pod górę i koń nie bardzo 

mógł wyciągnąć. Przerwy w kursowaniu były też spowodowane zimą 

dużymi śnieżycami. Pamiętam, jako chłopiec szedłem do apteki do 

jabłonki po lekarstwo i zobaczyłem jak koło jozafata stał pozostawiony 

Lata 60-te

Lata 60-te

roz.
4
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Zakochani na rowerach, 

Murowanica, 1940 rok

Widok na Rolę Kudziową  

i Kościół; lata 60-te

autobus i kilka samochodów.

Później nastąpił postęp i zaczął autobus jeździć do Przywarówki, 

ale też były przerwy, bo wysoka woda zrywała most u skoczyków. 

Był zrobiony most drewniany, tymczasowy, ale autobus nie mógł 

przejechać. Przechodziliśmy po nim idąc do kościoła. Pamiętam też jak: 

Pamiętam też jak woda podmyła pół drogi u Kudzi.

roz.
4
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Do Kiczor długo nie mogły jeździć autobusy. Po pierwsze droga nie 

była utwardzona. Pamiętam, kiedyś wieźliśmy nawozy z Gs-u i nad 

kaplicą było takie bagno, że musieliśmy kulikami podnosić koła, żeby 

przejechać. Potem wybrano rowy i utwardzono drogę. ale znowu był 

problem z mostkiem drewnianym pod kaplicą. Kiedy przyszła większa 

woda, to go zrywała. Kiedy zrobiono betonowy most, zaczęły jeździć 

do Kiczor autobusy. to był wielki postęp i wielka wygoda. Początkowo 

dojeżdżały do początku Kiczor. Dalej nie mogły jeździć, bo domy 

były za blisko drogi i było niebezpieczeństwo, że autobus się otrze 

i uszkodzi. Później zgodzili się niektórzy na poszerzenie drogi i obcięcie 

trochę wiat. Problem jednak pozostał, ponieważ przy szkole autobus 

nie miał gdzie zawracać. Przez rzekę zaś nie mógł przejeżdżać, bo był 

most drewniany i by nie utrzymał autobusu. Dopiero jak zrobiono 

most betonowy, to autobus mógł dojeżdżać do sklepu i tak jest do 

dzisiaj. wielkim postępem było utwardzenie drogi i położenie asfaltu. 

w ostatnich dziesiątkach lat położono smołówkę aż do Polany i do 

siarki, o czym jeszcze w latach dziewięćdziesiątych nie można było 

nawet marzyć. Ostatnio położono grubszą warstwę. Przedtem trzeba 

było dobrze manewrować samochodem, by nie uszkodzić podwozia. 

tak oto następował postęp cywilizacyjny: coraz dalej, coraz wyżej. 

 

Ks. Józef Warzeszak

Zwózka siana i ostrewek  

do domu, lata 70-te

roz.
4



Jak uroczo 
wyglądały zagony 

ziemniaków (rzepy)
w czasie kwitnienia

Rozdział 5
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roz.
5

W
latach pięćdziesiątych zimy bywały bardzo mroźne 

i śnieżne. Do szkoły chodziło się w sukienkach, w kabotach1 

i chustkach na głowie. Nie było czapek ani spodni, ani 

ciepłych kozaków. jak były bardzo silne mrozy i zawieje to się owijało 

kocem, a w niedzielę do kościoła chodziło się w odziywackach2. wtedy 

nie było jeszcze prądu, ani gazu, więc do szkoły szło się na czczo, bo nie 

było na czym ugotować, zwłaszcza zimą, kiedy rano jest długo ciemno.

w szkole na dużej przerwie otrzymywaliśmy po kromce chleba 

z marmoladą i kubek kawy zbożowej z mlekiem lub kakao. 

w tych latach istniały dwie szkoły. jedna ze słowackim językiem 

nauczania, co nazywano słowieńską szkołą a druga polska. Często 

podczas przerw występowały słowne potyczki między uczniami jednej 

i drugiej szkoły. Kierownikiem słowackiej szkoły był Mieczysław 

Gatkiewicz, a jego żona uczyła w polskiej szkole. Mieczysław Gatkiewicz 

był bardzo dobrym pedagogiem i z poświęceniem oddawał się swojej 

pracy. języka słowackiego uczyli nauczyciele delegowani ze słowacji. 

Dzieci w wieku szkolnym, zwłaszcza latem, nie miały wolnego 

czasu na zabawy, bo trzeba było paść krowy i prowadzić je na powrozie 

po miedzach, czy ulicach, bo zagony prawie wszystkie były zaorane 

i obsiane. Było to dla nas dzieci uciążliwe, zwłaszcza pasienie do 

południa. trzeba było wcześnie wstawać, bo jak się robiło gorąco to 

bąki gryzły krowy i wtedy krowy mogły uciec (gziły się). 

1 – Kabát – wierzchnie 
okrycie – kurtka, marynarka, 
płaszcz

2 – Odziywacka – gruba, 
wełniana chusta, noszona 
przez kobiety, okrywająca 
głowę, ramiona i plecy

3 – Letni kiermas – nazwa 
nawiązuje dosłownie do 
organizowanego w tym 
dniu w Lipnicy od czasów 
węgierskich letniego 
jarmarku

Szkoła Podstawowa Nr 2,  

lata 50-te
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roz.
5

Po południu prawie wszyscy 

w jednakowym czasie wychodzili 

paść, więc pasły i dzieci sąsiadów 

– razem rozmawialiśmy, a czasem 

śpiewaliśmy. jakoś wtedy mało 

zwracało się uwagę na piękno 

przyrody. jak uroczo wyglądały 

zagony ziemniaków (rzepy) 

w czasie kwitnienia. zależnie od 

gatunku kwiaty były białe czy 

liliowe. Kolorowo kwitły chabry, 

bławatki, pachniała w słoneczne 

dni koniczyna, cykały koniki 

polne. wietrzyk robił piękne fale 

na zagonach niewykoszonego 

jeszcze żyta, owsa czy jęczmienia. 

Dzisiaj już takich wspaniałych 

widoków nie ma – przynajmniej 

w Lipnicy. 

Dużą atrakcją dla pasterzy był letni kiermas3 (dzisiaj Święto 

Pasterskie). Na ten dzień zostawiało się jakieś pastwisko z dużą trawą, 

żeby się krowy dobrze pasły. w ten dzień robiono dla pasterzy taki 

Rodzeństwo Kuligów  

z pieskiem Borosiem,  

lata 40 w Lipnicy Wielkiej
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roz.
5

podsuszony serek, dostawało się jakieś słodycze, a chłopcy zwłaszcza 

przy pastwiskach w lesie robili z gałęzi świerków taką budę na 

wypadek deszczu w tym dniu. Palono ogniska i smażono jajecznicę. 

jajecznicę wtedy jadano od większego święta, bo jajka prawie wszystkie 

sprzedawano. to były czasy powojenne, więc panowała wielka bieda. 

Ludzie żywili się tym, co urosło na polu, a urosło niewiele, bo pola 

były nieurodzajne, słabo nawożone. Pieniądze ludzie mieli tylko ze 

sprzedaży jajek, świni, cielęcia czy krowy. Latem zbierano na sprzedaż 

borówki, maliny, brusznice i grzyby. jadano przeważnie ziemniaki 

z kapustą, z kwaśnicą lub zsiadłym mlekiem. z mąki mielonej na 

domowym młynku gotowano kluskę. z tartych ziemniaków robiono 

hałuśki (kluski) lub pieczono placki (na śpechrecie4). Rodzeństwo, lata 60-te

4 – Śpachret – piec kuchenny 
z żeliwnym blatem
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roz.
5

w latach pięćdziesiątych nie było jeszcze prądu, więc zimą 

w długie wieczory chodziło się do sąsiadów „posiedzieć”. Było to coś 

normalnego, że się do kogoś poszło bez zaproszenia i bez uprzedzenia. 

zimą bywały też skubarki. to była taka rozrywka dla starszych, bo 

można było porozmawiać, dowiedzieć się różnych nowinek, trochę 

poplotkować, a dla kawalerów i panien była to możliwość tańców, 

bo po zakończeniu skubania pierza grano na akordeonie i młodzież 

się bawiła. Podczas skubania pierza panny śpiewały różne ludowe 

piosenki, albo opowiadano bajki. specjalistą w opowiadaniu bajek był 

„Kralosek” Karol Pastwa.

 w latach pięćdziesiątych w Lipnicy była jedna parafia i nie 

było kaplic. Ludzie chodzili do kościoła 5 albo 6 km (wtedy chodzili 

raczej wszyscy). Dojście do kościoła zajmowało dużo czasu. Po drodze 

spotykano się ze znajomymi, rozmawiano o różnych sprawach, 

przekazywano sobie różne ciekawostki i nowinki. to był taki „Facebook”. 

 zimą podczas silnych mrozów chodzono do kościelnego stefana 

Białonia ogrzać się; tam była jakby „poczekalnia”. jak ktoś zasłabł 

w kościele to też go niejako transportowano do kościelnego. trudno to 

sobie dziś wyobrazić, że rodzina kościelnego tak to cierpliwie znosiła. 

 Latem często spotykało się starsze kobiety, które szły z daleka do 

kościoła boso, niosąc buty w ręku (żeby się szybko nie zdarły) i przy 

kościele je ubierały. w kościele nie wypadało być boso. 

 Ludzie chodzili też pieszo na odpusty, do Małej Lipnicy, jabłonki, 

Orawki, Chyżnego, a niekiedy nawet dalej. Dzieci się cieszyły z odpustu, 

bo kupowano im cukierki, niekiedy lody na wafelku lub jakąś zabawkę. 

wtedy słodycze nie były tak dostępne dla dzieci, bo ludzie żyli bardzo 

skromnie, nie spełniano wszystkich zachcianek dzieci tak jak dzisiaj. 

 z dzieciństwa zapamiętałam jako coś bardzo przerażającego 

występujące latem burze. Domy prawie wszystkie drewniane, nierzadko 

kryte słomą, więc często dochodziło do pożarów od uderzenia pioruna. 

Burze występowały najczęściej nocą i wtedy mama nas budziła, 

zapalała gromnicę, a tata brał książeczkę i odmawialiśmy litanię do 

wszystkich Świętych, lub inne modlitwy. jeżeli burza szybko nie 

przechodziła to często było słychać bicie dzwonów. Po latach dopiero 

sobie uświadomiłam jakie to było poświęcenie ze strony kościelnego 

stefana Białonia, żeby w czasie ulewy wziąć lampas (rodzaj lampy 

naftowej z którą chodziło się do stajni) i wyjść na wieżę kościelną 

i ręcznie dzwonić.

Wilma Wróblewska z domu Głuch 
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Casie

Kiebyk cie móg chycić

do gorzci i przydzier-zeć

casie

co uciekos jako ta woda

po burce w potokak

Kiebyk cie móg zadzier-zeć

dziecinne słónecko

cieplutkie

co przygrzywałoś małymu

na miedzy pastyrzowi

dzie na twoik złotyk

strunak polne kónicki

wygrywały stare nucicki

Kiebyk cie móg przydzier-zeć

śmiałe serce młode

có sło w świat na ościyrz

otwarte

ale zaparły go zimne wiatry

có juz niejedno krew

zmroziyły

Kiebyk cie móg zadzier-zeć

downy dobry casie

parobcański lasie

kiebyk móg 

E. Kowalczyk



Zajęcia Lipniczan  
z niedalekiej 
przeszłości

Rozdział 6
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G
łównym zajęciem Lipniczan jest obecnie uprawa ziemi 

i hodowla bydła. Dawniej było podobnie. Uprawiano 

przede wszystkim owies, żyto i jęczmień. w późniejszym  

okresie w wieku XiX zaczęto uprawę ziemniaków. sadzono 

także w niedużych ilościach groch i bób. z roślin przemysłowych na 

dość dużą skalę uprawiano len. Orano ciężkimi drewnianymi pługami. 

Przy orce używano pary wołów lub konia i pary wołów. skrudlono 

czyli bronowano drewnianymi bronami, w których broniki były 

również z drewna. Broniki strugali gazdowie w większych ilościach 

zimą. Broniki takie szybko się zużywały. Ci gazdowie, którzy posiadali 

jednego konia, sprzęgali się na wiosnę i orali parą koni, bo jeden koń 

nie mógłby uciągnąć pługa. sprzęganie odbywało się zawsze w ostatki. 

Urządzano przy tej okazji przyjęcie, połączone z poczęstunkiem 

a nierzadko i z muzyką. Len uprawiali wszyscy gazdowie, bo był to 

podstawowy surowiec do wyrobu płótna dla potrzeb własnych i na 

sprzedaż. Lipniczanie wyrabiali duże ilości płótna. jego produkcja była 

bardzo pracochłonna, bo len trzeba było przygotować na włókna, do 

czego potrzebne były różne narzędzia – rat do odziarniania słomy, 

kobylica z kilofami do tłuczenia słomy, mędlice, cierlice i szczeć do 

wyczesywania włókna. Następnie włókna lnu przędzono na wózku lub 

na wrzecionie. Później nitkę z wózka nawijało się na motowidło, a po 

zdjęciu z motowidła przędzionka rozwijało się z krosna, z których szło 

na warsztat tkacki i dopiero z warsztatu wychodziło płótno nazywane 

Praca w polu, 

lata 60-te
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knopem. Następnie było bielenie płótna. w tym celu rozciągano na 

kamieńcach, albo też na łączkach, nad rzeką i polewano go wodą. Gdy 

płótno wyschło, znów było polewane od czasu do czasu, kiedy stało 

się zupełnie białe. Płótno w czasie bielenia było pilnowane przez dzieci 

przed gęsiami, które go mogły zanieczyścić. Po wybieleniu płótna można 

było z niego szyć bieliznę – koszule, gacie, spodniki, pantelony dla 

pasterzy, łoktuski, worki itd. jeśli płótno było przeznaczone na sprzedaż 

szło się z nim do farbiarni, która się znajdowała w Lipnicy wielkiej 

w tym miejscu, gdzie się obecnie mieści Urząd Gminy. tam mieszkał 

Żyd, którego nazywano farbiarzem. Był to człowiek zamożny, posiadał 

dużo pola, które nazywano Farbiorzówką. Po ii wojnie światowej pole 

to zostało rozparcelowane i przydzielone gazdom ze spólstwa, a las został 

upaństwowiony. Płótno farbowano na różne kolory i różne wzory. Po 

farbowaniu sprzedawano go tzw. płóciennikom - kupcom, którzy się 

zajmowali handlem. Najwięcej płócienników było w Murowanicy. Byli 

to najzamożniejsi mieszkańcy w dzidzinie. jeździli z płótnem w celach 

handlowych po całych węgrzech, na co posiadali zezwolenie. wozy 

mieli, jak na ówczesne czasy, nowoczesne, na żelaznych osiach, które 

były odpowiednio wykute. wozy te posiadały bardzo wysokie koła, 

pamietam taki wóz, który kupił mój dziadek od pewnego płóciennika 

z Murowanicy. stryk jantek założył z tego wozu przednie koła do 

zadniej kary swojego wozu i tak jeździł. Na wozach płóciennicy mieli 

nakrycie z płótna, żeby ich podczas deszczu nie zmoczyło. 

Lipniczanie zajmowali się także hodowlą bydła i owiec. Owce 

wypasali na szałasach w Babiej Górze i po Krzywaniu. wypasem owiec 

zajmowali się bacowie. Gazdowie mieli dużą korzyść z hodowli owiec, 

bo otrzymywali od jednej owcy 12 funtów sera czyli 6 kilogramów, 

Kopacki na lipnickiej farze, 

1954 rok
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prócz tego mieli wełnę, skóry i mięso. z wełny 

wyrabiano sukno na cuski, gunie i portki. skóry 

wyprawiano i szyto z nich ładne kożuchy. Pamiętam 

pradziadków kożuch, który się znajdował na strychu.  

 

Gdy byłem małym chłopcem, to go oglądałem. 

Bardzo mi się podobał, bo miał różne kolorowe 

ozdoby. takie bogato zdobione kożuchy używano 

tylko w niedzielę i święta. 

Krowy pasano w gróniu, a woły i młode byczki 

na hali w Babiej Górze. w czasie jednego wypasu 

zginęli, przygnieceni drzewem odpaśnicy – szklarczyk 

i Lach. Brat tragicznie zmarłego szklarczyka – ignac 

ocalał. Katastrofa nastapiła w czasie norymnicy – 

burzy z wiatrem. tak sie złożyło, że było w tym czasie 

w Babiej Górze więcej odpaśników, bo następowała 

akurat zmiana – jedni odchodzili do dziedziny, 

a drudzy przyszli ich wymienić.

śp. Karol Fitak

Tekst z “Gminnych Nowin” z 1994 r

Droga przez Lipnicę,  

w tle dom Bartnickiego,  

lata 40-te

Zwózka zboża do domu,  

lata 40-te
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Zawsze z wielkim 
pietyzmem i miłością 

wracam sercem  
i umysłem do moich 

ukochanych,  
rodzinnych stron

Rozdział 7
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J a
, Maria tworzyk, ur. 24.02.1949 r. wyjechałam z Lipnicy wielkiej 

w 1963 r. po ukończeniu 7-mej klasy szkoły Podstawowej 

do Krakowa, aby tam kontynuować zdobywanie wiedzy 

i stawać się człowiekiem wartościowym w Ojczyźnie - Polsce. zawsze 

z wielkim pietyzmem i miłością wracam sercem i umysłem do moich 

ukochanych rodzinnych stron. Choć był to krótki okres mojego życia 

w Lipnicy wielkiej, poznałam ciężki trud pracy jako dziecko w mojej 

bardzo skromnej rodzinie. 

rodzice byli sami, bez starszego pokolenia - bez Dziadków 

i utrzymywali się z pracy rąk na roli i małego gospodarstwa domowego. 

Czwórka nas rodzeństwa od najmłodszych lat była zaprawiana do 

pracy na roli i w domu, aby zdobywać umiejętności zarabiania na życie. 

Pamiętam, jak z szacunkiem rodzice odnosili się do ziemi, która dawała 

plony żywności. z głębokim skupieniem i z majestatem, tato zasiewał 

ziarno, przepasany białym prześcieradłem przez ramię, a potem doglądał 

jego wzrostu, aby chwasty go nie wyniszczyły. rodzice bardzo strzegli 

zwyczajów, które otrzymali od swoich Przodków i nas dzieci również 

do nich wdrażali.

Na pierwszym miejscu uczyli nas posłuszeństwa sobie i dzielenia 

się tym co mieliśmy oraz poszanowania dobra rodzinnego. Posiłki były 

wspólne i z troską przygotowywane przez Mamę. Porządku pilnowali 

ogólnie we wszystkim rodzice wspólnie i od nas tego wymagali. 

wychodząc z domu do szkoły zawsze mówiło się „z Bogiem”, 

a wracając, „niek bedzie pochwalony jezus Chrystus”. wszystko co 

widziało się w otaczającym świecie, zawdzięczało się Bogu i dziękowało 

za każdy nowy dzień, rozpoczynając go modlitwą 

i kończąc modlitwą na kolanach. Niedziela to był 

prawdziwie wyjątkowy dzień. w tym dniu nie robiło 

się żadnych prac fizycznych, poza przygotowaniem 

posiłku i to ziemniaki na obiad obierało się w sobotę. 

w gospodarstwie podawało się tylko żywność 

zwierzętom. Nożyczkami i igłą nie wykonywało się 

żadnych czynności. Ubranie wyprasować trzeba było 

w sobotę, a także wypastować buty. Uczestnictwo 

we Mszy św. było najważniejsze i to w odświętnym 

ubraniu, chodziło się gromadami drogą, bo ze 

wszystkich stron ludzie szli całymi rodzinami do 

kościoła na wyznaczoną godzinę. Parafia miała 

wspaniałego organistę - Pana stopiaka, który miał 

chór wielogłosowy oraz kościelnego stefana Białonia. 

w kościele z pięknymi malowidłami obrazów na 

suficie i figurami wielkości naturalnej w ołtarzach, 

czuło się prawdziwie atmosferę nieba. Cały dzień 

spędzało się z rodziną lub wśród znajomych.

Ojciec s. Gerardy - Marii 

Tworzyk
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w szkole Nauczycieli się szanowało i słuchało, pomimo wymagań 

jakie stawiali. Ogromną rolę spełniało Harcerstwo. Uczono dyscypliny, 

podporządkowania i otwierania się na sprawy społeczne, np. przed 

nadchodzącą burzą, harcerz miał obowiązek pomagać przy grabieniu 

siana w okolicy. spotkania przy ognisku w „kocim zamku”- tak nazywał 

się lasek na wzgórzu, zacieśniały więzy przyjaźni i odpowiedzialności za 

siebie nawzajem.

Koło domostw były małe ogródki z jarzynkami do posiłków. Nie 

było dużych ogrodzeń, chodziło się wydeptanymi ścieżkami między 

domami i był łatwy dostęp do sąsiadów gdy np. zabrakło soli, cukru, 

chleba, itd. - chętnie użyczano.

te miłe wspomnienia do dziś żywo tkwią w moim sercu 

z malowniczych Babiogórskich stron Orawskich – Lipnicy wielkiej. 

Bardzo serdecznie pozdrawiam moich Najbliższych i wszystkich 

mieszkających w Okolicy i rozsianych po całym świecie.

s. Gerarda - Maria Tworzyk

roz.
7

S. Gerarda - Maria 

Tworzyk i Jej rodzina
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Co sie stało z wami modre ocka młode,

kaście zatraciyły ogiyń i urode?

Cyście sie jus wypolyły

zyciym wyświyciyły?

Cy mnie casym jesce

wspomnicie?

już wos siwo mgła okryła,

śrybro przyprusyło.

Nie do sie juz nie do

downe nuty wrócić.

jacy se mogyme 

pospołu zanucić –

Młodość nasa młodość…

E. Kowalczyk



O wodzicko bystra  
od Pana Jezusa  
Chrystusa, która  

obmywasz brzyski  
i kamienie obmyj ze  
ty obmyj grzeszne  

me stworzenie

Rozdział 8
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M
oje lata szkolne i młodzieńcze były wspaniałe, choć bardzo 

krótkie. Mile wspominam ten okres zwłaszcza kończąc 

szkołę podstawową w ostatnim dniu roku szkolnego bardzo 

trudno było nam się rozstać z kolegami i nauczycielami. Kończyło się to 

łzami z jednej i drugiej strony.

Pamiętam jak na długiej przerwie biegaliśmy do piekarni po ciepłe 

bułki, które zjadane były już w drodze takie same bez niczego co dziś 

pewnie by nie przeszło. Pamiętam moją wychowawczynię p. Helenę 

Gątkiewicz. Bywało na lekcji religii, co dziś by było nie do pojęcia i na 

pewno by nie przeszło bez echa i konsekwencji, ale wtedy mianowicie 

mój kolega za jakieś przewinienie klęczał z rękami w górze w których 

trzymał miednicę z wodą na głowie. 

W przydomowym ogródku 

w Murowanicy, lata 40-te

Wesele Herminy  

i Eugeniusza Pastwów,  

lata 30-te

roz.
8



49

Pamiętam jak bardzo miło spędzaliśmy czas na tzw. skubarkach 

(darcie pierza). Podczas tego skubania wszyscy śpiewaliśmy, na koniec 

przesuwane były stoły i była potańcówka przy akordeonie, który 

zawsze chłopcy zorganizowali. trwało to 3-4 dni w tygodniu przez jakiś 

czas. Po skończeniu skubania kładziono talerze wypełnione miodem 

i każdy moczył chleb w miodzie i było to niesamowite. jeśli chodzi 

o tradycje wielkopostne to moja mama przekazała nam, że w wielki 

Piątek wstawało się o 4-5 rano, szło się do rzeki i obmywało twarz 

wypowiadając regułkę: „O wodzicko bystra od Pana Jezusa Chrystusa, 

która obmywasz brzyski i kamienie obmyj ze ty obmyj grzeszne me 

stworzenie” Było też polewanie wodą wczas rano w śmigus, gdzie 

polewani byli nawet Ci w średnim wieku, a nawet starzy i zaopatrzeni 

byli w wiadra z wodą, która lądowała na śpiące dziewczyny. Panowie 

wchodzili do domu z zaskoczenia, domy wtedy nie były zamykane. 

Natomiast kawalerowie polewali wybrane dziewczyny wodą kolońską, 

co kończyło się biesiadowaniem. Do polewania dochodziło również 

przez stacjonujące wojsko, które zajmowało teraźniejszy budynek 

Gminy. Żołnierze polewali dziewczyny idące do kościoła. 

szkołę średnią rozpoczęłam w Nowym targu, było to technikum 

handlowe. Niestety po dwóch latach musiałam przerwać szkołę bo 

zmarł mój tata i finanse zmusiły mnie do wyprowadzki w poszukiwaniu 

pracy, gdzie poznałam mojego obecnego męża i gdzie mieszkam już 54 

lata. tyle moich wspaniałych i niezapomnianych chwil z rodzinnego 

domu i życzliwych mi ludzi. tak, mile to wspominam.

Maria Krysa

Grupa dzieci z nauczycielką i 

Ks. Wilczyńskim, lata 40-te

roz.
8



50

Wróć na Orawe

Kie ci serce ściśnie wielki smutek, 

a do óc gorzkie lzy sie cisno

i zdo sie, ze nie przidzie ratunek.

Praśnij to swoje wygodne miasto.

Przidź na Orawe pod Babio Góre,

ktoro jako ta matka utuli cie. 

Umyj sie w poranny śrybelny mgle,

wykąp w głymbokiym dziecinnym śnie.

Przidź tutok, dzie ojcowizny źródła, 

a napij się orawskiego ciepła.

wróć na Orawe, dzie sumi las,

kany przelecioł twój młody cas.

wróć tutok, do siumnyk ludzi 

a twoje serce znowa sie zbudzi. 

zaroz zaśmieje sie cyściutkie słónko,

a w twoje zycie radość zastuko.

Przidź na Orawe, wróć do młodości,

ktoro ci daje telo radości. 

E. Kowalczyk



Im dłużej i dalej
jestem od Ciebie,  

tym więcej dla mnie 
znaczysz i bardziej 

smakujesz

Rozdział 9
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L
ipnico, Orawo - ile Cię cenić trzeba, z trudem człowiek odkrywa. 

a odkrywa raczej powoli, pewnie im dłużej i dalej znajduje się 

od Ciebie, tym bardziej, nie tylko do Ciebie tęskni, ale Cię szuka, 

czyta o tobie, uczy się Ciebie i mimo wszystko, coraz głębiej brakuje mu 

Ciebie. tak, tym bardziej brakuje, im bardziej napawa się tobą. skąd się 

to bierze? to miłość: dziecięca miłość do Matki - małej ojczyzny. Matka 

przytula do serca, a dziecko te matczyne uczucia zabiera z sobą na drogę, 

nawet w drogę najbardziej odległą. 

Czym ty nas tak do siebie przyciągasz Lipnico, Orawo? Choć życie tu 

nie rozpieszcza, jak głosi treść piosenki: boś sama „skałecka na skale”, 

lecz każdy, kto Cię chociaż raz odwiedzi, 

pozna, tym bardziej, gdy się tu urodzi, wciąż 

do Ciebie wraca. twe bogactwo ukryte jest 

w głębi. to głębia ludzi, którzy tutaj żyli, 

którzy Cię tworzyli i których ty kształtowałaś, 

tak bardzo zachwyca i coraz bardziej wciąga. 

By tę głębię odkryć, by sięgnąć tych 

skarbów, trzeba Cię prawdziwie szanować, 

z szacunkiem - jak święty papież całować. 

wtedy swe bogactwo nie tylko ujawniasz, ale 

czerpać, brać z niego zezwalasz. w tym tkwi 

tajemnica prawdy, pewnie nie tylko mojego 

uczucia, iż wraz z upływem czasu, im dłużej 

i dalej jestem od Ciebie, tym więcej dla mnie 

znaczysz i bardziej smakujesz.

Lipnico, Orawo - macierzy kochana, 

Mycie garnków w rzece, 

lata 50-te

Widokówka z lat 60-tych, 

fot. E. Moskała
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kreowały Ciebie już przeróżne czasy. Nie tylko obcy, ale też tutejsi, 

którzy tutaj się rodzili i tu wyrastali, mówili tu różnie: najpiękniej naszą 

orawską, lipnicką gwarą, ale też posługiwali się węgierskim, słowacki 

za swój język uważali, a byli i tacy, którzy polski, jakby zapomnieli. 

Żyli tutaj ludzie głęboko w Boga wierzący, ale również tacy, którzy 

z tą wiarą różnie się godzili, czasem sprzedawali. jednak wszystkie te 

chwile opromienione wiarą ludzi, podobnie, jak też i każdy kącik tej 

ziemi ogrzany na wiosnę promykami słońca - zlodowaciałe ogrzewał, 

i przemienił w dobre. 

Mocno wierzę, że ten duch ożywiający naszych przodków, wciąż 

bardzo wyraziście jest obecny wśród nas i w nas. wielcy Polacy 

i święci Katolicy, którzy kształtowali bogactwo tej ziemi, są z nami 

i nas wspomagają, abyśmy na zakrętach współczesności nigdy nie 

zbłądzili. z ich ducha, mądrości przodków naszych, którzy od nich 

uczyli się życia - chcę czerpać, wraz z nimi dostrzegać, że orawskie 

życie, to żadne uciemiężenie, ale nade wszystko wielkie wyróżnienie 

i bogactwo olbrzymie. to dlatego Lipnico chętnie tu do Ciebie wracam, 

często pielgrzymuję i nie tylko dzieciństwo i młodość na nowo 

wspominam, ale też w swym sercu rozważam i też coraz częściej innym 

z dumą chętnie opowiadam o mojej macierzy: Lipnicy, Orawie. a jest 

co opowiadać: jak Ksiądz infułat Machay odkrywał nie tylko swą 

polskość, ale też polskość Orawy i jak wraz z nim świątobliwy Piotr 

Borowy o tę polskość naszą walczył. a takich świetlanych przykładów 

tego, co polskie i święte w naszej ziemi jest bogactwo niezliczone. 

z wielkim szacunkiem pochylając się nad tajemnicą, którą kryje 

Na cmentarzu  

przykościelnym, 

 1940 rok
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w sobie ta ziemia, nasza rodzicielka i też żywicielka, warto zatopić się 

w ciszy i wraz z Piotrem Borowym przysiąść przy Krzyżu albo przy jego 

źródełku. wówczas i w najtwardszym sercu myśl za myślą gości, niczym 

w rachunku sumienia świątobliwego Piotra, który czynił sam sobie „sąd 

grzesznika nad samym sobą”. taka zaduma nad sobą w tych świętych 

zakątkach w pielgrzymce prowadzi 

po wioskach Orawy, po rodzinach 

w Lipnicy, w jabłonce i dalej a przy 

tym już sama dusza biegnie do Boga 

i wskazuje właściwy kierunek: ku 

górze, do tego co piękne i święte. 

tu wszystko przypomina prawdy 

odwieczne i podpowiada, co się 

ostatecznie liczy dla człowieka. 

Kościół, plebania, groby przy 

kościele i te na cmentarzu, domy 

i całe rodziny wskazują na ludzi 

i wartości, które we współpracy 

z łaską Bożą kreowały bogactwo 

tej ziemi. rodzina Machay 

z jabłonki - księża: Ferdynand z Krakowa i Karol proboszcz z Lipnicy, 

ich rodzeństwo na czele z józefiną, dzielną i świątobliwą męczennicą, 

nadal stanowczo wskazują nam jednoznaczną drogę, bardzo wyrazistą 

i godną Orawian. w tym celu wystarczy choćby na chwilę przystanąć, 

jeśli nie przy ich grobie na salwatorze w Krakowie, to przy grobie ich 

mamy - przy naszym lipnickim kościele. Nauka tego, co najważniejsze, 

kierowana kiedyś do naszych rodziców i dziadków przez józefinę i jej 

męża emila Mikę, ale też wpajanie nam tych wartości przez kolejne 

świetlane postacie, żyjące całkiem niedawno, jak pan dyrektor doktor 

emil Kowalczyk, na nowo w tych miejscach, niczym dzwon kościelny, 

w rytm bicia serca przypominają, aby tu wracając, nie tylko znów 

dreptać po tych świętych chodniczkach, ale się poprawiać, bo każde 

życie leci, i to nasze, jak ich przeleci. 

a co po tym? już dziś dziękując za wielkich naszych przodków, 

wdzięczni za to, co dla nas i z nami tworzyli, jak oni czerpiąc siłę płynącą 

od Boga, nie pozwólmy sobie i innym, by zarosły drogi wiodące ku 

temu co święte: orawskie, lipnickie i prawdziwie nasze. 

O. Samuel Andrzej Węgrzyn, bernardyn

Zespół Orawianie, 

lata 80-te

roz.
9



Praca kulturalna
w Lipnicy Wielkiej

- wspomnienie

Rozdział 10



56

roz.
10

L
ipnica wielka – chociaż oddalona od miast – nie była zabita 

deskami, w niej żyła i rozkwitała kultura. Pomimo, że nie była 

zamieszkana przez ludzi w większej liczbie wykształconych – 

to jedna osoba była zdolna działać. jeżeli zabrałem się do tego, by 

przypomnieć sprawy kultury, zobowiązany jestem zacząć to od początku. 

Nie można oceniać pracy, jaką zapoczątkował przybyły do Lipnicy 

wielkiej nie żyjący już emil Mika. jego zasługo już spisane, ja tylko 

podkreślam, że jego zasługą jest zapoczątkowanie działalności 

kulturalno-oświatowej na szerszą skalę. jako nauczyciel prowadził przy 

tym zespół regionalny, chór parafialny i organizował przedstawienia, 

m.in. „jasełka”. Do dzisiaj wspominam sztukę opartą na naszych 

tradycjach „sen bacy” i inne. ze swoim zespołem przemierzał drogę do 

polskich miast i to bardzo dużo. Losy życia przyznały mu pracę, którą 

prowadził, ale jego dorobek i zapoczątkowanie życia kulturalnego wśród 

lipnickiej ludności nie zaginął na zawsze. Na jego miejsce jako organista 

kościoła parafialnego usiadł Karol stopiak. z wielkim zespołem zaczął 

ciągnąć wóz z dorobkiem emila Miki, idąc jego śladem. Podtrzymał 

tradycję śpiewu chóralnego i prowadził dalej chór parafialny. Urządzał 

„jasełka” i wystawiał sztuki sceniczne. w latach późniejszych już tylko 

prowadził chór parafialny; byłem jego uczniem, śpiewałem jako tenor. 

Pracę kulturalną częściowo przejął były nauczyciel szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Centrum jan Pelczarski. Organizował prace 

kulturalne poprzez wystawianie sztuk scenicznych. Godne jest 

przypomnienie, że i siostry albertynki, które mają w Lipnicy wielkiej 

swój dom zakonny, też przyczyniły się do rozwoju kultury na naszym 

terenie, poprzez organizowanie „jasełek”, w których miałem swój 

udział, grając rolę króla Kacpra i astrologa(…).

Lipnicka kawalerka,  

lata 40-te

Grupa Teatralna przed 

Domem Ludowym;  

lata 50-te
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Grupa Teatralna przed 

Domem Ludowym;  

lata 50-te

roz.
10

Powolutku niektóre cienie ludzkich postaci zaczęły się tracić, wiek, 

starość, choroba, tragedie i różne przypadki wyeliminowały z życia 

społecznego i kulturalnego. jednak nie poszło wszystko w zapomnienie, 

a tym bardziej praca kulturalno-oświatowa w Lipnicy wielkiej. 

Może dobrze, może źle, ale tak było, że dzięki temu, że znalazło się 

kilku odważnych, którzy utworzyli koło związku Młodzieży wiejskiej 

w latach 50-tych. Kto to pamięta – oceni te czasy, kto nie pamięta – 

nie może podejmować polemik. zMw, który u nas działał, za swój 

obowiązek przyjął rozwijać życie kulturalne w Lipnicy wielkiej. tej 

reguły trzymaliśmy się do końca jego istnienia, a mamy się czym 

pochwalić. inne związki nas nie obchodziły, gdyż nasza organizacja 

nie była finansowana przez nikogo. Byliśmy gospodarzami na swoim 

polu i samowystarczalni. Nikt się nami nie interesował, tylko nasze 

władze na górze zMw pomagały nam co do organizacji(…) Nie 

byliśmy nagradzani żadnymi wyróżnieniami, bośmy pracowali na wsi 

dla ludności wiejskiej (…). wspomniane koło zMw z dnia na dzień 

powiększało się o nowych członków – panien i kawalerów. Mając już 

większą pracę wzięliśmy się do pracy z pełnym zapałem, urządzając 

pierwszy raz zabawę taneczną. Nie było żadnego wsparcia naszej 

organizacji w pracy, więc musieliśmy sami sobie wypracować jakieś 

pieniądza, żeby coś było. Urządziliśmy zabawę taneczną powiększając 

kasę koła, za co kupiliśmy dla koła starszy akordeon 32 basowy. Nie 

było kłopotu z muzykantem, gdyż mieliśmy członka koła – kasjera jana 

jazowskiego – doskonały grajek amator. w dalszej pracy podjęliśmy się 

trudnej jak na nasze możliwości, sztuki scenicznej „Mundziu swatem”. 

Nie mieliśmy żadnej pomocy instruktażowej, brak odpowiednich 

strojów czy rekwizytów, nie było jeszcze światła elektrycznego, tylko 

lampa naftowa. Nie przeszkodziło to naszym zamiarom, rozpisaliśmy 

Lipnicka kawalerka,  

lata 40-te
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role (…). Próby odbywały się tylko w porze wieczornej, gdyż w dzień 

każdy był zajęty pracą w gospodarstwie swoich rodziców. stroje 

i wszystkie rekwizyty oraz dekoracje sceny zrobiliśmy sami swoim 

sposobem (…). wszystko udało nam się wspaniale. za zarobione znów 

pieniądze zakupiliśmy skrzypce do naszego koła. Później urządziliśmy 

znowu udaną zabawę i zakupiliśmy znów skrzypce (…), potem znów 

zabawę i zaś kupiliśmy starszy sprzęt perkusyjny(…). 

Pracując na wsi, chcieliśmy odegrać coś, co ma wspólnego 

z naszym rejonem. Były to czasy cenzury każdego scenicznego utworu. 

wyszukałam w bibliotece miejskiej w Nowym targu książkę pt. 

„Karpaccy Górale”. (…) Cóż. My amatorzy – aktorzy, do takiego materiału 

nie byliśmy przygotowani. ale upór, pewność siebie i silna wola, nie 

psuły nam humoru, lecz stawiało nas bardziej na nogi (...).

Nadszedł dzień występu – niedziela – wystawiliśmy naszą sztukę, 

którą niektórzy do dnia dzisiejszego wspominają. to wydarzenie 

przyniosło nam dobrą ocenę naszego koła wśród ludzi prostych – 

gospodarzy, gdyż czuli w niej zapach gór i lasów oraz ludzkiej tęsknoty 

(...). tu w tym miejscu składam wam koleżanki i koledzy, którzy choć 

trochę pamiętacie naszą postawę i współpracę, podziękowanie   

Eugeniusz Pastwa 

Fragmenty wspomnień z tekstu w Gminnych Nowinach z 1996 r.

Członkowie grupy teatralnej 

w Lipnicy - lata 50-te 

roz.
10



Droga do Kościoła

Rozdział 11
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D
o kościoła się chodziło na nogach obutych w topanki1 i po 

Cesarce2 3 kilometry. Nie była to byle jaka droga. to była 

i rewia mody i parada, ale też i nauka pokory i wysiłek oraz 

tradycja. Przede wszystkim to była głęboka wiara. Chodziło się do 

kościoła w każdą niedzielę i święto, chodziło się na roraty w adwencie 

na 6 rano. Czy to było słońce czy deszcz i słota, czy śnieg i mróz. Bóg 

był na pierwszym miejscu. ale też szacunek i majestat Boga był ważny. 

trzeba było się do tej drogi przygotować; topanki wyczyszczone, 

wiganki3 wyprane i wypiglowane4, głowy umyte i dzieci wykąpane. 

Bo do kościoła nie można było iść jako dziod. zresztą ubranie do 

kościoła było tylko do kościoła. 

roz.
11

Na notóniu - lata 40-te

Mieszkańcy noszący  

feretrony i obrazy  

podczas procesji, 

lata 40-te

Rodzina w świątecznym 

ubiorze, lata 40-te

1 – topanki – but skórzany

2 – Cesarka – nazwa drogi

3 – wigón - suknia

4 – wypiglowane - wypra-
sowane
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Mieszkańcy noszący  

feretrony i obrazy  

podczas procesji, 

lata 40-te

sama droga była bita, czasem samo błoto. Do kościoła szli wszyscy. 

Cała piękność tej drogi w tym, że trzeba było każdego spotkanego 

pozdrowić “Pochwolony jezus Chrystus” i jeszcze zwrócić się do 

przechodniów jakimś dobrym czy zwyczajowym zwrotem; np. idziecie se 

idziecie?, no hybojcie; jako sie wom idzie?; a wracającym np. obeśliście? 

itp. Oczywiście też trzeba było odpowiedzieć na te pozdrowienia bo 

inaczej byłbyś uznany za hyrnego5. Dla tych nieśmiałych jak ja, to było 

bardzo trudne, bo trzeba było odezwać się do każdego, znanego lub też 

mniej znanego, młodego i starszego, przyjaznego czy mniej przyjaznego. 

z rówieśnikami było łatwiej. 

samo zachowanie się w Kościele też uczyło skupienia bo trzeba było 

zapamiętać i ewangelię i kazanie. Nie można było się oglądać bo i tak 

dobre sąsiadki by rodzicom opowiedziały. Cała wieś się znała i z drogi, 

i z Kościoła, takimi różnymi zwyczajami Pan prowadził nas do siebie. 

Niech Pan będzie uwielbiony. 

Siostra Gabriela - Bożena Michalak. Argentyna.

roz.
11

”Swatowe” w Kościele,

lata 80-te 

5 – Hyrny – pyszałkowaty, 
zarozumiały 



62

Kany sie podziały

Kany sie podziały ty casy 

kie cłowiek cłowiekowi 

był bratym 

i nie zapiyroł przed drugiym 

izby serca dusy

kie uśmiych nie raniół 

a słowo nie zabijało

Dziś świat jest gynsto 

wygrodzony 

podzielony 

wyzapiyrany 

na siedym fałsywości

Cy nadyjdo 

takie 

casy 

ze miedze ludzkie 

bedo spowały 

E. Kowalczyk



Dokładnie  
pamiętam jak  

w 1945 roku był 
w Lipnicy front... 

Rozdział 12
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M
oje obecne nazwisko Krucińska Karolina z domu Żurek. 

Urodziłam się w Lipnicy wielkiej 1937 roku 17 października. 

Dokładnie pamiętam jak w 1945 roku był w Lipnicy front, 

ewakuowali nas do Podwilka w środku zimy. wróciliśmy na wiosnę. 

Nasz dom był okropnie zniszczony, zajmowało go wojsko rosyjskie. 

Pokrótce opiszę pewne wydarzenie jeszcze sprzed okupacji. 

Przychodzi jeden żołnierz, oczywiście rosjanin z pistoletem w ręku 

i mówi do mamy: „Hadziajka dawaj małako”. 

Mama odpowiada: „Nie podojone”.

„Dawaj niepodojone” i przystawia mamie pistolet do głowy („jebu 

twoja mać”) a ja i mój starszy brat o 2 lata trzęśliśmy się że nam mamę 

zabije. 

wróciliśmy z Podwilka w 1946 r. i dopiero zaczął się prawdziwy 

horror. Było nas pięcioro: rodzice, 2 dziewczynki i jeden chłopak 

najstarszy. w domu nie tylko było różne robactwo. Nie było sklepów, 

żeby można było coś kupić, jak również i pieniędzy. rodzice mnie 

i brata zapisali do szkoły (szkoła była przy kościele), gdzie ukończyłam 

siedem klas podstawówki. Kierownikiem tej szkoły był p. Laskowski 

i tu opiszę bardzo ciekawą historię. 

idąc do szkoły przechodziłam koło piekarni i bardzo pięknie 

pachniały bułki. Piekarnia była naprzeciwko plebanii i stało coś 

nieprawdopodobnego. zachciało mi się tej bułki i zanim doszłam do 

szkoły zaczął mnie bardzo boleć duży palec u lewej ręki, a po powrocie 

ze szkoły miałam na tym palcu ogromny burchel, niesamowicie bolący. 
Wesele Karoliny Żurek,

       lata 50-te

Dziewczęta przed szkołą w 

Kiczorach - lata 30-te

1 – topanki – but skórzany

2 – Cesarka – nazwa drogi

3 – wigón - suknia

4 – wypiglowane -  
wyprasowane

roz.
12
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idąc do domu wstąpiłam do babci o nazwisku Fitak – ten budynek 

stoi do dzisiaj. Babcia, zobaczywszy, że idę z płaczem, trzymając rękę 

do góry, popatrzyła na palce i mówi: „Dziecko, bułki Ci się zachciało?” 

Dała mi pieniądze i kazała kupić 2 bułki. wracając z piekarni do babci, 

babcia zagotowała mleka, sparzyła 1 bułkę i owinęła mi ten palec, 

a drugą kazała zjeść, popijając tym mlekiem i poszłam do domu; do 

rana ten burchel mi pękł, przestał boleć i się zagoił; ta skórka na tym 

palcu się przykleiła. to jest bardzo dziwne, ale prawdziwe. 

Do siedemnastego roku byłam w domu, później pojechałam do 

trzebini, gdzie pracowałam w magazynie narzędzi, które wydawane 

były pracownikom do pracy, a po 8 godzinach odbierane. Pracowałam 

rok, dłużej nie mogłam, ponieważ zachorowałam na wyrostek 

robaczkowy i byłam operowana w trzebini i musiałam wrócić do 

domu. Pracy dla mnie żadnej nie było, to wieczorem chodziłam na 

skubarki, gdzie były śpiewy, tańce, było bardzo fajnie i wesoło; grano 

na grzebieniu, organkach. 

w Lipnicy były 3 strażnice wojskowe (wOPu). wojsko ze strażnicy 

na Babiej Górze robiło przedstawienia, śpiewy, granie na instrumentach: 

saksofon, akordeon; odbywało się to w budynku naprzeciwko straży 

pożarnej, gdzie obecnie się znajduje. No i na takim przedstawieniu 

poznałam męża, który grał na saksofonie i ładnie śpiewał i wpadł mi 

w oko, a ja jemu. a żeby było śmieszniej to kolega śp. mego męża 

wpadł w oko mojej cioci (siostrze śp. mojego taty), która była starsza 

o 3 lata ode mnie. Po występach była zabawa i ja tańczyłam z tym co 

wpadł mi w oko, a moja śp. ciocia z jego kolegą i tak spotykaliśmy się 

przez rok. w marcu 1957 roku skończyła się służba wojskowa mojego 

męża i poprosił o rękę moich rodziców. Mama nie chciała, że to daleko, 

natomiast tata mówił: chce niech jedzie, a ja byłam wtedy bardzo 

bardzo szczęśliwa (serce nie sługa). a jeszcze dodam, że 3 moje ciocie 

wyszły za mąż za wojskowych i moja siostra, która urodziła się w 1947 

roku po wojnie. jedna ciocia wyjechała z Lipnicy, ale nie daleko bo 

tylko do trzebini i moja siostra wyjechała z Lipnicy.

toby było, pokrótce wszystko. Chcąc opisać wszystko i o wszystkim 

to trzeba napisać książkę (a ja jestem za młoda). 

 Karolina Krucińska 

roz.
12
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Wspomnienie 
moich lat młodości

Rozdział 13
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U
rodziłam się w Lipnicy wielkiej w roku 1959.03.14 w rodzinie: 

mama Maria z domu spyrka, tata Łukasz Karnafel. Mam troje 

rodzeństwa: eugeniusza, Łukasza, anielę.

szkołę podstawową rozpoczęłam w 1966 roku w Murowanicy. 

jak sięgam pamięcią to bardzo cieszyłam się pierwszym dniem, idąc 

do szkoły w obstawie moich starszych Braci. Do szkoły codziennie 

przemierzaliśmy 2 km. w deszczu, w śniegu, całymi gromadami 

wprost z naszego osiedla 

„janiki” – to była niesamowita 

frajda pełna radości. starsi 

opiekowali się młodszymi 

np. wyciągając najmłodszych 

z zasp śnieżnych, torując ścieżkę 

w śniegu. w okresie zimowym 

po wykonaniu obowiązków 

jakie każdy z nas miał: 

pomocy rodzicom w pracach 

gospodarczych i odrobieniu 

zadań szkolnych, odbywały się 

wspólne: jazda z pagórków na 

sankach do późnego wieczora, 

a w okresie letnim granie 

roz.
13

Rodzeństwo, lata 40-te

Przed plebanią  

z nauczycielami, 

lata 50-te
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w piłkę.to co najbardziej pozostało w mojej pamięci i do czego wracam 

z sentymentem to chodzenie w adwencie na „roraty”. wstawanie 

wcześnie rano o godz. 5 i broczenie w śniegu po pas z latarką 3 km 

pieszo. Po zakończeniu Mszy świętej z powrotem biegiem wpadało się 

do domu, szybkie śniadanie, tornister na plecy i biegiem około 2 km do 

szkoły na godz. 8. 

Cały ten trud wieńczyła ogromna radość przygotowania do Bożego 

Narodzenia, robienie ozdobnego łańcucha z papierków po cukierkach, 

zakupywanie laseczek na choinkę, a wigilia była zwieńczeniem całego 

oczekiwania na Święta. Mamusia od rana krzątała się po kuchni 

przygotowując wieczerzę, ja z siostrą pomagałam. Nie należało niczego 

podjadać bo obowiązywał post. tatuś z Braćmi wykonywali prace 

w gospodarstwie. w południe wnosili pachnącą lasem choinkę do 

izby i rozpoczynało się jej ubieranie. Po zakończonych pracach wszyscy 

ubieraliśmy się odświętnie i zasiadaliśmy do stołu nakrytego białym 

obrusem, pod którym na środku znajdował się wieniec upleciony ze 

zboża na zakończenie żniw, a na nim był położony bochenek pachnącego, 

wypieczonego przez Mamę chleba, z którego na zakończenie wieczerzy 

tatuś odkrawał piętkę i zanosił krowom do stajni. Nie było dwunastu 

potraw, ani karpia, ale do dzisiaj pamiętam ten niesamowity smak 

pierogów z serem i kapusty z grochem.

roz.
13

Rodzina Wilhelmy  

Karnafel, lata 60-te 
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Po wieczerzy śpiewało się kolędy, chwila drzemki i wspólne wyjście 

na Pasterkę, w skrzypiącym pod nogami śniegu, obowiązkowe zimne 

ognie, które rzucało się po Pasterce. Po wejściu do domu każde z nas 

dzieci chciało być pierwsze przy choince, pod którą leżały prezenty od 

Dzieciątka jezus.

w okresie wakacyjnym pomagało się rodzicom w pracach 

polowych: rano od godz. 6 pasienie krów - przy tym było dużo 

radosnego śpiewu, chodzenie na borówki – „zarabianie” na zeszyty 

i książki do szkoły. jaka była radość i satysfakcja przy dokonywaniu 

zakupów i przygotowywaniu nowej wyprawki szkolnej.

Moje opuszczenie Lipnicy wielkiej było dobrowolne przy 

lekkim oporze moich rodziców i nastąpiło po siódmej klasie szkoły 

podstawowej podjęciem decyzji o ukończeniu ósmej klasy w Krakowie. 

to dawało mi możliwości 

łatwiejszego kształcenia dalej 

i pokonania barier między wsią 

a miastem. wtedy te różnice 

były znaczne. 

 Nawiązałam bliższe 

kontakty ze zgromadzeniem 

sióstr albertynek i pozostałam 

w nim na zawsze.

s. Emanuela-Wilhelma 

Karnafel

Komunia - lata 60-te

Wesele lata 60-te

roz.
13
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Z Lipnicy Wielkiej 
do Bożego ogrodu

Rozdział 14
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W
yjechałam z Lipnicy wielkiej w 1962 roku po ukończeniu 

siódmej klasy szkoły podstawowej z zamiarem kontynuacji 

dalszej nauki. ale trafiłam do zakonu ss. albertynek 

w Krakowie. tu więc kontynuowałam edukację.

Mieszkając jeszcze w Lipnicy, często chodziłam do sióstr albertynek 

z darami, które moja mama przygotowywała. Był to chleb, masło, 

śmietana i jajka. siostry mieszkały wtedy w wynajętym mieszkaniu 

i utrzymywały się z darów przynoszonych przez mieszkańców 

naszej wsi. U nas był zwyczaj dzielenia się z biednymi tym, 

cośmy sami mieli. Po wsparcie przychodzili miejscowi Cyganie 

i inni biedni. Pamiętam jeszcze kwestę dla seminariów duchownych 

w Krakowie. Ludzie sami mieli mało, a mimo to z ogromną radością 

dzielili się tym co posiadali. Czuli, że w tym jest Boże błogosławieństwo, 

bowiem najlepszą cząstką życia człowieka są jego drobne, bezimienne, 

zapomniane czyny dobroci i miłości.

wielce doceniam wpływ rodziców na wybór moich decyzji 

życiowych. w domu rodzinnym panowała atmosfera modlitwy. 

Śpiewaliśmy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Maryi Panny 

 i Godzinki ku czci Serca Pana Jezusa. w pamięci utkwiły mi najbardziej 

te słowa:

„W Tobie, jak w gniazdeczku ptaszę, 

Niech się dusza ma ukrywa. 

W Tobie niech kochanie nasze  

Rajskich słodyczy zażywa.”

w domu sąsiadów gromadzili się ludzie, by uczestniczyć w Nowennie 

do św. Józefa i śpiewać Gorzkie Żale. 

Rodzina Michalaków,

lata 50-te

Zdobienie Kościoła,

lata 40-te

roz.
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wielkim przeżyciem było uczestnictwo w roratach. w mroźne, 

grudniowe dni była to niezła wycieczka po skrzypiącym śniegu. trzeba 

było bowiem wstać o piątej rano, by dotrzeć na godzinę szóstą do 

kościoła, a po mszy roratnej wrócić pięć kilometrów do domu, zjeść 

śniadanie i zdążyć do szkoły na godzinę ósmą. Nagrodą tej wędrówki 

były uroki zimy. wspaniały księżyc rozpraszał mroki nocy, a wokół 

niego migotały błyszczące gwiazdy. w drodze powrotnej towarzyszyła 

rozświetlająca wschodnie krańce nieba jutrzenka. tak wyglądał trud 

przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Dopełnieniem tego 

oczekiwania było robienie ozdób choinkowych, strojenie drzewka oraz 

wspólna wieczerza wigilijna z życzeniami, które nieraz wzruszały do łez. 

a o północy szliśmy wszyscy na Pasterkę. 

Często wracam do wspomnień o wydarzeniach, które w moim sercu 

mają pełnię wartości. Miło wspominam majówki śpiewane pod figurą 

Matki Bożej. jako dziewczynki zbierałyśmy kwiatki, plotłyśmy z nich 

wianki i wkładałyśmy na głowę Maryi stojącej pod krzyżem swego 

syna.

Był też taki człowiek - nazywali go Heródkiem - który grał na skrzyp- 

cach, rzeźbił świątki i różne inne rzeczy. ja go pamiętam jako dziewięcio-

letnia dziewczynka, johanka. Często przychodził do Murowanicy. My, 

dzieci, biegaliśmy za nim, a on opowiadał nam różne rzeczy. Między 

innymi mówił tak: „wiycie dzieci, są śtyry zegary, które biją na ziemi, 

w niebie, w cyścu i w piekle. a teroz wom powiem jak biją w piekle. – 

i w tedy wyjaśniał – Nigdy! Nigdy! Nigdy! te zegary tak biją. wicie jakie ”Heródek” przy pasieniu krów

roz.
14
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to strasne? Mocie być dobrzy, cobyście tam nie pośli. a w cyścu biją tak: 

od casu, do casu! a w niebie biją: wiecna radość, wiecne scyńście! a na 

ziemi biją: tik-tak, tik-tak, tik-tak… a chcielibyście iść do nieba? wicie 

jak tam bedzie piyknie? a zegary biją: wiecna radość, wiecne scyńcie!”. 

Heródek odwiedzał również domy, w których odbywały się chrzty oraz 

wesela. Grał, śpiewał, składał życzenia, a w zamian otrzymywał posiłek 

oraz inne rzeczy. Do mojej siostry przyszedł w 1963 roku po weselu 

i powiedział: „juzeście się Milusiu pozenili, teros se musis chłopeckowi 

powiedzieć mój Goicku Zielony, a chłopecek musi wom powiedzieć 

mój Kwiotecku Złoty”.

 wracam pamięcią i analizuję moje wspomnienia o tym grajku, 

nie tylko ze wzruszeniem. z perspektywy doświadczeń życiowych mogę 

stwierdzić, że tym co robił i mówił, swoją postawą, także wspaniale 

ewangelizował. Przez jego czystą duszę płynął strumień Bożej miłości, 

a przez muzykowanie przechodziło światło mądrości Ducha Świętego.

zawsze podobało mi się życie zakonne. Często jeździłam z tatą na 

wozie po siostrę Olimpię, która katechizowała dzieci w Murowanicy, 

a potem odwoziliśmy ją do nowo wybudowanego, drewnianego 

domu na górce. wspomnienia z tamtych lat wracają. jest ich wiele, 

a o niektórych można by napisać całą książkę – chociażby pierwsza 

Komunia Święta.Ksiądz proboszcz alojzy wilczyński uczył nas 

katechizmu w salkach na plebani, a do komunii przygotowywał na 

łące za kościołem. Na katechezy przygotowawcze trzeba było przejść 

pięć kilometrów. i w końcu ogromne przeżycie – sam jezus przyszedł 

do mnie. Uroczyste przyjęcie komunijne odbyło się przed domem 

parafialnym za kościołem, a nie w restauracji. to było piękne! jakże 

wtedy smakowała maślana bułeczka z kakao. wakacje nie były tylko 

odpoczynkiem od szkoły. Pamiętam jak całą rodziną chodziliśmy 

do lasu, by korzystać z jego darów. jego owoce były dopełnieniem 

potrzeb materialnych, zwłaszcza dla dzieci. Środki ze sprzedaży brusznic, 

borówek, czy grzybów były przeznaczane na zakup wyprawki szkolnej 

i innych potrzebnych przedmiotów. z tak wypełnionym sercem – 

tradycją rodzinną i zwyczajami kulturowymi społeczności lipnickiej – 

byłam formowana duchowo. to pozostało mi na całe życie.Do zakonu 

ss. albertynek było wiele kandydatek, a wśród nich – ja. Był to rok 

1962. Formacja rozpoczęła się w 1964 roku. Następnie obłóczyny, a po 

dwóch latach pierwsze śluby. i w 2017 roku jubileusz pięćdziesięciolecia 

ślubów zakonnych. w latach osiemdziesiątych jeszcze kontynuowałam 

edukację. spełniło się moje marzenie, bo po ukończeniu studiów 

magisterskich przez trzydzieści dwa lata uczyłam dzieci i młodzież. 

Dzieliłam się z drugim człowiekiem wartościami etycznymi i religijnymi.

Życie człowieka jest wielką tajemnicą. ta przestrzeń jest zarezerwowana 

dla niego samego i Boga. i nie wpuszcza się każdego do swego ogrodu, 

bo w nim znajdują się różne rośliny. a Pan Bóg tak cudownie wszystko 

stworzył, że każdy kwiatek jest wartościowy i piękny.

s. Joanna Michalak, Kraków 2018r.

roz.
14
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Ziymio orawsko

ziymio orawsko, ziymio sumiącyk lasów,

skalistyk pól, pochnącyk trow,

krzyźwego powietrzo i sepcącyk rzyk.

ziymio orawsko, ziymio wyskowyk dómów,

wielgik dziedzin, gościnnyk gazdówstw

i idoncyk ku lepsymu dróg.

ziymio nasa, twardo ziymio.

My z ciebie wyrośli

jako ty babiogórskie smreki,

co sie ostały haniok

na wiyrchak wysokik.

E. Kowalczyk



Z babiogórskik 
wiyrchów 

tatrzańskie widoki
Drugik takik ni 
ma, jako świat 

syroki

Rozdział 15
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N
iełatwo odnaleźć i podziwiać tak piękne krajobrazy w innych 

wioskach Orawy, a szczególnie urzekające są wschody 

i zachody słońca, które można obserwować z większości 

punktów widokowych w Lipnicy wielkiej. zacytowaną na wstępie 

przyśpiewkę śpiewało się podczas zbioru owoców leśnych, a także 

przy pasieniu krów. w latach 50-tych były to główne zajęcia dzieci 

i sposób na zagospodarowanie wolnego czasu w okresie wakacji. Nikt 

nie narzekał i nie sprzeciwiał się poleceniom rodziców. Ponieważ wieś 

zelektryfikowano dopiero w 1965 roku, toteż mieszkańcy nie posiadali 

żadnych urządzeń medialnych, a wiadomości „ze świata” odbierali 

nieliczni gospodarze z zainstalowanych głośników za pośrednictwem 

sieci telegraficznej. 

Dłuższe letnie wieczory dzieci z najbliższego sąsiedztwa spędzały na 

zabawach grupowych na łące. w moim rodzinnym domu czytaliśmy 

z koleżankami i kolegami „trylogię” H. sienkiewicza, a podczas wakacji 

zdarzyło nam się nawet przygotować inscenizację „Balladyny” j. 

słowackiego, którą wystawiliśmy w „gajach” /obecnie na tym terenie 

jest posesja pp. wojtusiaków/. Na monotonię nie narzekaliśmy, 

poczucie czasu także było mniej zależne od czynników zewnętrznych. 

stały rytm wyznaczały uroczystości kościelne, a w okresie nauki 

w szkole podstawowej dosyć częste akademie i występy miejscowej 

grupy teatralnej czy ludowego zespołu, które młodzież i dorośli 

roz.
15
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przygotowywali pod kierownictwem organisty Karola stopiaka. 

w okresie świąt Bożego Narodzenia odwiedzali nas kolędnicy z grupy 

prowadzonej przez Karola Pastwę, pseud. Kral. w powtarzającym się 

rytmie tych oczekiwanych przez dzieci, a także dorosłych mieszkańców, 

spotkań w większej grupie społeczności lokalnej kształtowało się 

przywiązanie do małej ojczyzny.

Dzieci mieszkające w pobliżu centrum Lipnicy mogły także 

„podglądać” zwyczaje i organizację dnia na obozie harcerskim, który 

co roku stacjonował na łąkach tzw. taiwanu, tuż za rzeką. Budziły 

się wówczas pragnienia poszerzenia horyzontów, poznania dalekiego 

wtedy świata. i doczekaliśmy się pewnego rodzaju wyróżnienia. w roku 

1960 w okresie wakacji kilkanaście dziewczynek ze szkoły podstawowej 

nr 2 i 3 wyjechało na trzydniową tzw. półkolonię do Nowego sącza. 

Dzień w internacie jednej z miejscowych szkół rozpoczynał się apelem, 

co było mocnym przeżyciem,  

a po śniadaniu zwiedzaliśmy 

zabytki Nowego i starego sącza. Dla mnie, a sądzę, że dla większości 

uczestników był to pierwszy wyjazd poza miejsce zamieszkania.

w niecałe cztery lata później, będąc już uczennicą Liceum 

Ogólnokształcącego w jabłonce, dostąpiłam zaszczytu wyjazdu z grupą 

Lipniczan, w tym m. in. członków ludowego zespołu, na kolędowanie 

do Kurii Metropolitalnej w Krakowie. wyjazd zorganizował ksiądz 

alojzy wilczyński. występowaliśmy przed obliczem samego Ojca św. 

Wieczornica kolędowa 

w krakowskiej Kurii 

Metropolitalnej u 

Metropolity ks. Karola 

Wojtyły - 1964 rok

roz.
15
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jana Pawła ii, wówczas jeszcze Metropolity Krakowskiego i księdza dra 

Ferdynanda Machaya. Na tym niezapomnianym wieczorze kolędowym 

obecny był także redaktor włodzimierz wnuk oraz przedstawiciele 

redakcji „znaku”. Dokumentacja fotograficzna z tego niezapomnianego 

spotkania naszej lipnickiej grupy z tak znakomitymi osobowościami 

może być miłym wspomnieniem dla żyjących jeszcze uczestników 

wyjazdu.

Dalsze kształcenie kontynuowałam na studiach wyższych w zakresie 

filologii polskiej w wyższej szkole Pedagogicznej w Krakowie, 

a po ich ukończeniu podjęłam studia Doktoranckie na Uniwersytecie 

jagiellońskim i w mojej wsP. zamieszkałam już na stałe w Krakowie, 

ale nie zerwałam więzi z Orawą. w moich pracach badawczych 

i naukowych stale jest obecne skalne Podhale, głównie w zakresie 

Wieczornica kolędowa 

w krakowskiej Kurii 

Metropolitalnej  

u Metropolity ks. Karola 

Wojtyły - 1964 rok

Pielgrzymka do Kalwarii 

Zebrzydowskiej z ks. Alojzym 

Wilczyńskim, lata 50-te

roz.
15
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dokumentacji ludowego 

i regionalnego pisarstwa. 

z Krakowa często spoglądam na 

północny stok Babiej Góry, ale 

najpiękniejsze doznania piękna 

krajobrazu i kultury przynoszą 

mi dosyć częste pobyty 

w Lipnicy, spotkania z rodziną 

i przyjaciółmi z lat młodości.  

Maria Jazowska-Gumulska

Wieczornica kolędowa 

w krakowskiej Kurii 

Metropolitalnej  

u Metropolity ks. Karola 

Wojtyły - 1964 rok

Wyjazd dzieci na „półkolonię” 

do Nowego Sącza 

w roku 1960

roz.
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Kany tyn cas?

Kany tyn cas,

w ktorym gwara naso

sumiała 

jako tyn smrekowy las?

Kany tyn cas, 

kie odziynie nase 

kwitło jako leluje

we farskiym ogrodzie?

Kany tyn cas, 

w ktorym juhasi

chodziyli po holak

jako 

gazdowie po polak?

No powiydzciez, 

dzie sie podzioł,

kany je,

kany tyn cas?

E. Kowalczyk



Z radością zawsze 
wracam do mojej 

rodzinnej wsi

Rozdział 16
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J
ako dziewczynka spotykałam się z siostrami albertynkami 

w Ośrodku zdrowia, na katechezie: najpierw w szkole, a potem 

przy parafii. z koleżankami odwiedzałyśmy 

siostry w ich domu, gdzie bardzo życzliwie nas 

przyjmowały. Mogłyśmy odmawiać z nimi 

różaniec w kaplicy i rozmawiać na różne tematy.

Brałam też udział w przedstawieniach 

organizowanych przez siostry w salce na 

plebani np. z okazji imienin Ks. Proboszcza 

alojzego wilczyńskiego, czy odwiedzin Ks. 

Kardynała Karola wojtyły. Bardzo przeżyłam 

przedstawienie o życiu św. teresy od Dzieciątka 

jezus przygotowane przez s. Lidię Gurgul.

Pod koniec klasy siódmej siostry przedstawiły propozycję 

uczęszczania do Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie - było to 

Liceum prowadzone przez ss. Prezentki. Po uzyskaniu 

zgody rodziców zamieszkałam u sióstr albertynek 

w Krakowie, a po zdaniu matury wstąpiłam do ich 

zgromadzenia.

w miarę możliwości z radością zawsze wracam do 

mojej rodzinnej wsi Lipnicy wielkiej i coraz bardziej 

interesują mnie jej dzieje i dzieje parafii.

Siostra Salomea-Aniela Bąk

Matka z dziećmi w 

świątecznym ubiorze na 

„notóniu”, lata 50-te 

Lipnica Wielka  

- Kudzie - lata 50-te

Małżeństwo z dwójką dzieci, 

lata 50-te

roz.
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Tutaj rodzice  
wszczepili mi wiarę 

ojców naszych,
umiłowanie polskości 

i szacunek do  
drugiego człowieka

Rozdział 17
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D
ziękuję bardzo za zaproszenie mnie do pięknej inicjatywy 

dotyczącej przebiegu życia kulturalnego Orawy na przestrzeni 

dziejów. 

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że mimo wyjazdu z rodzinnych 

Kiczor do szkoły w Chrzanowie w 1975 r. nigdy nie zerwałem korzeni 

z moją ziemią “rodną”. z wielkim sentymentem 

każdego roku, wraz z żoną i synami odwiedzamy 

najpiękniejszy zakątek naszej Orawy. tęsknota 

za górami, które ukształtowały mój charakter 

od lat dziecinnych jest nieprzemijająca, gdyż 

tutaj rodzice wszczepili mi wiarę ojców naszych, 

umiłowanie polskości i szacunek do drugiego 

człowieka.

Miałem to szczęście, że trafiłem na równie 

wrażliwych i twórczych nauczycieli, którzy 

potrafili wskrzeszać w nas tradycje i obrzędy 

naszych przodków. w szkole Podstawowej Nr 5 

w Kiczorach należałem do zespołu regionalnego 

“Heródki”, z którym dawaliśmy występy m.in. 

w Krakowie, Makowie Podhalańskim czy 

Żabnie.

Nieraz wspominam sobie 

wieczory i noce przy ogniskach, 

gdzie razem z okoliczną młodzieżą 

śpiewaliśmy orawskie “pieśnicki” 

opisujące dolę i niedolę ludu tu 

zamieszkałego np. “to lipnickie 

pole skałecka na skale, kto sie tam 

dostanie płakać nie przestanie”. 

w czasie pasienia krów na 

polanach pod Babią Górą, słychać 

było zewsząd „ujkanie” pasterzy 

i śpiewy, np. „Pase jo se pase, 

krowicki za lasem, mamicka mi 

niesie moskolicek z masłem”.

Pamiętam, że jako młody 

chłopczyk, chodziłem z babcią 

śpiewać majówki po domach. w okresie bożonarodzeniowym 

chodziliśmy też śpiewać z braćmi kolędy pod oknami sąsiadów, 

a w poniedziałek wielkanocny polewaliśmy panny wodą kolońską 

czyli „parfinami”.

w długie zimowe wieczory były organizowane „skubarki” tj. darcie 

pierza, które niejednokrotnie kończyły się zabawą dla miejscowych 

panien i kawalerów, przy akompaniamencie akordeonu. szczególnie 

roz.
17

Dziadkowie z wnukami - 

początek lat 50-tych

Na pogródce -  

początek lat 50-tych
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Mężczyzna niosący wodę  

w putni - lata 40-te

miło wspominam różne rodzinne imprezy [wesela, chrzciny, imieniny], 

na których można było „se pośpiywać po nasymu” przeróżny repertuar, 

z nieśmiertelną „Orawą” i wyrażającą wielką tęsknotę za górami 

„Góralu czy Ci nie żal” włącznie.

Fascynacja muzyką i śpiewem 

zaowocowała tym, że 25 lat temu 

wstąpiłem do powstałego w 1916r. 

chóru męskiego „Żaby” przy Miejskim 

Ośrodku Kultury, sportu i rekreacji 

w Chrzanowie. w repertuarze chóru 

obok pieśni religijnych, świeckich, 

patriotycznych, żołnierskich, 

mamy także pieśni ludowe, 

w tym oczywiście szeroko rozumiane 

góralskie tj. wiązanka pieśni 

góralskich, elegia na śmierć janosika, 

Ku mej kołysce.

Chociaż nie mieszkam na Orawie 

na codzień, to myślami, a także 

przez zdobycze techniki [telefon, internet] jestem na bieżąco z moją 

„dziedziną” i jej mieszkańcami. Obserwuję ciągły rozwój gospodarczy 

i kulturalny Gminy i cieszę się z jej sukcesów.

Pozdrawiam serdecznie i życzę

Syćkiego Dobrego

Z poważaniem

Mieczysław Kowalczyk

roz.
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88

Kie na sercu mi ciynsko…

Kie na sercu mi ciynsko

sumiynie spowiado twardo

kie nie kce sie zyć

lzy sie cisno

idym ku tobie jezu

bo ktoz mi na tym świecie pómoze 

jak nie ty wiecny Boze 

Cyz mogym rachować 

na pazdrawego dziś brata 

abo pómoc wilcego świata 

Któz wiy dziś lutować

za siumnym banować 

Pomóz pomóz mi Panie 

Przeto casym idym do wiecernika w moji Lipnicy

uginajyncy sie pod grzychami

sarpany lynkami

zeby na chwilke jacy 

ból ciyrpieć uźryć serce cyste 

pómoc Ci krziz niyś Kryste

a to jacy na miynutke mało 

bo kazby sie cłowiekowi słabymu kciało 

dłuzy ciyrpieć i załować

Przeboc mi emanuelu

ale nie przestajym sie modlić scyrze

jako w Betlejym pastyrze 

Pomóc mi zyć Królu nieba

bo tego mi straśnie trzeba

E. Kowalczyk



Rodzinny dom, 
przyjazne  

sąsiedztwo, życzliwi 
Lipniczanie,  

piękna przyroda  
z niepowtarzalnymi 

widokami

Rozdział 18
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M
oją rodzinną Lipnicę wielką „opuściłem” w 1975 r. w wieku 

15 lat. Cudzysłów - gdyż tak naprawdę trudno mówić 

o opuszczeniu Lipnicy, skoro przyjeżdżam do Niej średnio 

dwa razy w miesiącu… Lipnicę od tamtego roku obserwowałem 

i obserwuję z perspektywy: Krakowa (5 lat), warszawy (2 lata), Krakowa 

(6 lat), jaworzna (15 lat) Dąbrowy Górniczej (2 lata), zakrzowa (7 lat) 

i od pięciu lat ponownie Krakowa. 

Muszę przyznać, że ciągnęło mnie i ciągnie na Orawę jednakowo. 

rodzinny dom, przyjazne sąsiedztwo, życzliwi Lipniczanie, piękna 

przyroda z niepowtarzalnymi widokami na Babią Górę, Pilsko, tatry, 

Małą Fatrę, jezioro Orawskie… Chociaż przez te 43 lata tak wiele się 

zmieniło, to jednak w pamięci wciąż przewija się wiele wspomnień 

z dzieciństwa, młodości ale i z czasów życia dorosłego. to zapewne 

dlatego tam, gdzie przebywałem zaczynałem nowo poznanych ludzi 

uczyć śpiewać „Łorawę”. Muszę przyznać, że nie było to wielkie odkrycie, 

gdyż na ogół o tej pieśni przynajmniej słyszano.

 Lipnicka gwara, lipnickie zwyczaje to 

kolejny wyraz wiążący człowieka z tym 

naszym niezwykłym regionem. wiara 

w Boga i przywiązanie do Kościoła – 

zamieszkujących Orawę ludzi, to wciąż 

podstawowa zasada funkcjonowania. 

religijność wyrażająca się w słowach: „jak 

Bóg da”. to wszystko powoduje, że jako 

ksiądz katolicki z wielkim wzruszeniem 

i szacunkiem zwracam się ku Lipnicy, 

a przede wszystkim ku moim rodakom, 

wciąż jeszcze otwartym, życzliwym 

i wrażliwym na drugiego człowieka. Daj Boże, by to jak najdłużej 

przetrwało. wiadomo - szeroki kontakt ze światem, praca za granicą, 

przynosi rozwój, ale i zagrożenia, powodujące zachwyt nad tym co 

1 – Burbunda – burak 
pastewny

roz.
18

Mężczyzna - lata 30-te

Dziewczynka pasąca krowy - 

lata 60-te
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obce i niekoniecznie dobre. jednak osobiście wierzę w moich rodaków, 

że sobie z tym poradzą dzięki zakorzenieniu w tradycję, mocną wiarę 

i przywiązaniu do ziemi Ojców. 

i chociaż ta ziemia leży odłogiem to jednak cieszy, że Lipniczanie wiążą 

się z Orawą poprzez budowę coraz to piękniejszych domów, zadbanych 

ogrodów, co widać gołym okiem i jest nie do porównania z latami 

siedemdziesiątymi, kiedy z Lipnicy wyjeżdżałem. 

Dzieciństwo, obok chodzenia do szkoły - kojarzy mi się z mozolną 

pracą na roli, pasieniem krów, zbieraniem borówek, malin, grzybów 

i plewieniem burbundy1 – to pewnie dlatego nigdy nie byłem na 

kolonii, ale za to tworzyła się potrzeba budowy „tamy” na rzece i w ten 

sposób powstawały całkiem przyzwoite „kąpieliska” (chociaż woda 

z Babiej Góry najczęściej była zimna). Był to jednak czas radosny i do 

dzisiaj pamiętam jak to 

wypadało się zawsze 

odezwać do pracujących 

w polu: ”Boze pumogoj” 

i zapytać: „jako Wom 

sie kosi?” albo na drodze 

jak się kogoś spotkało 

to trzeba było zapytać: 

„ka ta idziecie?” albo 

„idziecie?” lub „jako Wom 

sie idzie?”. i chociaż mnie 

to nie interesowało, to 

jednak wypełniało zasadę 

do dzisiaj ulubioną przez 

wielu, że mnie to nie 

obchodzi ale chciałbym 

wiedzieć… 

z kolei o więzi – nie tylko z sąsiadami - świadczyło to, że w Lipnicy 

wielkiej były same Ciotki i Ujki… Kiedy jadę do Lipnicy bardzo lubię 

testować Młodych czy Oni coś o tej przecież niedalekiej przeszłości 

wiedzą. Niedawno w Podwilku w sklepie młodą sprzedawczynię 

poprosiłem o „cełetkę” - znacząco odwróciła się za siebie, gdzie był cały 

zestaw pieczywa, ale po sekundach refleksji pyta: a co to jest? Mówię 

jej to jest chałka albo plecionka – cała półka tego pieczywa jest… pani 

nie wie co to „cełetka”? Ona odpowiada: Panie ja nie stąd, ja kierunek 

Polska - ze Spytkowic … Bardzo ciekawiły i ciekawią mnie relacje 

„przygraniczne”, które wytworzyły określenia, że się jest z Orawy albo 

z Polski. 

Pozdrawiam serdecznie ks. Andrzej Lichosyt

roz.
18

Widok z wieży kościelnej na 

Rolę Lichosytową, 

lata 50-te
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To downe śpiywanie

to downe śpiywanie kaześ sie podziało, 

kie w dzisiyjsyk casak tak słysno cie mało.

Cy cie wiater porwoł, cy cosik zabrało?

nie słysno cie nika, dzieześ sie podziało?

Cy cie powiązali, zakuli zelazym,

bo sie tyz nie zgodzos z teraźniyjsym casym.

Downi na Orawie wesoło bywało,

pastyrze śpiywali, bydełko zbyrkało.

Dzisiok w kazdym dómie tranzystory grajo,

lejo wode, lejo, ludzi ogłupiajo.

Nuto, staro nuto, wróćże sie tyz do nos,

Będzie tu weseli, kie przidzie inksy cos. 

e. Kowalczyk



Kupcy 
i majstrowie

Rozdział 19
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B
yło to jus tak niedowno, bo 79 roków tymu, kie po dziedzinie 

wielkolipnickiej na Orawie drogom jechoł chłop wozym 

i wołoł tyngo „kołomoź”1. jesce ludzie jeździli wozami 

o drewnianyk osiak, alie jus na kolesak2 do wozu były zelezne tzw. 

rafy, ze jus koleso sie nie ozlieciało, chyba ze połomały sie w niym 

sprychy, co łączyły bahra3 z głowom kolesa. Kie kcioł gazda kany jechać 

to musioł sprowdzić cy som nasmarowane osie kołomaziom – takiym 

cornym smarym, cóby sie mu w casie jazdy nie zapoliyły głowy i osie 

od tarcio suchyk osi i głowicy koła. 

jako jo pamiyntom to miołek jacy 7 roków, kiedy Niymcy jechali 

zajońć Polske. Casami po dziedzinie słysno było wołanie tyngim 

głosym kołomoź, kołomoź. Gazdowie wychodziyli z domów jak słyseli 

to wołanie i śli do kupca kołomoźnika z małymi 

becółkami i kupowali to smarowidło, alie jus nie 

wiym napisać jakie było ono drogie. jesce po wojnie 

były choćkany u gazdy wozy z osiami drewnianymi, 

alie chnet nastały wozy z osiami zelaznymi. jus nie 

było wołanio kupować kołomaź bo osie zelezne 

gazdowie smarowali innym smarem. 

Po dziedzinie chodziuł tys chłop nazywany 

śklorz. Nosiuł on na plecak skrzinke drewiyno na 

strzemionak w ktoryj mioł niewielkie tabły śklane 

bo downi w domak były małe okna, a w nik małe śkła. Kie seł drógom 

to wołoł okna śklić, okna śklić i ludzie nie musieli sukać śklorza zaśklić 

okna, bo on prziseł som do domu i zaśklół gazdom okna, rod był ze 

cosik zarobi.

1 – Kołomáź – półpłynny 
smar do wozów drewnia-
nych

2 – Koleso - koło

3 – Bahro – jedna z części 
obwodu koła drewniane-
go, mocowana na dwóch 
szprychach

4 – Ślajfiárz – wędrowny 
szlifierz narzędzi

5 – Miśkować – kastrować 
knura

roz.
19

Kawalerka - lata 50-te

Dziewczęta - 1940 rok
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Chodziyli po dziedzinie tacy naprawiace gazdom przetaki do cyscynio 

ziarna z pliyw i śmieci. wtedy wołali takiego majstra do siebie jak 

mieli ostrzepany taki przetak o ockak małyk i wiynksyk. Po dziedzinie 

chodziyli tacy majstrowie co łotali dziurawe gorki, bo w tamtyk casach 

było syćko drogie, duzo gorków zelaznyk nie było, a gaździny nieroz 

w jednym gorku nazywanym zeleźniok warzyły wiyncy innyk jodeł. 

zaś na mliyko, do jedzynio i kisynio i na masło, były gorki z gliny 

wypalowane. trza zbocyć, downo ludzie nie znali łyzki do jedzynio, 

bo jedli łyskami z drewna, przeto mieli lepse zymby. Kie taki majster 

drógom tys wołoł gorki naprawiać, wtedy gaździny wynosiyły 

dziurawe gorki co im zaroz naprawiuł, ale tys kie były duzo dziurawe 

to ik broł ze sobom do swojego warśtatu i tam naprawioł i przynosiuł 

4 – Ślajfiárz – wędrowny 
szlifierz narzędzi

roz.
19

W niedzielne popołudnie, 

lata 40-te

Wóz smarowany 

„kołomaziom”,

lata 40-te  
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ik nazod gaździnie. Przewoźnie w gorkak zelaznyk dna sie przetarły 

i nie dało sie w nim warzić jedzynio. Przeto tacy łotace gorków musieli 

być. Kie się gaździnie ozbiół gornek gliniany to byli tacy druciorze, co 

słozyli ozbity gorcek i oblekli go całego drutym ciynkiym. taki gorcek 

mogła jesce dłuzy gaździna uzywać. Chłopi sie nie miysali do gorków 

bo to było na głowie gaździny przeznacone. 

jesce chodziuł po dziedzinie woźny majster, có nosiół na ramiyniu 

wózek do ostrzynio nozów selijakik, na świniobicie nojbardzi. taki 

chłop nazywoł sie ślajfiorz4 i był przydatny tys i chłopom bo ostrzył 

im brzitwy do goliynio. Ni mieli innego sposobu, chłopi tys, i fryzjerzi 

w miastak, zgolić kudły z gymby i brody, chłopom i panom cóby 

mieli gładko gymbe i lica, zeby baba jak kcioł je chłop pocałować 

nie pedziała mu ze je dziubie po gymbie. Chodziył po dziedzinie taki 

doktor co miśkowoł5 świnie, cóby sie nie hukały i nie były chowane 

na takie nazywane maciory co rodziyły prosiynta. juz nie wiym cy 

sie jako ozdzieroł bo jo był mały i starsi strasyli dzieci miśkorzym, 

ziandarym, kominiorzym, tok się tys boł pokozać kie taki miśkorz seł 

drógom i widziołek go na włosne ocy. Nimioł zodnego sprzyntu do tej 

roboty, ba jacy nozycek i cymsik zaliywoł rane i potym je zesywoł. jus 

nima miśkorza, a i ludzie jus mało chowajo świnie, bo nimajo ik cym 

kormić kie nie gazdują, alie obziyrajo telewizory kolorowe i paradzo 

sie ze majo telefony komórkowe, a ostatnio takie pusecki có mozno po 

całym świecie obziyrać syćko „smarfony” co psujo moralność dzieciom. 

Na końcu kcym sie spytać samego siebie ka sie podziały wróny 

i kawki i inne ptoki co kamaraciyły np. z orocym, za to gadów to sie 

namnozyło, ktoryk downo mało było. 

Przibocył to Eugeniusz Pastwa l. 85 w roku AD 2018

Rodzina - lata 40-te

roz.
19

5 – Miśkować – kastrować 
knura
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Moje 
wspomnienia
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U
rodziłam się pod koniec lat 50 ubiegłego stulecia w Lipnicy 

Małej. tam też uczęszczałam do ośmioklasowej szkoły 

podstawowej. szkoła miała tylko 2 sale lekcyjne, toteż 

większość lekcji odbywała się po różnych domach w odległości nawet 

do pół kilometra. 

jednakże chcę tutaj napisać o obrzędzie związanym ze świętami 

wielkanocnymi, jaki miał miejsce w moim domu rodzinnym. Nie 

pamiętam jak przeżywaliśmy wielki Czwartek, lecz wielki Piątek był 

od świtu dniem, który wprowadzał nas w misterium męki Pana jezusa 

Chrystusa. rodzice budzili nas skoro zaczęło świtać i musieliśmy iść 

wszyscy do potoka, aby się obmyć w lodowatej wodzie. tata tłumaczył 

nam, że Pana jezusa zrzucono do zimnej wody i my na pamiątkę tego 

wydarzenia musimy chociażby się umyć. jeśli ktoś z domowników nie 

mógł iść do potoka, to tata przynosił w wiadrze wodę, aby ta osoba mogła 

się obmyć. wyjątkiem były niemowlęta. trzeba sobie uzmysłowić, że 

to jest początek wiosny i często jeszcze na polach leży śnieg. Po umyciu 

i ubraniu się przychodziła pora na wspólną modlitwę. Na klęczkach, 

roz.
20

Chrzciny - przed plebanią, 

lata 40-te

Widok na Kiczory, 

lata 50-te 
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bez wyjątku, odmawialiśmy po trzy razy Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, 

Chwała Ojcu i Wierzę w Boga. Odmawialiśmy też modlitwę do anioła 

stróża, której tekstu nigdzie nie udało mi się znaleźć, a to chyba dlatego, 

że jest to modlitwa w gwarze. Poniżej podaję tekst:

“Strózu mój Janiele, stój przi moim ciele, zebyk jo cie uwidziała, kiedy 

bede umiyrała i Nojświyntso Paniynke. Ta Nojświyntso Paniynka 

podujina krzizycka świyntego, a z tego krzizycka drogo krewka płynie. 

Odstąp ody mnie złe pokusynie, bo tu idzie Stróz Janiół, strózowoł mie 

bedzie. Strózuj mie Janiułku, waruj do upadłe śmierzci, a po śmierzci na 

wieki wieków. Amyn. 

Sła Paniynka z Dziyciontkiym z małe Mse Świynte na wielgo Mso 

Świynto, zwónecki zazwóniły, syćkie dusycki sie ukłuniły, jacy jedna sie 

nie ukłuniła, to ta cu mame i tate biyła. Nie biyła, jacy pomyślała.”

Chcę jeszcze pokrótce opisać obrzędy związane z chrztem dziecka, 

gdyż nieco zmieniły się zasady co do matek. Po narodzinach, ojciec zaraz 

zgłaszał proboszczowi dziecko do chrztu. wybierano też chrzestnych, 

zwanych na Orawie kumotrami. wybór był prosty. zazwyczaj był to 

ktoś z rodzeństwa ojca lub matki dziecka, najczęściej małżonkowie. 

Ojciec brał za pazuchę pół litra wódki i szedł “pytać kumotrów”. Bycie 

kumotrami było zaszczytne i pożądane, im więcej nosiło się dzieci 

do chrztu, tym większy był honor i poważanie. zadaniem kumoski 

było ubrać dziecko do chrztu. Prezentów dla dziecka zazwyczaj nie 

było. Po ubraniu dziecka kumoska klękała i odmawiała modlitwę, po 

czym szła na nogach do kościoła wraz z kumotrem. rodzice dziecka 

nie uczestniczyli w chrzcie swojego dziecka, tym bardziej matka, gdyż 

była “nieczysta”. Ma to być może związek z Prawem Mojżeszowym, 

jak pisze ewangelista Św. Łukasz: “Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia 

według Prawa Mojżeszowego…” (Łk.2.22). Gdy dla kobiety minął czas 

oczyszczenia, aby mogła chodzić na msze święte, musiała pójść na 

tzw. wywód. Polegał on na tym, że matka brała dziecko do kościoła 

i siadała przed samym ołtarzem. Po odpowiednim błogosławieństwie 

mogła już swobodnie uczestniczyć we mszy św. i brać czynny udział 

we wspólnocie. zanim jednak położnica nie poszła na wywód, nie 

wolno jej było wychodzić i spotykać się z innymi członkami wspólnoty 

sąsiedzkiej. sąsiadki pilnowały, aby położnica nawet nie wychodziła 

spod swojej strzechy, gdyż wierzono, że latem będą straszne burze 

z piorunami. Oczywiście w innych wsiach na Orawie mogło być nieco 

inaczej. tak było w Lipnicy Małej i tak samo opowiadały kobiety 

z Kiczor.

w latach mojego dzieciństwa i młodości było dużo ciężej niż 

dzisiaj, ale czy obecnie jest człowiek szczęśliwszy? wątpię w to. Gdy 

zamykam oczy widzę drewniane, orawskie chatki przycupnięte wzdłuż 

płynących potoków, w których było sporo raków i pijawek. w tych 

małych domach, często trzyizbowych (kuchyń, bioło izba, wyśnio albo 

1 – Ujkać, Hujkać – pokrzy-
kiwać wydając przeciągły 

głos zwykle nawołujących 
się pasterzy i pasterek

roz.
20
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niźnio izba i siyń) mieszkały często rodziny wielopokoleniowe. Chociaż 

niejednokrotnie było ciasno, to przytulnie i serdecznie. Były silne więzi 

rodzinne. Każdy członek rodziny znał swoje miejsce i wiedział co ma 

robić. Dzieci, te już nieco starsze, zazwyczaj pasały krowy i pomagały 

w miarę swoich możliwości w domu. w tamtych czasach, szczególnie 

wieczorami słychać było śpiewanie pastuszków i “ujkanie”1. 

roz.
20

Widok na pola lipnickie 

jeszcze początkiem lat 60-tych 
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Przed Domem Ludowym,  

1944 rok

Latem budowaliśmy tamy na rzekach i kąpaliśmy się. woda była 

czysta, można było napić się bez strachu, że się pochorujemy. Nie było 

basenów. w okresie zimowym kobiety skubały pierze, opowiadając 

przy tym przeróżne historie, potem tańce. jako jedne z ostatnich 

skubarek z tańcami w Kiczorach odbyły się u nas w domu na początku 

lat 90.

Pola nie leżały odłogiem, gdyż 

prawie wszyscy byli w domu 

i uprawiali ziemię wzajemnie 

sobie pomagając. Były też 

i kłótnie o przysłowiową miedzę. 

już wczesną wiosną mężczyźni 

wyjeżdżali na pola orać zagony 

pod zasiewy. wszystkie tego 

typu prace były wykonywane 

pługiem. Maszyną ciągnącą 

był koń, w późniejszym okresie 

pojawiły się traktory. wszystkie 

obróbki pola wykonywano ręcznie, od zasiewów po zbiory. w latach 90 

ubiegłego stulecia do pracy w polu zaczęto wykorzystywać maszyny, 

które w znacznym stopniu wyręczały potencjał ludzki. z roku na rok 

każdy starał się być samowystarczalny. wraz z pojawianiem się coraz 

to nowszych maszyn, wyręczających pracę koni i człowieka, zaczęto 

stopniowo pozbywać się koni. Obecnie w Kiczorach jest tylko jeden 

koń, raczej dla zasady niż do pracy.

Czas wakacji. teraz niejednokrotnie słychać, jak rodzice narzekają: 

“Kieby sie wreście skuńcyły te wakacje i dzieciska posły do skoły, bo 

biyda s nimi wydzierzeć, telo dokazujo, nima im nijako rady dać.” 

Oczywiście, dzisiaj dzieci nie mają obowiązków. Nie pasą krów, nie 

pomagają w pracy na gospodarce, bo wszystko zanika. Dzieci się 

nudzą, albo siedzą godzinami przed komputerami, telewizorami czy 

smartfonami. Dla nich ciekawa lektura, to przeżytek, ale całymi dniami 

będą klikać na komórkach czy innych cudach współczesnej techniki. 

Dawniej dzieci z utęsknieniem czekały na początek roku szkolnego 

i to bynajmniej często nie dlatego, że pragnęły zrobić kolejny krok na 

drodze w zdobywaniu wiedzy. Przez te kilka godzin pobytu w szkole 

nie musiały pracować w domu, często ponad swoje siły.

Galopujący postęp techniki przyniósł wiele dobrego, ale też 

i wzajemną izolację społeczeństwa. Pomimo różnych sprzętów i maszyn 

mamy mniej czasu dla swojej rodziny i innych, na wspólne spotkania 

i rozmowy. wiele młodych ludzi wyjechało za przysłowiowym 

chlebem za granicę. Częściej zamykamy się też w swoim domu, gdzie 

upływający czas skracają nam różnorakie media.

Maria Karkoszka

roz.
20
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Moje przykozania

synu Orawy 
boc 
nie syćko mozno kupić 
za judosowe srebrniki

synu Orawy 
miyłość do rodne ziymie 
to nie ino wysywano cuska 
i nastrojone gynśle

synu Orawy 
kie cie bedo mamić 
selijakiymi światami 
nie zaboc 
có to honór i godnoś

synu Orawy 
trza duzo siyły 
cóby nie zatracić 
Mikowyk nucicek

synu Orawy
odziynie twoik ojców
to twoja dusa
nie wyrzec sie je

synu Orawy słuchoj 
downe gwary 
óna ci pokoze 
dróge ku ślebodzie

synu Orawy
to có nowoźniyjse jes w sercu 
to co nopiykniyjse jes na Orawie

E. Kowalczyk



Kiedy wyjeżdżam 
z Lipnicy Wielkiej 
do domu zawsze 
łza kręci mi się

w oku
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N
azywam się anna Goniwiecha z domu Kuliga. Urodziłam 

się 10 marca 1960 roku w Lipnicy wielkiej. w swojej 

rodzinnej miejscowości mieszkałam przez 21 lat, a następnie 

wyprowadziłam się ponieważ wyszłam za mąż i wspólnie z mężem 

mieszkam w Bukowcu (woj. śląskie), gdzie prowadzimy gospodarstwo 

rolne, które mąż otrzymał od swoich rodziców. 

Kiedy czasami wracam wspomnieniami do lat młodości nie da się 

ukryć, że życie było zupełnie inne. w każdym domu były krowy: jedna, 

dwie; u nas były cztery, które pasło się na miedzy lub na urwiskach. 

jesienią wychodziło się z krowami na całe dnie. Krowy swobodnie 

poruszały się na łące, niedaleko nich paliło się ognisko, piekło się 

boczek oraz chleb. wokół było wszystko wykoszone 

i wypasione przez bydło, aż miło było patrzeć. 

Na gospodarstwach były też świnie, konie 

oraz kury znoszące jajka, które były sprzedawane, 

a za zarobione pieniądze można było kupić mąkę, 

cukier oraz ocet na upieczenie domowego chleba. 

Moja mama Hermina Kuliga piekła chleb oraz 

podpłomyki raz w tygodniu, których smak do tej 

pory wspominają moje córki. ja też nauczyłam się 

wypiekać chleb z żytniej mąki i piekę go parę razy 

w ciągu roku.

Miło wspominam również noce świętojańskie, 

podczas których paliło się ogniska, śpiewano 

różnego rodzaju piosenki oraz grano na harmonijce 

do późnych godzin nocnych. 

roz.
21

Wesele rodziców Anny  

- 1956 rok

Rodzina Anny, 

lata 60-te
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Pamiętam jak wspólnie z rodziną i znajomymi 

chodziłam do lasu na borówki. zbierano je do wiader, 

robiono nawet wyścigi kto więcej nazbiera. Następnie 

sprzedawano je w skupie u Państwa wierzbów. 

zbieraliśmy także maliny, z których robiono soki i inne 

przetwory, w „Potoku za wodą” oraz w tzw. „Granicach”. 

Chodziliśmy również na grzyby do „Krzywania”, „Boru” 

i na tzw. „Polonki”. wszędzie można było spotkać 

grzybiarzy, którzy mieli koszyki wypełnione maślakami, 

rydzami oraz prawdziwkami. Był to mile spędzony czas 

z najbliższymi. 

Obecnie w lasach można spotkać tylko osoby starsze, które 

pamiętają wycieczki i spacery do lasu w poszukiwaniu borówek, malin 

oraz grzybów. Ludzi młodych niestety coraz rzadziej, a nawet wcale. 

z perspektywy czasu bardzo dużo się zmieniło, nie ma już 

gospodarstw w każdym domu. jest ich zaledwie parę na wioskę, rzadko 

można również spotkać na podwórku kury bądź kaczki. teraz każdy 

dba o wygląd swojego domu, swojej posesji, dookoła można zauważyć 

luksusowe samochody, którymi wszędzie można podjechać, nigdzie 

nie trzeba iść pieszo. Ludzie pracują poza granicami kraju, opuszczają 

rodzinne miejsca całymi rodzinami. 

Pomimo swojej wyprowadzki staram się w miarę swoich możliwości 

odwiedzać rodzinne strony wspólnie ze swoimi córkami oraz wnukami. 

Kiedy wyjeżdżam z Lipnicy wielkiej do domu zawsze łza kręci mi się 

w oku. w końcu były to najlepsze lata spędzone na Orawie, w Lipnicy 

wielkiej. 

Anna Goniwiecha

roz.
21

Dziadek Anny, 

lata 40-te

Rodzina Anny,

lata 60-te
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Ptoski na wiesne wracajo…

Kieloz to wos Orawioków

jako z gniozd ptoków

poleciało

w światy dalekie

za chlebym, po nauke,

do miastowego zycio. 

a tu stare dłónie ojców

ni mogo udzier-zeć gazdówki.

Gino downe zwyki.

Orawa jałowieje. 

a trzeba ty ziymi

mądryk głów,

mocnyk rąk

i gorkik serc.

Ptoski na wiesne

wracajo… 

dr Emil Kowalczyk



Wspomnienia 
z Orawy

Rozdział 22
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K
iedy byłam w pierwszej klasie, to zawsze przyglądałam 

się starszym kolegom i koleżankom, którzy byli w zespole 

regionalnym im. Heródka w Przywarówce, i którzy 

występowali na różnego rodzaju przedstawieniach i festiwalach. 

wzory na spódnicach wirowały, jak te polne kwiaty na łąkach. 

Chłopcy i dziewczęta podrygiwali i zabawnie zaczepiali jeden drugiego 

podczas tańca na scenie: pociągające spojrzenia, śmiech i gwizdanie 

były częścią folkloru. to Ćiardasia, to Tyrci polkę... raz delikatnie, a zaś 

drugi z przytupem; to osobno, to w kole, na krzyż i popod rękę – na 

scenie jak i w życiu. te tańce i śpiewy opowiadały dawne obyczaje 

ludu orawskiego.

Przyszła i na mnie kolej kiedy to ubrałam ten magiczny strój orawski 

i zaczęłam opowiadać historię dawnej Orawy, jej zwyczajów i piękna 

— opowiadać historie ludu orawskiego wypisanego na wzorach 

orawskiego stroju, połysku parzenicy i ciupagi rzeźbieniach. jeździliśmy 

na występy do różnych miast w kraju i za granicę. Każdy taniec przybył 

i odszedł z rytmem pór roku. tańce i śpiewy opowiadały o młodej 

miłości, ciężkiej pracy na polu, o wypasie krów, o babiogórskiej 

kosodrzewinie, lipnickiej dziedzinie, o honorowych parobkach 

i szumiących potokach. te śpiewy i tańce ukazywały codzienność 

w nowym i wyjątkowym świetle, i budziły orawską dumę, która 

towarzyszy mi do dnia dzisiejszego pomimo tysiąca mil odległości.

Gdybym nie miała możliwości jechać na występy z zespołem, to 

nie byłabym w stanie podzielić się historią Orawy z innymi. Czy to był 

występ w Nowym targu czy na słowacji, w turcji czy w Niemczech, jak 

roz.
22

Zespół Orawa  

z zaprzyjaźnionym zespołem  

z Włoch na Festiwalu 

Folkloru Ziem Górskich,  

rok 1983
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tylko wyszliśmy na scenę to widownia z ciekawością i zauroczeniem 

przyglądała się naszym tańcom i śpiewom. Odrębność kultury była 

tym bardziej wyrazista na występach poza regionem Orawy: kolorowe 

suknie i chusteczki wirowały, kapelusze podskakiwały, a ciupagi 

zbyrcały pod chłopskim przytupywaniem i dziewczęcym hujkaniem. 

wejście na scenę było pełne werwy i głośnego śpiewania, tak głośnego 

że się zdało jakbyśmy schodzili z górskich wierchów ku dziedzinie. to 

tylko Orawiacy potrafią tak się bawić na scenie.

te pieśni i tańce nie wywodziły się z popularnych filmów ani radia 

i na pewno nie z internetu, ale wyszły z ziemi orawskiej, z zywobycio 

naszych praojców. wywodzą się z pór roku, z zapachu świerków, 

opowieści babcinych, i echa, które się rozlega jak grzmot od Babiej 

Góry ku tatrom. 

Czasy się zmieniają, ludzie zabiegani na różne strony, ale orawska 

tożsamość będzie zawsze częścią mojego życia i moich dzieci. Kiedy się 

spotykam z moją rodziną, to orawskie pieśni i wspomnienia obyczajów są 

często w naszym repertuarze. szczególne dzięki należą się śp. dr emilowi 

Kowalczykowi, bez którego zespół im. Heródka w Przywarówce by nie 

istniał. to dzięki niemu mały 

zalążek kultury pod Babią 

Górą zamienił się w wielkie 

dziedzictwo kulturowe, 

które się rozprzestrzenia na 

region małopolski i daleko 

poza granice Orawy. 

Podziękowania należą 

się również Gienkowi 

Karkoszka który prowadził 

zespół „Orawa”, mojej 

bratowej jance Karkoszka 

i wszystkim miłośnikom 

Orawy za pielęgnowanie 

orawskiej kultury teraz 

i dla przyszłych pokoleń. 

Ela Murphy, USA

roz.
22

Rysunek córki Eli Murphy  

z domu Karkoszka - 2018 rok
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Zespół Orawianie, 

koniec lat 90-tych

roz.
22

Zdjęcia ze wspomnieniami 

Eli Murphy z domu Karkoszka  

z lat 90-tych



111

Obrzędy 
i tradycje na 
przestrzeni 

dziejów Gminy 
Lipnica Wielka

Rozdział 23
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O
puściłam moją Parafię rodzinną w 1962 r. mając niecałe 

14 lat, wstępując do rodziny zakonnej sióstr albertynek 

w Krakowie. Dzielę się w sposób nieudolny pięknem 

i bogactwem kultury i wiary ludu lipnickiego. 

Wesele (zapoczątkowanie rodziny). sąsiedzi i rodzina zbierali jajka, 

ser, bo była bieda. Panna młoda pożyczała długi welon zwany ślajer 

i po weselu z ciastem oddawała. Gościnność była wspaniała. Przez całą 

drogę od domu Panny młodej do kościoła rozrzucano – częstowano 

ciastem, rogalikami stojące przy drodze dzieci, ludzi…

zaprzęg weselny był przepiękny – przystrojeni 

drużbowie, druhny, konie. Dzieci z rodziny niosły 

długi welon Panny młodej od kościoła, (od 

drzwi) do ołtarza. Najbardziej wzruszające było 

błogosławieństwo Młodej Pary przez rodziców 

i pożegnanie młodej Pani przez rodzinę już po Kościele, 

kiedy odchodziła do domu męża – dużo było płaczu, wdzięczności. 

Muzyka była w boisku, w stodole pięknie przystrojonej, a muzykanci 

grali wspaniale i po północy były bitki. Pod wieczór przewożono posag 

roz.
23

Wesele - Herminy i Józefa 

Symalów lata 40-te

Dziewczęta noszące obrazy  

i feretrony w latach 50-tych

Bierzmowanie na przełomie 

lat 30/40-tych
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panny młodej czy pana młodego z różnymi przyśpiewkami, a ludzie 

koło drogi mieszkający mieli głowy w oknach „co tyz to ta „n” dostała 

od rodziców. 

Po ślubie młodzi razem szli do kościoła, a na miejsce młodej Pani 

w Kościele czy przy noszeniu sztandarów szła inna panna. 

zawsze przed sumą był śpiewany różaniec i panny stały 

w przodzie aż do pół kościoła, a kawalerowie na chórze. w niedzielę 

przyjeżdżała Pani z lodami pod kościół. Lody były po 1 zł, po 50 gr, a dla 

najbiedniejszych po 20 gr; czasem Pani dawała biednym dzieciom za 

darmo, bo nie miały 20 gr. 

Msza Święta to święto rodzinne, każdej rodziny i całej parafii. 

z Przywarówki, z Kiczor, a czasem i od skoczyków buty – topanki - niosło 

się w rękach, a szło się boso, żeby nie zniszczyć butów. Kiedy były 

upały, to koło sklepu jak się skręca do Małej Lipnicy – obok Figury – na 

ławeczce było wiaderko z wodą i garnuszkiem, aby zmęczeni parafianie 

orzeźwili się. Pożyczano ciepłe buty i płaszcze (kaboty) w zimie do 

Kościoła. Oprócz ciężko chorych w domach, do kościoła wszyscy chodzili 

i śpiewali Bugu całą duszą i sercem. s. Linusa i s. Lidia pieśni na dużych 

arkuszach pisały drukowanymi literami i uczono dzieci i ludzi śpiewać. 

Ksiądz wilczyński bardzo dbał o porządek w kościele. Ludzie starsi 

po Mszy Świętej wychodzili, a dzieci zostawały i śpiewały z Panem 

Organistą Karolem stopiakiem i siostrami. wszystkie Figury Święte 

były niesione i pięknie przyozdobione. Nie brakowało młodych!!!

roz.
23

Komunia Święta w Lipnicy 

1963 rok - Ksiądz Alojzy 

Wilczyński z Siostrami 

Albertynkami: S. Lidią, S. 

Linusą i S. Salomeą
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Na najważniejszy moment Mszy Świętej, czyli Przeistoczenie 

dzwoniła sygnaturka i ludzie w domach oddawali cześć Panu jezusowi, 

który z nieba zstępuje na ołtarz by zabrać wszystkie ludzkie troski, 

problemy i oczyścić ludzi z grzechów. 

w Boże Narodzenie i w wielkanoc zwykle rodzice szli na sumę 

i polecali dzieciom – domownikom, by w czasie Przeistoczenia święconą 

wodą błogosławili w stajni dobytek, a także i pola. zwykle gospodarze 

po sumie i po obiedzie szli w pole ze święconą wodą by mocą Bożą 

błogosławić pola, aby różne nieszczęścia omijały je. Kiedy rolnik – chłop 

– wyszedł pierwszy raz na wiosnę w pole by siać, sadzić – to klękał na 

środku zagona i prosił Boga o błogosławieństwo na cały rok, a kiedy 

zebrał już ostatnie plony to również klękał na środku pola i całował 

ziemię, zdejmując kapelusz „dziękuję Ci ziemicko za to sytko cym nas 

obdarzyłaś i dej Boze docekać następnych plonów”. sama brałam udział 

w tym podziękowaniu Bogu z moim tatą i moim bratem janem. 

Kiedy rodzice kupili dzieciom nowe ubranka, czy zostały uszyte 

nowe sukienki (wiganki), czy koszule – kiedy pierwszy raz je ubierano 

to mama uczyła modlitwy: ucałuj sukienkę i powiedz: daj Panie Boże 

szczęśliwie zedrzyć i na duszy zbawienie zarobić. 

I spowiedź i I Komunia Święta – dzieci przepraszały nie tylko 

rodziców, rodzeństwo, ale i sąsiadów, nauczycieli słowami „odpuście 

mi”. Całowano ręce rodzicom i Dziadkom. Pożyczano sukienki do 

roz.
23

Wesele przed chałupą 

żydowską u Fischerów na 

Kamieńcu
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i Komunii Świętej – nie było prezentów materialnych, bo Pan jezus 

był największym, najwspanialszym darem. Do i Komunii Św. dziecko 

przystępowało ze swoimi rodzicami. Dziecko w środku, a kiedy były 

sieroty to siostry zastępowały rodziców w tym dniu lub najbliższa 

rodzina. ja na i Komunię Świętą otrzymałam 5 dkg landrynek i nie 

poszłam paść krowy, a rodzice oprócz wielkiej miłości sprawili mi nową 

sukienkę, którą miałam aż do Bierzmowania, a potem przekazało się ją 

biednym. Gdy chodzi o i Komunię Św. to siostry albertynki upiekły 

rafaliki (rogaliki) i po Mszy Św. na plebanii było śniadanko: rafaliki 

(rogaliki) i kakao. Dziewczynki trzymały lilijki w czasie uroczystości 

komunijnych, a chłopcy świece. 

Prymicje – pamiętam prymicje Księdza Karkoszki z Polany – Kiczor, 

Ks. Karola Lichosyta i Ks. władysława Pilarczyka. Ludzie pomagali 

rodzinie przez zbieranie jajek, sera…. , zabijano byki i 2 tygodnie 

trwała uczta prymicyjna w Kiczorach u Księdza władysława, na którą 

była zaproszona cała parafia. Pamiętam kazanie ks. Karola Lichosyta 

na sumie „zdobywać dusze, dawać im Ciebie, by kiedyś z nimi wielbić 

Cię w Niebie – pozwól mi Jezu”. Miałam wtedy chyba 10 lat. Niedługo 

po jego prymicjach zmarła mu mama i przybyło na pogrzeb ponad 

60 kapłanów. Ludzie mówili, że takiego pogrzebu jeszcze Lipnica nie 

oglądała. 

Pogrzeby – zawsze Pan Heródek – Karol wójciak niósł krzyż 

z kościoła, a często i z domu zmarłego na cmentarz. 

Pożegnanie do wojska - Msza Święta i Ksiądz Proboszcz uroczyście 

nakładał medalik, żeby Matka Najświętsza chroniła od wszelkiego zła. 

Boże Ciało – cała parafia na procesji i bardzo, bardzo dużo dzieci 

sypiących kwiatki. Marysia Lichosyt (obecnie s. teodozja, której 

roz.
23

Kondukt pogrzebowy 

„Kapralowym Brzyzku”, 

1969 rok
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rodzice wyjechali na Pomorze) miała duży kosz z kwiatami – dzieci szły 

w dwóch rzędach i brały kwiaty z kosza. 

Codzienne życie – kiedy szło się w pole, a ludzie już pracowali, to 

mówiło się „Boże pomagaj” - odpowiadano „Daj Panie Boże”, a tak 

przy spotkaniu „Pochwalony jezus Chrystus”. Kiedy było świniobicie 

– to połowę świni i wyroby rozdawano sąsiadom, a później się to 

wracało. skubarki, młocka, urodziny, imieniny, pielgrzymki – wszystko 

było związane z Bogiem i z gościnnością. wielki udział w życiu kultury 

naszej gminy miały siostry albertynki i Parafia, a szczególnie Pan dr 

emil Kowalczyk i członkowie naszej gminy – za co serdecznie dziękuję.

Niech wam Bóg błogosławi i strzeże od wszelkiego zła, abyśmy 

byli mocni wiarą, uczciwością i miłością, która wszystko przetrzyma, 

wszystko przebaczy i zawsze zwycięża. szczególnie proszę o jedność 

naszej Gminy.

Przepraszam za styl – zdjęć nie mam, a ks. wł. Pilarczyk prosił 

Przełożonych o napisanie historii sióstr albertynek w Lipnicy wielkiej 

z okazji 50 lecia ich przybycia i to było w 2000 r. tam wiele jest 

materiałów o wkładzie sióstr i Parafii w rozwój Kultury naszej gminy. 

Wdzięczna rodzaczka s. Alberta – Alina Pniaczek;  

Igołomia 26.VII.2018

roz.
23

Dziewczęta - przełom  

lat 50-tych / 60-tych 
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W
spomnienia mojej babci Krysi uciekają do czasów jej 

dzieciństwa i młodości. Były one bardzo ciężkie, ponieważ 

chodziła od służby do służby.

Lucyna Łowas

Nazywam się Krystyna Kuliga. 

Mieszkam w Lipnicy wielkiej – 

Przywarówce. Mam 93 lata. Moja 

mama zofia skórczak oddała mnie na 

służbę, gdy miałam 7 lat. stało się tak 

dlatego, że nie była w stanie zapewnić 

mi jedzenia i ubrania, sama cierpiała 

głód i najmowała się u gospodarzy za 

„miarkę zboża”.

z ciężkim sercem i łzami w oczach 

żegnałam się z mamą, gdy wyruszałam 

do nowych gospodarzy. Pierwsza 

moja służba rozpoczęła się u józefa i wikty 

(wiktorii) Karkoszków. Gospodarz obiecał, że 

za roczną pracę dostanę dwie koszule i dwie 

pary butów. rano wcześnie wstawałam 

i brałam do pasienia trzy krowy. Gospodarz 

był dla mnie dobry, zawsze pamiętał żebym 

rano zjadła śniadanie. Kiedy gospodyni wysłała mnie głodną 

on wołał:

- Dziywce, a jadłaś?

- Nie – powiedziałam

- To niechoj te krowy i wróć sie do izby pośniodać!

Usmażył mi jajka i nalał słodkiego mleka, a do ręki dał kromkę 

chleba.

roz.
24

 

Gotowanie prania  

nad rzeką, lata 40-te

Dziewczyna - lata 40-te

Prace w polu, 

lata 40-te
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Gotowanie prania  

nad rzeką, lata 40-te

Dziewczyna - lata 40-te

Cały czas bosu1 chodziłam z krowami po lasach, miedzach i koło 

drogi, żeby je napaś, trzymając je na łańcuszku. Czasami udało mi się 

znaleźć jakąś jagodę lub poziomkę, gdy byłam głodna, napić wody 

ze źródełka czy bruzdy2, gdy przygrzewało słońce. Do domu mogłam 

wrócić dopiero, gdy się ściemniło i z dobrze napasionymi krowami. 

U tych gospodarzy byłam od wiosny do zimy.

Później trafiłam do Kiczor do Pawła i Hanki Pilarczyków. U tych 

gospodarzy musiałam wstawać wcześnie rano. Najpierw doiłam trzy 

krowy i jałówkę, która strasznie kopała. Do pomocy wołałam koleżankę 

– joannę Pindziak. Gospodyni jeszcze spała. Gdy już wydoiłam 

krowy, mleko musiałam przecedzić przez białą ścierkę. Następnie 

przygotowywałam śniadanie dla dzieci. Gustynka miała wtedy dwa 

rocki, a władziu jeden rocek. Były to bardzo grzeczne „dzieciska”. Nic 

dziwnego, że władziu został później księdzem. zanim dzieci się bawiły 

ja brałam koszyki, motykę i krowy i szłam je zaprowadzić na ściernisko, 

blisko zagona z ziemniakami, który miałam kopać. wróciłam do domu 

po maluchy. wzięłam jednego na plecy, a drugiego „przed siebie” 

owinęłam do łodziywacki (cienki, mocny koc) i zaniosłam na „zagun”. 

Małym nieborokom wyścieliłam workami i naciom w bruździe 

i tam ich położyłam, żeby się bawiły i spały, a ja przez cały dzień 

kopałam ziemniaki. Mój gospodarz Paweł budował wtedy kościół, bo 

był budorzym i wracał się dopiero w sobotę do domu. Gaździna zaś, 

tuckała po domu.

Kiedy słońce zachodziło wracałam z Gustynką i władziem do 

domu, ale to nie był koniec mojej pracy. Musiałam jeszcze nazbierać 

liści z kapusty i urzezać je na sieckarni i wymieszać z ugotowanymi 

ziemniakami dla świń. w boisku było bardzo ciemno i gdy popychałam 

te liście do tej sieckarni ucięłam sobie palec. Chociaż mnie bardzo 

bolało sama sobie owinęłam palec do liścia kapuścianego i poszłam 

po krowy. jakież było moje przerażenie, gdy nie zobaczyłam krów. 

wzięłam lampas (lampę naftową) i z bolącym palcem, popękanymi, 

ropiejącymi piętami, boso – poszłam ich szukać. Chodziłam po Grapie, 

Hyrbiku z płaczem, gdyż była to już ciemna noc, zbliżała się północ, 

a ja przecież byłam małą dziewczynką i miałam zaledwie dziewięć 

lat. Do domu wróciłam około godziny drugiej po północy. Dobrze, że 

gospodarz wrócił z budorki i pedzioł:

- Nie płac dziywce, krowy sie nojdo.

Później przebił igłą ropiejącą piętę i owinął wiszący palec. I tak 

cłowiek bez butów i godnego łodziynio musioł słuzyć. Krowy rano 

znalazły się u sąsiada endiego i tam sobie zajadały łościnki i drobno 

rzepe, cu je wysuli na notuniu, zeby mieć prze świnie. tam byłam tylko 

rok. 

Długo w domu nie byłam, gdyż dowiedział się o mnie gospodarz 

roz.
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1 – Bosu - boso

2 – Bruzda - rowek wykonany 
w ziemi narzędziem rolniczym 
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z Piekielnika. jeździł on mleć zboże do młyna w Przywarówce 

u tyrałów. U joanny i jana stoduniów, bo tak się nazywali nowi 

gospodarze, pasłam aż ośmioro statku, taką ulicą co miała może dwa 

metry szerokości, a koło niej z jednej i drugiej strony rosło zboże. inni 

gospodarze patrzyli na mnie i pilnowali jak pasę te krowy i czy im która 

Krasula czy Malina nie zamiecie łozorem jakiego źdźbła. ja miałam przy 

sobie habinkę3 i zaganiałam te krowy – to z lewej, to z prawej strony, 

a one wiedziały, że mnie mają słuchać i się dobrze pasły. Pewnego 

dnia, gdy pasłam tą ulicą, doszłam do Borów Piekielnickich i przyszła 

straszna burza. ja się bałam puścić te krowy i wrócić do domu, ale na 

szczęście przybiegł po mnie gospodarz i powiedział: Podź ze dziywce 

du domu boś cało mokro i bosu, jesce nom zachorujes, a dobro z Ciebie 

pastyrka.

Gdy się o mnie dowiedzieli niedalecy gospodarze Grelowie, to mnie 

bardzo chcieli wziąć na służbę do siebie. i uprosili tę gaździnę, żeby mnie 

dała. Ona była dla mnie bardzo dobra i później za kilka lat, gdy szłam 

do bierzmowania to ją prosiłam za krzysnomatke. Kiedy przyszłam 

do Franciszka i joanny Grelów to mnie postawili w oknie, żeby się 

dowiedzieć ile mam wzrostu i ile mnie przybędzie, gdy będę u nich 

służyć. Miałam wtedy metr dwadzieścia. Byli to hrubi4 gazdowie, mieli 

dużo krów i dwa konie. rano pomagałam doić krowy, później szłam 

je paść; gdy wracałam szłam z gospodarzami w pole. Kopałam motyką 

ziemniaki, przekopywałam skiby, okopywałam, pomagałam wykładać 

siano, deptałam je na stodole, żeby się więcej zmieściło, podbierałam 

zboże i robiłam śtuchy5 za kosiacym. zaś późną jesienią byłam przy 

młóceniu zboża i żyta. Do młócenia było potrzebnych czworo ludzi. 

roz.
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3 – Habinka, habina – giętka gałąz-
ka używana do popędzania bydła

4 – Hruby - bogaty

5 – Śtuch - postawione naręcze 
skoszonego owsa, związane u 
góry powrósełkiem

Prace w polu - lata 40-te
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Kiedyś mnie strasznie bolały zęby i nie chciałam im pomagać. 

Mówiłam nie dam rady!, ale gazda mi powiedział: Jacy nom bedzies 

przyświadcać, ale gdy nie mogłam nadążyć i uderzać kijami to mnie 

ciapnął (uderzył) mocno przez bijok, aż mi wypadł z ręki. Dawno 

nie było dentystów, trzeba było sobie samemu wyrwać zęba. ja go 

wiązałam mocną nicią, tę nić zawiązałam za klamkę od drzwi i czekałam, 

żeby je otworzył syn gospodarza. jak on pociągnął, to ząb wyleciał. 

Gorzej było z trzonowym, bo trzeba było iść do kowala i on wyrywał 

kleszczami – ej, bolało!

zimą z gazdą i jego synem 

robiłam takie kicoki ze słomy 

żytniej, którymi pokrywało się dach 

domu i stodoły. zimą gospodynie 

zbierały się do jednej izby i przędły 

wrzecionami len. robiły też skubarki. 

Ustawiały stoły i wysypywały 

pierze z gęsi, które przez lato pasły 

małe dzieci. Przy skubaniu pierza 

śpiewały przyśpiewki, zaś później 

przychodziła muzyka i tańczyli 

w kuchni. ej, było też wtedy 

wesoło.

trzeba było robić, ale gazdowie o mnie dbali. zawsze się mnie pytali 

co bym zjadła. jedzenia to mi nie żałowali, a to było bardzo ważne 

w dawnych czasach, gdy człowiek mógł pojeść. Kiedy gospodarze 

jechali na jarmark do jabłonki, to kupowali śliwki, grysik, kaszankę, 

bułki, rożki i jakiego cukierka. Pewnego razu gaździna chciała „chyba” 

wypróbować moją uczciwość bo dawała mi klucz od skrzyni, w której 

były ubrania i pieniądze. ja zaś jej powiedziałam: A po có jo byk tam 

sła, kie tam ni ma nic mojego.

- Ej, mos prowde dziywce – powiedziała gospodyni i wzięła klucz ze 

sobą.

Podczas nieobecności gospodarzy nie leniuchowałam, ale szorowałam 

rajbackom6 ściany, żeby były jasne, a ludziska się dziwowali co to 

dziywce robi. ja zaś chciałam się przypodobać gospodarzom, bo oni 

zawsze coś fajnego mi przywieźli z tego jarmarku – a to jakąś chustkę, 

spódniczkę, lustereczko, kierpcoski, a może tym razem będą korale?

Pewnego październikowego poranka, gdy szłam z krowami 

zobaczyłam polskich żołnierzy ćwiczących w Borach Piekielnickich. 

jeden z nich mnie zawołał i powiedział: idź odprowadź krowy do 

domu i wróć tu, ale ubierz sobie fartuszek. Kiedy do niego wróciłam 

nasypał mi do tego fartuszka cukierki i ciastka i powiedział: chcę się 

z tobą pożegnać tak, jakbym się żegnał ze swoimi córkami, pewnie ich 

już nigdy nie zobaczę, bo wyruszam na wojnę. Mocno mnie uściskał 

roz.
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6– rajbacka – ostra, twarda szczot-
ka do szorowania podłogi

Ojciec z dziećmi 1942 rok
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i płakał, a ja razem z nim. Pokazał mi zdjęcie z jego dwoma córkami 

i żoną. Były bardzo piękne. w nocy żołnierze opuścili wioskę.

za kilka dni z jabłonki do Piekielnika podążało niemieckie wojsko. 

Na przedzie jechał motocykl, a za nim jechały samochody ciężarowe 

i czołgi. w Piekielniku zostało zastrzelonych kilku żołnierzy niemieckich 

i Niemcy się później zemścili. w niedzielę po mszy sołtys „wywołał” 

żeby po obiedzie zebrali się wszyscy chłopi ze wsi ponieważ dowódca 

niemiecki chce im przekazać wiadomości i ich „pouczyć”. Około godziny. 

14.00 wszyscy zebrali się na umówionym miejscu, żeby posłuchać, 

co też Ci Niemcy chcą im powiedzieć. Ci zaś, uzbrojeni w karabiny 

maszynowe otoczyli zebranych, a pozostałych wyciągali siłą z domów. 

zaś w dunajeckim lesie czekało pięć 

ciężarówek gotowych do podjechania. 

wszyscy zorientowali się, że to była 

pułapka, z której nie da się już wydostać. 

wszyscy mężczyźni zostali załadowani na 

te niemieckie ciężarówki i wywiezieni do 

Kubina na słowację. Kto przyznał się do 

polskiej narodowości został rozstrzelany.

Był wtedy taki ks. tiso, który wybronił niektórych chłopów 

i wrócili do swoich rodzin. ja, jako czternastoletnia dziewczynka byłam 

wszystkim przerażona. Pamiętam, że z moją gospodynią ukrywałyśmy 

jej syna, żeby go Niemcy nie znaleźli.

Na wszystkich Świętych wróciłam do domu, bo martwiłam się 

o moich najbliższych  w Przywarówce. Gaździna z Piekielnika była 

dla mnie bardzo dobra, ale chciała żebym została jej synową, a ja się 

wstydziłam, kiedy mi o tym wspominała i o wychodzeniu za mąż 

jeszcze nie chciałam myśleć.

Tak się dawniej  

gazdowało

roz.
24
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trafiłam jeszcze do gospodarza na słowacji, ale on był dla mnie 

bardzo niedobry. Kazał mi nosić ciężkie pustaki i ładować na wóz. 

Często sąsiedzi widząc jak się męczę przychodzili i mi pomagali. 

Musiałam też dźwigać worki z cementem, tak jak inni chłopi. Pewna 

kobieta nie mogąc wypatrzeć jak jestem traktowana doradziła mi żebym 

się przeniosła do trsteny. trafiłam do karczmy, gdzie przyjmowano 

podróżnych gości. wstawałam wcześnie rano, myłam trzy jadalnie 

i dziewięć pokoi a następnie obierałam i nastawiałam na piec duży 

garnek z ziemniakami. Gotowaniem zajmowała się już gaździna. ja 

zaś szłam do pralni i prałam ręcznie pościel po gościach. w świniarni 

karmiłam świnie. zimą nabijałam piece - pilinioki7 wiórami z drzewa, 

żeby nagrzać karczmę.

właściciele mieli córkę irenkę i syna Ferka, z którymi się 

zaprzyjaźniłam. zabierali mnie na spacery, zabawy i nie musiałam 

wtedy do późnej nocy pomagać w kuchni. tego nie mogła znieść moja 

przełożona. Do mojej białej pościeli, którą chciałam wygotować włożyła 

kolorową ścierkę i ją zabarwiła. Nie miałam nic do powiedzenia. trzeba 

było opuścić gospodę i przyjaciół. 

Ostatnią moją służbą był majerz. Oj i tam było co robić. Na 

majerz chodziły młode dziewczyny z całej Orawy. Były to takie duże 

gospodarstwa. w stajni było około trzydzieści krów. trzeba je było 

wydoić. Każda z nas doiła po dziesięć krów. Najpierw musiały być 

czyściutko wymyte. Karmieniem zajmowali się parobcy. Kiedyś chcieli 

nam dokuczyć i dali im dobrze pojeść. ej, miałyśmy później z nimi 

robotę i mycia przez kilka dni.

Kiedy wróciłam z tej służby nie chciałam już nigdzie odchodzić 

z Przywarówki. Doszłam do przekonania, że muszę pomyśleć 

o przyszłości. Poznałam młodego, pracowitego kawalera, który wrócił 

z wojny i za którego wyszłam za mąż.

siedząc przy oknie wspominam tamten miniony czas i myślę sobie 

gdzie się podziały te dawne czasy?, gdzie ci gospodarze? Myślę, że ta 

moja ciężka praca, służba, poniewierka, ukształtowały moją osobowość 

i wyrobiły we mnie twardy i silny charakter. Mimo, iż moje dzieciństwo 

i młodość nie było łatwe ale byłam zaprawiona do dalszego życia, 

które później po wojnie nie było łatwe, a dorabianie się od łyżki wiele 

trudu, poświęcenia i pracy kosztowało. i teraz mając już tyle lat cieszę 

się, że Bóg daje mi jeszcze siły i mogę tu być na tej ziemi, patrzeć na 

moje wnuki, prawnuki i praprawnuki. Patrzeć jak Orawa się zmienia 

i jak ludziom jest teraz dobrze, a dzieci w jakim żyją dobrobycie. 

Pewnie się nie zastanawiają, ani przez myśl im nie przejdzie jak żyli ich 

pradziadkowie. 

Krystyna Kuliga

wspomnienia swojej babci spisała Lucyna Łowas

roz.
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7 – Piliniák, trociák – piec do ogrze-
wania pomieszczenia,  

opalany trocinami
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Na Jabłonce kiermas

jako Orawa syroko i długo 

có środe drugo

ciągno do jabłónki na kiermas

jako owce na sałas

babka z nadziejom w kosołce

siwek po gorzołce

świnia na piwie 

kohut na grziwie

a tam jako w ulu

Nie kopie na mój dusu

Potulno jako baranek

Mocny jak jancykryst

głupi kto kupi

trzy tysiące

dwa

półtora

przibij

jedny puligary hrubno

inkse ciynkno

teroz to i świynci krynco 

ale z gazdami hołdomas wypijo

kie słónko za Babio sie przelywo

to przinapity kaśton

przywióz gazde 

na som notóń

z piniądzami nowinami 

i ozcapiyrzonymi kumoskami

do chałupy ciardasia tońcące

E. Kowalczyk



Moje motto: 
”Ocalić 

od zapomnienia”

Rozdział 25
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N
azywam się eugeniusz ziemiańczyk, jestem synem 

wendelina i Herminy ziemiańczyk. Urodziłem się w bardzo 

trudnych czasach wojny, czyhających zewsząd zagrożeń 

i wielkiej biedy. Moim niewątpliwym szczęściem było to, że miałem 

mądrych rodziców, którzy widząc chęć do nauki pozwolili mi na edukację. 

Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuowałem naukę w Liceum 

Ogólnokształcącym w jabłonce, następnie na studium Nauczycielskim 

w szczecinie, którą zwieńczyłem ukończeniem Uniwersytetu im. a. 

Mickiewicza w Poznaniu uzyskując 

tytuł magistra geografii. 

w ten sposób wszedłem do grupy 

Lipniczan, którzy stworzyli pierwszą 

powojenną grupę społeczną rodzącej 

się inteligencji. tę grupę uczącej 

się wówczas młodzieży tworzyli 

nieżyjący już emil Kowalczyk, stefan 

Habina, roman wierzba, Maria 

Karnafel, ks. Pilarczyk oraz augustyn 

Habina, antoni Bandyk, emil 

janowiak, ignacy jazowski i inni, 

których trudno odtworzyć w pamięci. 

zawsze mnie i moim wspaniałym 

koleżankom i kolegom zależało na 

rozwoju i popularyzacji rodzinnej 

Lipnicy wielkiej. zdobytą 

wiedzę, kulturę, zainteresowanie 

sportem, muzyką, staraliśmy się 

przekazywać naszemu środowisku. 

roz.
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Rozgrywki sportowe, 

lata 60-te

Grono Pedagogiczne Szkoły 

Podstawowej w Skoczykach, 

1969 rok

Rodzina Eugeniusza 

Ziemiańczyka podczas 

uroczystości weselnej  

w 1967 roku
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z naszej inicjatywy sprowadzone zostało do Lipnicy wielkiej kino 

objazdowe, organizowane były zabawy taneczne, które w miesiącach 

letnich skupiały ogromne rzesze młodzieży pragnącej kulturalnej 

rozrywki. Muszę nadmienić, że organizowaliśmy je jeszcze w czasach 

kiedy Lipnica nie była zelektryfikowana. zawsze zapewnialiśmy 

profesjonalny program kinowy i zabawowy – były gry i konkursy, do 

tańca przygrywał początkowo „lipnicki rom”, a potem sprowadzaliśmy 

kapele muzyczne; porządku pilnowali strażacy. Uzyskiwane dochody 

z imprez pozwoliły nam na stworzenie organizacji sportowej „Ludowe 

zespoły sportowe” w ramach której utworzyliśmy sekcje siatkówki. 

w ten sposób reprezentowaliśmy naszą rodzinną Lipnicę wielką 

podczas wielu rozgrywek odbywających się na spiszu i Orawie, 

znajdując się wielokrotnie na podium. rozgrywkom towarzyszyło 

ogromne zainteresowanie Lipniczan. Ogromnym wsparciem naszej 

działalności był augustyn Habina, który otrzymał przydomek „Ojca 

Gromady”.

Utworzyliśmy również bardzo prężną sekcję brydżową. Żelazną 

czwórkę tworzyli: emil Kowalczyk, stefan Habina, roman wierzba 

i eugeniusz ziemiańczyk. 

Moją karierę zawodową początkowo wiązałem z rodzinną 

miejscowością. Pierwszą pracę podjąłem w szkole Podstawowej 

w Przywarówce, w której dyrektorem był nieżyjący przyjaciel emil 

roz.
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Szkoła Podstawowa Nr 2 na 

przełomie lat 50/60-tych
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Kowalczyk – łezka w oku się kręci, że już tyle lat nie ma go wśród nas. 

Był on fantastycznym kolegą, wspaniałym dyrektorem, pozwolił się 

rozwijać zawodowo, intelektualnie i społecznie. Pracowaliśmy wszyscy 

na wysokich obrotach, co zostało zauważone podczas przeprowadzanej 

wizytacji w wyniku której, mając zaledwie 24 lata otrzymałem propozycję 

objęcia stanowiska dyrektora szkoły Podstawowej w Bańskiej Górnej. 

i tak na zawsze opuściłem moją ukochaną Lipnicę. Pracowałem jeszcze 

przez 4 lata jako dyrektor szkoły Podstawowej w Białym Dunajcu, 

a od 1973 roku żyję wraz z moją rodziną 

w przepięknych Pieninach. Przez cały okres 

pracy zawodowej byłem związany z oświatą, 

pełniąc funkcję Miejskiego Dyrektora 

szkół w szczawnicy-Krościenku, Gminnego 

Dyrektora szkół w Krościenku oraz Dyrektora 

szkoły Podstawowej w Krościenku n/D. 

społecznikostwo pozostało we mnie również 

poza rodzinną miejscowością, gdyż przez 3 

kadencje byłem radnym Miasta i Gminy 

szczawnica-Krościenko, pełniąc funkcję 

Przewodniczącego rady Gminy w Krościenku 

oraz Przewodniczącego Komisji Oświaty. 

Przez szereg lat byłem również kierownikiem 

pienińskiej grupy regionalnej, wchodzącej 

w skład zespołu Małe Podhale. tworzyły go 

jeszcze grupy: orawska, podhalańska i spiska. 

Eugeniusz Ziemiańczyk

Krościenko n/D

roz.
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Podstawowej Nr 2, 
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Uczniowie Szkoły 

Podstawowej Nr 2, 

lata 80-te

Orawskie 
zywobycie

Rozdział 26
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P
okolenie 38. Dawna Orawa powraca w obrazach. 

Nieśpieszne słowa są jak kontury. Powoli więc wyłania się 

sad, ogród, wojna, na zawsze porzucone narzędzia, ludzie 

i rody, które przeminęły bez powrotu. 

Ludwik Lach urodził się w 1938 r. w Lipnicy wielkiej w centrum 

wsi. Co pamięta z wojny? Miał zaledwie kilka lat, ale parę wojennych 

obrazów mocno utkwiło w pamięci. w zimie 1945 roku przyszedł front. 

Rodzina Lachów; od lewej 

Karol z żoną Justyną, siostra 

Joanna, brat Stefan, Ludwik 

Lach w środku, przełom  

lat 30/40-tych

Na notóniu - lata 50-te

roz.
26
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Niemcy okopali się w Krzywaniu i pod Babią Górą. rusi szli od jabłonki. 

Lipniczanów ewakuowano. rodzina Lachów trafiła do Piekielnika. Brat 

Karol został we wsi. zaciągnięto go do przygotowania okopów. rusi 

weszli do Lipnicy w Gromniczną. Kiedy Niemcy się wycofali wróciliśmy 

do Lipnicy - wspomina Ludwik Lach – na śniegu po polach ciągnęły 

się takie długie, czarne smugi z popiołów po pociskach, dom nasz 

był zdewastowany, rozbite okna, zniszczone sprzęty, meble. To samo 

w Domu Ludowym i u sąsiadów. Pamiętam, że brat Karol, który bardzo 

mnie lubił i się mną opiekował, wziął mnie na przechadzkę na farę, do 

dzisiaj widzę pełno krwi i rannych Rusów leżących po forztach. Ludwik 

przypomina sobie jeszcze obraz zatłoczonych piwnic na lipnickiej farze, 

płacz dzieci, ciche rozmowy i głuchy odgłos wybuchających w pobliżu 

bomb. 

w rodzinie z wojny pozostała opowieść o aresztowaniu żołnierzy 

tajnej Organizacji wojskowej, współpracujących z aK. Konspiracyjne 

spotkanie odbyło się w sklepie u Feliksa adamczyka-Fizla, który 

prowadził ignacy skoczyk. Dwóch nieznanych gości okazało się 

tajniakami niemieckimi. sprowokowali rozmowę na temat pomocy 

polskim partyzantom. z góry wsi pod sklep podjechały niemieckie wozy 

z żołnierzami. Ksiądz andrzej Dorański, ignacy skoczyk, józef Bartnicki 

zostali pojmani. skoczyk i Bartnicki zaginęli, najprawdopodobniej po 

przesłuchaniach zostali rozstrzelani. Księdza Dorańskiego zwolniono 

na interwencję rodziny spokrewnionej z księdzem tiso. Do tego AK to 

należeli fest chłopi, Franek Magiera, Feliks Kowalczyk, Wendek Janowiak, 

Ignacy Pakos, Karol Ratułowski. Podobno po tym aresztowaniu ukryli 

Akcja sadzenia drzew przez 

pracowników Gromadzkiej 

Rady w latach 60-tych

roz.
26
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broń na Gróniu, a broni mieli dużo – i automatyczną, w nocy wywieźli, 

ale potem gdzieś zniknęła - dodaje Ludwik, zaznaczając, że historię zna 

z opowieści rodzinnych. 

Po wojnie to nam dzieciom żyło się ciężko. Tak jako wszędzie było 

biednawo, do szkoły chodziliśmy boso. – mówi Ludwik Lach – Syścy 

gazdowali jako mogli. Roboty nie było Niektórzy wyjeżdżali do pracy 

do Czechosłowacji, część z nich tam już została, część wracała, Zarobki 

mieli dobre. Na południe Słowacji wyjechał mój brat Karol. Osiedlił 

się w Oravce, na południu Słowacji, tam dużo Orawian zamieszkało. 

Potem, gdy zaczęli budować Nową Hutę, to wyjeżdżali chłopi do 

roboty i coś tam mogli zarobić. Dzieci zaraz od września zaczęły 

chodzić do szkoły. Wyremontowano jako tako Dom Ludowy, mój 

tata był stolarzem, to i tam pomógł przy remoncie. Po wojnie były 

duże trudności z pedagogami. z Krakowa przyjechały dwie stare 

emerytowane nauczycielki. Część klas uczyło się w organistówce koło 

kościoła, a reszta w Domu Ludowym. w Lipnicy, w Centrum była 

też szkoła słowacka. Mieściła się w Domu Ludowym. Pracowali tam 

nauczyciele ze słowacji z Nitry czy z Bańskiej Bystrzycy. Był taki muzyk 

Kukuczka, grał na skrzypcach, to nawet z chłopcami zrobili zespół i grali 

po zabawach i weselach, grali tylko słowackie i stąd potem były takie 

popularne te pieśnicki. Przed nowo budowaną 

plebanią w latach 30-tych

roz.
26
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sąsiadami Lachów byli rąbałowie. 

rodzina mieszkała w Lipnicy od 

dawien pod Madejówką w sznurze 

obok Lachów. Drewniany dom 

z ogrodem i studnia. Gazdowali tak 

jak wszyscy. Mieli dwie krowy, stado 

baranów i owiec – wypasali je pod 

Gróniem. służył u nich dawniej taki 

Parobek, co to chodził po wsiach 

i handlował selijakimi rzeczami, 

czy to guzikami, nićmi; ón im 

w gazdówce pomogół. syn starych 

rąbałów, Łukasz, jeszcze przed wojną 

nabył od Żyda plac, tam gdzie teraz 

jest urbarski plac i apteka. Żyd, co go 

nazywali Duner miał tam masarnie. 

Łukasz powoli zaczął na tym placu 

budować dom. sam zwoził z lasu 

drzewo, pilił na takie wielkie płazy, 

sąsiedzi mu pomagali i dom jak na 

tamte czasy to był jeden z większych. 

Mieli sad, kilka jabłoni. Łukasz tak jak dużo Lipniczanów był zdolnym 

cieślą i murarzem, to jeździł po robotach i po Polsce, i po słowacji. tak 

sobie dorabiał. Przed wojną pojechał murować z chłopami do Krakowa 

i stamtąd przywiózł swoją żonę. Brat Łukasza, Feliks ożenił się do 

jabłonki. Cosik sie mu tam nie wiedło i ze spólnikami chyba nie nolepi 

zył, a i cosik ludzie gwarzyli o jakisik strasny bitce. Feliks namyśloł 

Józefina Mikowa na 

wyjeździe z zespołem Emila 

Miki - lata 30-te

roz.
26
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wyjechać z Orawy na północ Polski, na ziymie odzyskane, no i namówił 

tyz Łukosa. i tak Łukasz rąbała sprzedał swój dom i place Gs-owi, 

zabrał ze sobą cały dobytek, krowy, konie, barany i pognał na stacje do 

Czarnego Dunajca. 

Obok Łukasza, jak droga na cmentarz, przed Kowalczykami dom 

miały ciotki rąbałki, jego siostry, irena i justyna. justyna wydała się 

za jana Karlaka, zaś irena była sama. justyna jako dobra krawcowa 

to sobie dorobiła, szyła kobitom fertuśki cy co inksego. jano to zaś był 

robotny i taki uczynny, to im się tam gazdowało. irena zaś to już za 

Księdza Karola Machaya była gaździną na farze. Potem gdy nastał 

proboszczem wilczyński, to już irena mniej pomagała na plebanii. 

Nowy farar przywiózł ze sobą pachołka i gaździnę. z początku zaczął 

mocno gospodarzyć. z Czarnego Dunajca, gdzie wcześniej był na parafii, 

zabrał ze sobą dwa konie, pług dwuskibowy, co to na Lipnicy takich 

nie było. jednym koniem jeździł na kiermasz i do szkoły, drugi mieli 

do roboty. To za Wilczyńskiego zacyni zbierać po kolędzie pieniądze, bo 

piyrwi to zbiyrali zboze. Mieli pachołków, co chodzili ś nimi po dziedzinie 

z workami, a ludzie ryktowali zboze dwie abo trzy miski, kto kielo móg. 

tak to zmieniało się życie w Lipnicy. Ludzie żyli skromnie, ale godnie. 

Miynęli sie ludzie i minyły sie casy. O rodzie Rąbałów juz prawie nik nie 

wiy. Ale iście takie jest nase zywobycie. 

Ludwik Lach odszedł do wieczności 1 kwietnia 2017 r. Rozmowę 

przeprowadzono miesiąc przed śmiercią. 

Opr. Robert Kowalczyk 

Rodzina Wontorczyków, 

która wyjechała na Słowację 

po II Wojnie Światowej 

roz.
26
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Lipniccy Knopi…

Rozdział 27
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K
nopami w Lipnicy i na całej Górnej Orawie nazywano 

tkaczy, którzy tkali płótno. tkactwo to niewątpliwie jedno 

z najstarszych zawodów w historii ludzkości, ponieważ 

wyroby tkackie były poza skórą jednymi z pierwszych okryć naszych 

praprzodków. również w Lipnicy zawód ten istniał od początków naszej 

społeczności. Początkowo miejscowi knopi tkali płótno dla zaspokojenia 

swoich potrzeb, z wykorzystywaniem miejscowego surowca, to jest 

przędzy ze lnu i konopii. z upływem czasu zawód ten rozwijał się coraz 

dynamiczniej, a to z powodu wzrastającego popytu na płótno, zwłaszcza 

po roku 1884 kiedy to w Namiestowie założono związek Górnoorawskich 

płócinników i przemysłowców. Knopi Lipniccy mieli pełne ręce roboty. 

wtedy knopi nie tkali płótna wyłącznie z miejscowego surowca, ale był 

nim również surowiec dostarczany ze związku. w tym celu jeżdżono do 

Namiestowa, gdzie otrzymywano przędzę i tkano z niej płótno. Gotowe 

roz.
27

Strój Świąteczny -  

Maria Symala - 1936 r.

Spotkanie rodzinne, 

lata 60-te
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płótno odwożono z powrotem i znów zabierano przędzę, którą związek 

zamawiał i sprowadzał z południowych części słowacji i węgier i to 

nie tylko od rzemieślników, ale również z zakładów przędzalniczych. 

związek ten dostarczał również warsztaty tkackie, 

które można było kupić za gotówkę, albo spłacić 

należność za wyprodukowany towar. jak opowiadali 

starsi ludzie, pamiętający te czasy, był to okres 

pomyślnych warunków materialnych dla Lipniczan, 

bo robota ta była dobrze płatna i nie wymagała 

specjalnych umiejętności. w jesienne i zimowe 

wieczory brała udział w tej pracy większość rodziny. 

jedni szpulali przędzę na tzw. tafli i przygotowywali 

do tkania, a starszy członek rodziny tkał płótno 

na warsztacie. Czynność tę wykonywali mężczyźni 

i kobiety. Praca była zapewniona przez cały rok 

– latem i zimą. Knopi pomimo tego tkali płótno 

i z miejscowego surowca, ponieważ było duże 

zapotrzebowanie na ten towar, który zakupywali 

kupcy, tak zwani płócinnicy. w Lipnicy najwięcej 

takich płócienników było w Murowanicy. 

Murowanica swoją nazwę zawdzięcza właśnie 

płóciennikom, którzy należeli do najbogatszych 

obywateli lipnickich. za zarobione pieniądze 

budowali domy, ale nie tradycyjnie z drzew tylko murowane i przez to 

Lipniczanie zaczęli nazywać niźni koniec Murowanicą. 

Orawscy płóciennicy jeździli z płótnem po wszystkich krainach 

austro-węgier, a także poza jej granice – jeździli po całej europie, nawet 

docierając do Palestyny i na północne wybrzeża afryki. Świadczą o tym 

listy zachowane w słowackich archiwach, pisane do swych rodzin na 

Orawie, a były adresowane w Palestynie i afryce. 

z rozwojem handlu płótnem zakładano również farbiarnie. w Lipnicy 

taka farbiarnia istniała na terenie, na którym się dzisiaj znajduje 

budynek gminy i ośrodek zdrowia. w farbiarniach tych farbowano na 

różne kolory i wzory. takie wzorowane płótno nazywało się tłocynie. 

Do tłoczenia tego płótna były używane różne formy, przeważnie 

drewniane robione przez miejscowych rzemieślników, ale również 

przywożone przez płócienników, bo oni nie tylko wywozili towar, ale 

również przywozili towary z południa prowadząc handel zamienny. 

taki stan istniał do wybuchu pierwszej wojny światowej. z chwilą jej 

wybuchu handel został przerwany, a w związku z tym tkactwo zaczęło 

upadać. Po pierwszej wojnie światowej płaciennictwo w Lipnicy znikło 

z powodu granicy. Na słowackiej Orawie jeszcze istniała , ale już tylko 

na obszarze C.s.r. (Československá republika – ČSR), aż do końca zanikło 

i tam, bo nie wytrzymało konkurencji z fabrykami włókienniczymi. Po 

roz.
27

Babcia z wnukami,  

lata 60-te



138

pierwszej wojnie Lipniccy knopi wyrabiali nadal płótna , ale już tylko 

z miejscowego surowca i na swoje potrzeby, ponieważ w tym czasie 

len uprawiano prawie że w każdym gospodarstwie. robiono również 

kobierce z zużytych kolorowych tkanin, które były strzyżone na wąskie 

paski i z tego tkano te kobierce. robiono je w poprzeczne kolorowe 

pasy. Każdy knop miał swoje wzory przy układaniu tych pasów. 

Kobierce służyły jako prześcieradła na pościel i na chodniki do białej 

izby, no teraz je wyparły powszechnie używane dywany. 

również tkano płótno z wełny, było to dość rzadkie płótno, które 

od knopa szło do folusza, tam było moczone w ciepłej wodzie i ubijane 

w specjalnie do tego celu przygotowanej stępie, którą napędzała woda. 

Po wyfolowaniu płótno było gęste i grube. z niego się szyło 

portki, cuzki, gunie i kapcie. w Lipnicy chyba folusza nie było, bo nie 

posiadam o tym żadnej informacji. ja woziłem sukno do folusza do 

Podczerwonego, było to po drugiej wojnie światowej. 

jeszcze kilkanaście lat temu niektórzy wyrabiali kobierce jako 

chałupnicy z dostarczonego im surowca i to zaniknęło i znów mamy 

jeszcze jedno rzemiosło, któremu grozi całkowite wymarcie.

Karol Fitak 

z archiwum czasopisma „Gminne Nowiny” z 1995 r.

Pielgrzymi z Lipnicy Wielkiej 

w Kalwarii Zebrzydowskiej 

z Księdzem Wilczyńskim w 

latach 50-tych

roz.
27
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Nie byliśmy święci – 
rozrabialiśmy –  

ale z miarą

Rozdział 28
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N
azywam się Bronisława z rodu Bartos. wyjechałam, gdy 

miałam 17 lat do Czeskiej republiki za pracą, a teraz chcę 

się podzielić jak to było kiedyś w Kiczorach. jako dziecko 

bardzo lubiłam zimę, bo wtedy miałam dużo czasu na spotkania 

z koleżankami, gdyż w lecie pomagaliśmy rodzicom w gospodarstwie. 

teraz nawiązuję znowu na tę zimę, jaka była piękna; chodziliśmy na 

sanki, narty, spotykaliśmy się w chałupach. Każdy dzień graliśmy 

w karty, a potajemnie paliliśmy cygarety1 jak któryś z chłopaków 

zwinął z domu. Nie byliśmy święci – rozrabialiśmy – ale z miarą. 

wszyscy czuliśmy się jako jedna rodzina. 

a teraz wspomnę wam moją mamę i tatę. Mama zawsze przędła len, 

wełnę, a moja starsza siostra robiła skarpetki, swetry na zimę. Mama 

też zawsze piekła pampuchy, placki, a tata odbywał krowy. w zimie 

mieliśmy czas na posiadki2, a najwięcej chodziliśmy do stechury 

wawrzyńca i Krysi – chodziliśmy tam z mamą. 

teraz wracam się do Świąt Bożego 

Narodzenia, które według mnie były 

najpiękniejsze. szliśmy do Kościoła, 

a w domu gotowały się same dobroci. 

Na polu był mróz -30 C, a ja w Kościele 

klęczałam na zimnej posadzce i potem 

miałam odmrożone kolana – całe były 

białe, a tata mi je smarował śniegiem 

i straśnie mnie to bolało, a tata mi 

jeszcze godoł, że jak będą czerwone to 

będzie dobrze. Na Święta dostawaliśmy 

nowe buty i płaszcz. a potem na drugi 

dzień porównywaliśmy z koleżankami 

kto ma ładniejsze. Bardzo dobrze wspominam na te czasy. zaś latem 

czekało na nas dużo roboty: sadziliśmy ręcznie ziemniaki, kopaliśmy 

skiby, kosiliśmy ręcznie trawę, a potem ręcznie przewracaliśmy ją 

grabiami i woziło się ją koniem do domu. Paśliśmy też krowy, gęsi, 

barany. Chodziliśmy też na borówki, a potem sprzedawaliśmy je i tak 

zarabialiśmy pieniądze. to nie było tak jak u mojego męża z Czech, że 

chodził tatićkowi po piwo, a tatićek go sponsorował – myśmy musieli 

ciężko pracować. 

jeszcze na jedno muszę wspomnieć; jak chodziliśmy do kościoła to 

zawsze gonił nas Heródek, rozciągał płaszcz i chciał nas do niego wziąć, 

a myśmy uciekali i piszczeli. On też zawsze nazywał nas „aniołkami”. 

zawsze latem chodziliśmy na Babią Górę, do „wyłomane rzyki”, 

„Partyzanckiego Chodnika”, ale tys do Morskiego Oka. No i więcej nie 

wiem co by napisać o sobie. Mogłabym jeszcze coś opowiedzieć ale już 

kończę. ale zawsze wspominam na Kiczory, Lipnicę, ale i na całą Orawę. 

Bronisława z rodu Bartos

1 – Cygaret – papieros

2 – Posiady – towarzyskie od-
wiedziny u kogoś, spędzane na 
rozmowach, opowiadaniach

Wspomnienia Bronisławy 

Bartos z młodzieńczych lat 

50/60-tych

Rodzina - 1954 rok

roz.
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To downe śpiywanie

to downe śpiywanie kaześ sie podziało, 

kie w dzisiyjsyk casak tak słysno cie mało.

Cy cie wiater porwoł, cy cosik zabrało?

nie słysno cie nika, dzieześ sie podziało?

Cy cie powiązali, zakuli zelazym,

bo sie tyz nie zgodzos z teraźniyjsym casym.

Downi na Orawie wesoło bywało,

pastyrze śpiywali, bydełko zbyrkało.

Dzisiok w kazdym dómie tranzystory grajo,

lejo wode, lejo, ludzi ogłupiajo.

Nuto, staro nuto, wróćże sie tyz do nos,

Będzie tu weseli, kie przidzie inksy cos. 

E. Kowalczyk



Wspomnienia  
o zwyczajach,  

warunkach bytowych, 
obrzędach  

i tradycjach oraz  
religijności osób  
zamieszkujących 

w Lipnicy Wielkiej 
w latach 1950-tych

Rozdział 29
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M
ieszkańcy Lipnicy wielkiej byli biedni, pracy zarobkowej 

nie było, ani świadczeń rentowych. Utrzymywali się 

jedynie z gospodarki rolnej, poza tym byli obciążeni 

„kontigentem” oraz „szarwarkami” (szarwark - przymusowe świadczenie 

nakładane na ludność wiejską w postaci robót publicznych). Pracę 

w polu wykonywali ręcznie i przy pomocy konia, lub konia i krowy. 

rzepę sadzili za skibą. w rzędach rzepy sadzono groch, bób, fasolę. 

skoszone zboża (jęczmień, owies) wiązali w śtuchy1 lub w snopki 

i układali w słuniki2 (żyto, pszenicę, orkisz). Pszenicę i żyto młócili 

ręcznie cepami na bojisku3, inne zboża na młocarni napędzanej 

kieratem, który obracały konie na pasterniku4. zboża czyściło się na 

wiejacce5 lub ręcznie. słoma z żyta i pszenicy była przeznaczona na 

powrósla i do spania, do łóżek. 

Lipniczanie uprawiali len, gdy urósł trzeba go było wyrwać i poddać 

obróbce; były do tego odpowiednie urządzenia jak: rafacka6, cierlica7, 

miondlica8. z główek lnu był olej lniany (do jedzenia i na oparzenia 

jako lekarstwo) oraz makuch9 używany na paszę dla cieląt. z łodyg 

lnu po oczyszczeniu z paździerzy 

1 – Śtuch – postawione naręcze 
skoszonego zboża np. owsa, 
związane u góry powrósełkiem, 
rozpostarte szeroko u dołu

2 – słónik – stos kilkunastu 
(zwykle 16) snopków żyta lub 
pszenicy ustawionych pionowo, 
związanych u góry powrósłem 
i przykrytych dwoma przełamany-
mi snopkami

3 – Bojisko – wysokie i obszerne 
pomieszczenie w zabudowaniach 
gospodarczych z podłożem z ubitej 
gliny, do którego wjeżdża się wo-
zem z plonami i młóci się zboże

4 – Pasternik - podwórko

5 – wiejacka – maszyna do wiania 
(czyszczenia) zboża, napędzana 
ręcznie 

Rodzina - lata 60-te

Rodzina Feliksa Adamczyka, 

lata 30-te

Dziewczęta - lata 50-te

roz.
29
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był len do przędzenia. zanoszono go do tkacza, do wykonania płótna. 

surowe płótno wybielano na słońcu, rozłożone na trawie. wybielane 

płótno przeznaczano na bieliznę osobistą, prześcieradła; a farbowane 

na odzież. Chcę zaznaczyć, że chłopcy w wieku przedszkolnym chodzili 

w wiganach (w sukienkach). 

Gospodynie sadziły na głombiskach10 kapustę, kwaki, buraki 

ćwikłowe, burbundę11, marchew, pietruszkę, itp. w ogródku przed 

domem miały posadzone kwiaty i różne zioła. zioła święciło się na 

Matkę Boską zielną. 

energii elektrycznej nie było, świecili lampami naftowymi, a do 

pomieszczeń gospodarczych zapalało się lampas; były też w użytku 

ślajse12 – cienkie deseczki, naszczypane z suchych kawałków drewna. 

Piglowali odzież przy pomocy piglajsa13, rozgrzanego rozżarzonymi 

węgielkami drzewa. 

zboża – pszenicę, żyto, orkisz, jęczmień, mełło się w młynie na paszę 

dla zwierząt oraz na chleb do pieczenia. Był też w użytku młynek ręczny 

w sieni, z dwoma kamieniami, które się obracały przy pomocy drąga. 

w naszym domu rzadko kupowaliśmy chleb, woleliśmy upieczony 

w piecu przez Mamę. Najpierw piekła podpłomyki14, a później 

wsadzała do pieca bochenki chleba - w porze letniej na liściu kapusty. 

Po upieczeniu chleba wykorzystywała piec na suszenie owoców – 

gruszek, jabłek, śliwek (na zapasy zimowe). 

w porze wiosennej przysmakiem była sałata przyrządzana na gorąco 

– zaparzona zagotowanym mlekiem zsiadłym z całymi ziemniakami. 

Lubiliśmy też kluskę, którą Mama upiekła z mąki razowej. spożywało 

się ją z gorącym tłuszczem (ze skwarkami lub masłem). jedliśmy 

z jednej miski ceramicznej. 

6 – raf, rafacka – przyrząd w posta-
ci kawałka grubej deski z rzędem 

nabitych stalowych kolców, 
używany do ręcznego odzierania 

łodyg lnu z główek

7 – Cierlica – ręczny przyrząd do 
wstępnego i dokładnego czyszcze-

nia włókien lnu z paździerzy 

8 – Miondlica – przyrząd do 
ręcznego, wstępnego zdzierania 

paździerzy z włókien lnu, mający 
jedno pióro, w przeciwieństwie do 

cierlicy, mającej dwa pióra 

9 – Makuch – sprasowane resztki 
z siemienia lnianego, z którego 

w olejarni wyciśnięto olej, wyko-
rzystywane jako pasza dla bydła. 
10 – Głombisko – pole, na którym 

rosła kapusta, a także inne jarzyny

11 – Burbunda – burak pastewny

12 – Ślajsa – smolna szczapa, uży-
wana dawno do oświetlania izby; 

łuczywo

13 – Piglajs – dawne żelazko do 
prasowania, ogrzewane rozżarzo-
nymi „wonglami” lub rozgrzaną 

w ogniu „dusą”

14 – Podpłómiyń – płaski, okrągły 
placek z ciasta chlebowego pieczo-
ny przed zasadniczym wypiekiem 

chleba

Pielgrzymka do Kalwarii 

Zebrzydowskiej lata 70-te

roz.
29
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w okresie zimy przędło się len, wełnę, śtrikowano15 swetry, 

skarpety, śtrymfle16, wyszywano obrusy, serwety, zogłówki, obrabiano 

szydełkiem chusteczki, wykonywało się kwiaty z papieru na dekorację 

obrazów na ścianę, również gwiazdy, serduszka. Do woreczków 

o różnych kształtach nasypywało się sieczkę i na to naklejało się 

z papieru różne wzorki; klej był z mąki żytniej. wykonywano wianki na 

groby zmarłych i na wszystkich Św. z barwinku, gałęzi jodły, z papieru. 

wieczorami w zimie spraszało się sąsiadki na skubarki – darło się 

pierze z gęsi. Przy tej okazji był poczęstunek, śpiewy i mała zabawa 

taneczna. Przychodziło kilku parobków z muzykantem, który grał na 

harmonii. Do spotkania się w szerszym gronie były różne okazje, np. 

młócenie na maszynie zboża, wyrywanie lnu, obieranie bobu, kopanie 

rzepy. w porze zimowej przebierało się zboże z różnych chwastów np. 

z kąkolu, by na wiosnę było czyste do siania.

Był zwyczej śpiewania różnych przyśpiewek w polu, przy pasieniu 

bydła i ujkania. Pasterze mieli swoje święto: letni kiermas - robiło się 

szałasy z gałęzi drzew, zapalało się ognisko, smażyło jajecznicę.

Do rodziców i w ogóle do 

starszych mówiło się przez „wy”, np. 

Mamo chodźcie, Mamo dejcie, Ujku, 

Ciotko ka idziecie? wyspaliście się? 

wesela odbywały się w domach 

młoduchy17 i pana młodego; 

opróżniano na ten cel bojiska, 

stodoły. Pani młoda była ubrana 

w ślajer18. Gości przewożono na 

15 – Śtrykować – robić dzianinę na 
drutach

16 – Śtrymfla - pończocha

17 – Młoducha – młoda pani

18 – Ślajer - welon

roz.
29

Rodzina - lata 60-te

Wesele - lata 40-te
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wozach konnych w zaprzęgu na parę koni, wystrojonych w pięknie 

wyczyszczonych rychlinach19 i udekorowanych. Goście jadąc śpiewali 

różne weselne piosenki. 

Przed Matką Boską zielną ludzie przychodzili jeden do drugiego 

po zioła i kwiaty i z tego robili wiązankę do święcenia. Poświęcone 

zioła przechowywano z wielką czcią i używano do okadzania krowy 

po ocieleniu. 

w dni krzyżowe przed uroczystością wniebowstąpienia Pańskiego 

modlono się przez 3 dni o urodzaje. Procesja szła między zagonami pól 

uprawnych. w wigilię uroczystości Św. jana Chrzciciela majono zagony 

zbóż, ziemniaków, gałęziami z drzew, a w zielone Świątki dekorowano 

domy. 

Gdy ludzie wyjeżdżali na wiosnę orać, siać zboże, żegnali się, kropili 

pług i zboża święconą wodą na znak Bożego błogosławieństwa. Gdy 

wypędzali bydło na pastwisko po zimie, kropili krowy święconą wodą, 

obchodzili naokoło krowy, by się dobrze pasły. 

Gdy ktoś pracował w polu, a przechodziło się niedaleko, zawsze 

się mówiło „szczęść wam Boże” i osoba odpowiadała „daj Panie 

Boże”. Przechodząc koło kościoła, krzyża lub jakiejś figury, mężczyźni 

zdejmowali czapki, kobiety się żegnały. Przy spotkaniu kogokolwiek na 

ulicy, gdziekolwiek i kiedy przychodziło się w odwiedziny zawsze się 

mówiło „Pochwalony jezus Chrystus”, a spotkana osoba odpowiadała 

„na wieki amen” - i tak samo jak się odchodziło. Odchodzącą osobę 

wyprowadzało się słowami „szczęść was ta Boże”; osoba odpowiadała 

„daj Boże”. 

w kościele kobiety zajmowały miejsca w ławkach po lewej stronie, 

mężczyźni po prawej, panny w białych wigankach20 (najczęściej) 

stały rzędami przed ołtarzem; dzieci ułożone były w szeregi wzdłuż 

ławek, a parobcy mieli swoje miejsca na chorusie. w okresie adwentu 

i wielkiego Postu kobiety ubierały się do kościoła w ciemną odzież, na 

znak żałoby i pokuty. Gdy szliśmy do spowiedzi, przepraszało się Mamę 

i tatę za niewłaściwe zachowanie przez ucałowanie w rękę, również 

Mama i tata nawzajem się przepraszali. Ludzie uczęszczali na Mszę Św. 

w niedzielę i święta na piechotę, a z Przywarówki i Kiczor furmankami 

lub rowerami. Praktykowano i-sze Piątki miesiąca, a w domu wieczorem 

przed ołtarzykiem odmawiano Litanię do Najświętszego serca Pana 

jezusa z aktem oddania. Uczęszczano na roraty, Drogę Krzyżową. 

w moim domu w wielkim Poście codziennie śpiewaliśmy  

3 części Gorzkich Żali i różne pieśni wielkopostne, a w okresie Bożego 

Narodzenia kolędy, pastorałki. Dużo śpiewało się pieśni w języku 

słowackim. Codziennie wieczorem wspólnie odmawialiśmy pacierz 

– Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, wierzę w Boga, 10 Przykazań Bożych,  

5 Przykazań Kościelnych, 6 Prawd wiary, Uczynki Miłosierdzia co do 

roz.
29

19 – rychlina – 
w uprzęży końskiej: 

wąski rzemień 
przymocowany 

z lewej strony 
konia z ozdobnymi 
mosiężnymi blasz-

kami i kółkami

20 – wigón - suknia



148

duszy i co do ciała, akty wiary, nadziei i miłości. Często czytaliśmy 

Pismo Święte lub inne książki religijne. anioł Pański odmawialiśmy  

3 razy dziennie na głos dzwonu. Gdy nadchodziła burza, ludzie 

zaświecali gromnicę i modlili się; głos dzwonu mobilizował ich do 

modlitwy. 

w wigilię Bożego 

Narodzenia bydłu dawało 

się do jedzenia siano bo Pan 

jezus urodził się w sianie. 

Kolacja wigilijna składała się  

z 12 dań na cześć 12 

Apostołów; z każdego dania 

gospodyni domu brała po 

szczypcie jedzenia do piętki 

chleba i to przeznaczone było 

dla krowy gdyby chorowała. 

wieczerzę jedliśmy przy 

stole przykrytym białym 

obrusem; pod obrusem 

była wiązka lnu i ziarno. 

jedliśmy z jednej miski. 

Oprócz białego opłatka, dla 

inwentarza były kolorowe, 

które tatuś rozdzielił w stajni na 

znak błogosławieństwa Bożego. 

w białej izbie stał udekorowany 

podłaźnik. 

w maju śpiewaliśmy Litanię 

do Matki Bożej w domu, albo 

przy kapliczce. w wielki Czwartek 

o północy chodziliśmy do rzeki, 

żeby obmyć twarz, na pamiątkę, że 

Pan jezus był wrzucony do potoku 

Cedron, po pojmaniu w Ogrojcu. 

Przez okres wielkiego Postu jedliśmy potrawy postne, okraszone 

jedynie olejem lnianym. 

w porze letniej zbieraliśmy jagody, grzyby, borówki…. skup był 

u Pana wierzby. 

w okresie Bożego Narodzenia na trzech Króli i Św. szczepana chodzili 

kolędnicy i śpiewali pod oknami kolędy; otrzymywali od gospodarza 

domu parę złotych.

s. Joanna Gombarczyk

Dziewczęta - lata 30-te

Jasełka w Domu Ludowym, 

lata 40-te

roz.
29



” Piękniejszej 
w całym świecie 
nie ma ziemi,
jak ziemia ta, 

rodzinna ziemia ma...”

Rozdział 30
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Z
achęcona prośbą, która do mnie dotarła od Pana wójta, 

postanowiłam napisać choć kilka wspomnień. i może 

zacznę od słów Papieża św. jana Pawła ii, wypowiedzianych 

w rodzinnych wadowicach: „tu wszystko się zaczęło, i życie się zaczęło…„

tak, właśnie tu, w cieniu parafialnego Kościoła p.w. św. Łukasza, 

rozpoczęło się moje życie. Był to czas wojny, a jednak mimo zniszczeń 

wojennych i frontu, który przechodził przez lipnickie lasy i zagrody, 

i który siał śmierć, Bóg dawał nowe życie. 

z mojego dzieciństwa bardzo dobrze pamiętam 

przedszkole, które mieściło się u Kubackich. Prowadziła 

je Pani Franciszka Kałużna. Było nas osiemdziesięcioro 

dzieciaków, a Pani jedna… bardzo kochana przez dzieci. ileż 

ona dawała miłości nam dzieciom! Uczyła bardzo wiele: 

grzecznego zachowania, śpiewu polskich piosenek i wierszy, 

robiliśmy różne zabawki, ozdoby na choinkę, koszyczki, 

ptaszki, łańcuchy, itp. Chodziliśmy na wycieczki nad rzekę 

i tam lepiliśmy z gliny różne figurki. Pani Kubacka gotowała 

zupy, były też różne przysmaki. i kiedy dziś wracam 

wspomnieniami do tych szczęśliwych lat, zastanawiam 

się jak ona jedna mogła podołać temu wszystkiemu. 

Postarać się o fundusze, o różne materiały dla nas 

dzieciaków. a porządek zawsze był wzorowy, każdy 

miał swój znaczek, którym był poznaczony wieszak 

na korytarzu i taki sam na krzesełku przy stole. Przed 

wyjściem do domu trzeba było wszystko zostawić 

uporządkowane. Niestety Pani Kałużna po śmierci 

swojego taty musiała wyjechać, by zaopiekować się 

swoją Mamą. 

roz.
30

Młodzież w latach 

powojennych  

(lata 40/50te)
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1 – Garad – rów, zwykle przy-
drożny 

2 – wigón - suknia

Później zaczęła się szkoła, inna Pani… pamiętam, że pierwsze kartki 

zeszytu były poplamione od łez… 

w roku 1950, 16 kwietnia, przyjechały do nas pierwsze siostry 

albertynki, które zamieszkały u P. rózi Pilarczyk. trudne były początki 

pracy sióstr w Lipnicy. Nie rozumiały naszej gwary. siostra „Doktórka” 

nie wiedziała co to za choroba, kiedy mama przyszła ze swoją córeczką 

i mówi do siostry: „siostrzycko, dy jo juz ni moge z tym dziewcynciem, 

wpadła do garadu1 i zbabrała wigonek2”… różne były przygody, ale 

siostry niczym się nie zrażały i podjęły ofiarnie wszelkie zadania, jakie 

stawiał przed nimi Pan Bóg. a było tego niemało. Pomoc pielęgniarska, 

wręcz lekarska – nie było przecież Ośrodka zdrowia. Pranie i prasowanie 

bielizny kościelnej, a wtedy nie było jeszcze prądu… żelazko na węgiel 

z drzewa… pralka na tarle… woda w studni… Przy tym wszystkim, 

znajdowały jeszcze czas, by urządzać różne przedstawienia, jasełka 

i wiele innych. Kłopotów też nie brakowało. Diabeł chciał pokrzyżować 

Boże plany, w których przez posługę sióstr Lipnica miała się ubogacić. 

Komuś najwyraźniej przeszkadzała obecność sióstr w naszej Parafii. 

siostry otrzymały nakaz opuszczenia miejsca pobytu w ciągu 24 godzin. 

roz.
30

Młodzież w latach 

powojennych  

(lata 40/50te)
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Uzasadniono to tym, że wśród sióstr mogą być ukryci szpiedzy, a tu 

jest strefa nadgraniczna. interwencja Księdza alojzego wilczyńskiego 

zapobiegła temu, ale nasilał się sprzeciw przeciwko pobytowi sióstr. 

zorganizowano więc zbieranie podpisów. Każdy z mieszkańców 

wioski, który chciał, by siostry nadal pozostały w Lipnicy podpisał się, 

albo stawiał krzyżyki, gdy nie umiał się podpisać. Pamiętam te listy, 

które moja babcia Hermina Pindziak gromadziła. Następnie z p. wajdą 

pojechali do warszawy do Prezydenta Bolesława Bieruta, który ich 

przyjął osobiście. Przedstawili prośbę, by pozostawić 

siostry w Lipnicy, gdyż one nikomu nie szkodzą, 

a wręcz przeciwnie, bardzo dużo dobrego robią 

dla wioski. Prośba była potwierdzona zebranymi 

podpisami prawie wszystkich mieszkańców. 

Prezydent Bierut obiecał, że przyśle odpowiedź do 

władz powiatowych. i przyszła odpowiedź. siostry 

pozostały, ku radości wielu. 

Pozostała w mej pamięci wielka życzliwość ludzi 

jedni do drugich. Lipnica była wielką rodziną, do 

wszystkich mówiło się „ciotko” i „ujku”, panicki 

przyjeżdżały z daleka… 

sąsiad pomagał sąsiadowi, gdy zachodziła taka 

potrzeba, nawet w pracach na polu. Ludzie żyli 

w bogobojności i myślę, że podobało się to Panu 

Bogu, bo powołał z naszej wioski do swojej służby 

wielu kapłanów i wiele sióstr zakonnych.

to tyle moich wspomnień z dzieciństwa. Bóg 

niech będzie we wszystkim uwielbiony. 

s. Kazimiera - Maria Burdyl

roz.
30

Dzieci przedszkolne 

na przestrzeni lat  

60/80-tych
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Paśli pasterze woły

Rozdział 31
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M
ieszkańcy Lipnicy wielkiej na Orawie pod Babią Górą 

od momentu założenia wsi zajmowali się hodowlą 

bydła i rolnictwem. w kotarzu lipnickim już w 1575 roku 

istniały szałasy pasterskie i szopy na siano, należące do mieszkańców 

sąsiedniej jabłonki. już wówczas potok płynący przez osadę posiadał 

nazwę Lipnica. 

wieś była założona w 1606 roku w kotarzu wsi jabłonka, ale nie 

była oddzielona granicą od jabłonki przez kilka dziesięcioleci. w 1615 

roku mówi się o dokumentach dotyczących Lipnicy, o używaniu przez 

mieszkańców wsi hali na Babiej Górze, gdzie mogli wypasać 400 

owiec. w 1619 roku, kiedy sołtysem był Michał Śmietana, mieszkańcy 

wsi płacili za używanie gruntów na rzecz zamku Orawskiego m.in. 1 

wołu rocznie, a także inne świadczenia w naturze. w 1715 roku na 100 

mieszkańców wsi przypadało 5 koni, 86 sztuk bydła, 5 owiec, 14 świń 

i 3 ule. 

w 1870 roku zwiększa się ilość koni do 16 na 100 mieszkańców 

i owiec do 8 na 100 mieszkańców, natomiast obniża się ilość bydła do 

69 na 100 mieszkańców. 

woły od założenia wsi były główną siłą pociągową, używaną 

zarówno do orki, jak również do zwózki zbóż, czy wywózki obornika. 

ze sprzedaży wołów gazdowie mieli dutki, potrzebne do utrzymania 

gospodarstwa i swoich rodzin. zgodnie z przekazami ustnymi jeszcze 

w ii połowie XiX wieku w Lipnicy wielkiej do orki używano zawsze 

parę koni lub parę wołów. Orano też w trójkę – z przodu koń, a za nim 

dwa woły. Było to uwarunkowane ciężką orką – orano często “calizny”, 

ziemie wcześniej nieuprawiane, pługi były z drzewa bukowego lub 

jesionowego, odkładnica również była z drzewa podobnie jak lemiesz, 

tylko część skrawająca, czyli trzósło, była okuta żelazem. Pług taki był 

bardzo ciężki, dlatego konieczny był poganiacz, który musiał na końcu Przed bacówką - rok 1941

roz.
31
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pola tak “zalechać” podczas nawracania, żeby trafić do bruzdy, bo oracz 

nie mógł sam nadrzucić ciężkiego pługa. Nawracanie wołów, a tym 

bardziej “trójki” – konia i wołów było trudnością dodatkową. 

Po pracach wiosennych woły wypędzano na okres letni do Babiej 

Góry, gdzie przebywały do jesieni. Opiekowali się nimi pasterze 

ogólnie zwani wolorzami. Dziewczęta z Lipnicy, zbierające latem 

maliny czy borówki w Babiej 

Górze przyśpiewywały im: 

 Wolorze, wolorze

 Wyście wołki paśli,

 Jo straciyła wionek

 Wyście mi go naśli.

Na co wolorze odpowiadali: 

 Naśli me go naśli, 

 Ale juz nie cały, 

 Śtyry fijołecki

 Ś niego wyleciały.

Co kilka dni pasterze się 

zmieniali, bo wypas był bardzo 

ciężki. właściciel wołów 

musiał sam iść “odpaś” kilka 

dni lub też wynajmował 

na własny koszt pasterza 

“odpaśnika”, któremu dawano 

na okres wypasu prowiant. 

Opowiadano o pewnym 

pasterzu, któremu dano jedzenia na trzy dni, a ten wszystko zjadł we 

wsi przed wyruszeniem do Babiej Góry, mówiąc, że kto by to nosił 

“tele dole” – tak daleko, wolał najeść się na trzy dni i nie zawracać sobie 

głowy noszeniem żywności. 

Ogólnie na wypas wypędzano mniej więcej 100 wołów. Pasterze 

nie mieli stałych szałasów, nocowali tam, gdzie ich zastał zmierzch. 

Nocowali pod gołym niebem przy palącym się ognisku. 

we wsi zawsze się orientowano, gdzie spędzają noc wolorze, bo 

widać było rozpalone ognisko. Mówiono wówczas np. “Dziś wolorze 

nocujo na Kuchni, bo sie nań ogiyń poli”. w czasie deszczu nocowano 

pod drzewami, woły zwykle leżały w kosodrzewinie “żwinkując” czyli 

przeżuwając. 

Najgorsze dla wolorzy były burze i ulewy połączone z wichurami. 

w czasie jednej z takich burz zginęło w Babiej Górze 3 wolorzy, jednemu 

udało się dotrzeć żywemu do wsi i zawiadomić o nieszczęściu, które się 

zdarzyło w czasie burzy. Ocalonym okazał się ignac szklarczyk zwany 

w “spólstwie” Kakranym, głuchoniemy pasterz, który był służącym 

roz.
31

Przed chałupą, lata 50-te
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u albina Lichosyta sielniancynego. Po ii wojnie światowej ignac razem 

ze swoim gazdą albinem wyjechał w okolice Pelplina, gdzie zmarł. 

wypas wołów był prowadzony na Babiej Górze również przez 

mieszkańców rabczyc, sąsiadujących z Lipnicą wielką. Pod koniec lat 20 

Lipnica wielka zaprzestała wypasu wołów na Babiej Górze. Mieszkańcy 

wsi ograniczali hodowlę wołów, coraz częściej w gazdówkach używano 

koni do prac polowych. wiązało się to również z ochroną przyrody na 

Babiej Górze. Po raz ostatni wypasano woły na Babiej Górze w okresie 

ii wojny światowej, lecz w jednym sezonie wypasowym. 

w okresie powojennym stopniowo pozbywano się wołów jako siły 

pociągowej, co nie znaczy, że zaprzestano ich hodowli. Obecnie (przyp. 

red: pocz. lat 90-tych XX w.) w gminie Lipnica wielka hoduje się sporo 

tzw. bukatów na sprzedaż do rzeźni. Gazdowie wyprowadzają je latem 

na pastwiska na cały dzień. Hodowla ta jest opłacalna i daje poważny 

zastrzyk pieniężny lipnickim gazdom. Latem na Babiej Górze nie płoną 

nocą ogniska wolorzy, w dzień nie rozlegają się ujkania dziewcząt i jest 

przez to jakby smutniej. Po wolorzach zostały w Lipnicy wielkiej tylko 

wspomnienia starszych mieszkańców. O wołach i ich pasterzach również 

zapomniana pastorałka, śpiewana jeszcze 

po ii wojnie światowej w Lipnicy wielkiej 

“we wilio” czyli wieczór wigilijny. 

Paśli pasterze woły 

U zielone dąbrowy. 

Janiół sie im pokozoł, 

Do Betlejem iś kozoł. 

Óni sie go ulynkli, 

Na kolana poklynkli. 

Spytać sie go nie śmieli 

Dzie Pana sukać mieli. 

Pastorałka nie była śpiewana 

w kościele, śpiewano ją tylko 

w niektórych rodzinach po 

wigilijnym obiedzie. Przemawiała 

ona obrazowo do prostych ludzi, 

mówiąc o tym, że Pan urodził się 

wśród nas, wśród naszego bydełka 

– owiec i wołów, ale też o tym, że 

trzeba Go szukać. 

Franciszek Fitak

Gminne Nowiny, 1994  r.

 Na gospodarstwie, 

na przełomie  

lat 50-tych/60-tych

roz.
31
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Wiosna

Rozdział 32

 Wsłuchany w głos skowronka
krzyż znacząc na czole

do pracy z brzaskiem dzionka
wyrusza rolnik w pole…

 E. Kłoniecki
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W
yrażam słowa uznania dla osób, które wysunęły pomysł 

napisania książki wspomnień o Lipnicy wielkiej. 

Ludzie starsi, którzy pamiętają dawne czasy, zwyczaje, 

czy obrzędy, pomału odchodzą, a niektórzy tracą pamięć i wkrótce 

trudno będzie znaleźć kogoś, kto mógłby coś powiedzieć o przeszłości. 

Młodszemu pokoleniu coraz trudniej będzie sobie wyobrazić, że kiedyś 

ludzie żyli bez internetu i komórek. 

Pomimo braku tych zdobyczy techniki, ludzie potrafili się cieszyć 

i organizować różne rozrywki, jak: skubarki, zabawy taneczne w Domu 

Ludowym. Nauczyciele przygotowywali z dziećmi różne występy. 

w zimowe wieczory, tak zwyczajnie spotykali się po sąsiedzku, 

żartowali, opowiadali bajki i było wesoło. 

z rozpoczęciem pierwszych prac w polu związany był pewien 

ceremoniał. Kropiło się konia i pług święconą wodą. Gospodarz 

wkładał za kapelusz poświęcone bazie. ziarno do pierwszego siewu 

też było poświęcone. Brano też piętkę chleba z wieczerzy wigilijnej 

z kawałkiem opłatka i kładziono pod skibę. 

Wesele Emilii Głuch  

i Antoniego Wierzbiaka, 

1956 rok

Przed studnią, 

lata 50-te

Lipniccy kawalerowie, 

lata 60-te

roz.
32
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Po zaoraniu pola obsiewano ręcznie ziarnem. ziarno nasypywano 

do lnianej płachty (łoktusy) i dwiema końcami wiązano na ramieniu. 

siewca jedną ręką trzymał drugie dwa rogi, a prawą rozrzucał, 

przesuwając się wzdłuż zagona, ziarno. Następnie należało obsiany 

zagon skrudlić (bronować). jak zboże wyrosło, a było w nim dużo ostu, 

to się wyrywało oset i zostawiało się go na miedzy lub przynoszono 

do domu, wpierw wypłukując go w rzece i dawano krowom podczas 

dojenia, żeby spokojnie stały.

Przed żniwami chodzono w pole sprawdzać czy zboże nadaje się już 

do koszenia. w tych latach nikt jeszcze nie słyszał o mechanicznych 

kosiarkach, więc wszyscy kosili ręcznie kosami. to była ciężka praca, 

dlatego ważną rzeczą była dobrze przygotowana kosa. Kosa musiała 

być wyklepana i czynność tę wykonywano codziennie, dlatego stałym 

odgłosem latem było klepanie kos. Niezależnie od wyklepania kosy 

młotkiem, każdy kosiec1 miał przypięte do pasa naczynie z wodą, 

w którym wsadzona była osełka, którą co jakiś czas brusono - ostrzono 

- kosę. Na gospodarce, 

lata 70-te

Na notóniu - lata 60-te

Na gospodarce, 

lata 70-te

roz.
32

1 – Kosiec - kosiarz
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 za koścem uwijała się gospodyni podbierając pokosy2 i stawiała 

śtuchy. Śtuchy3 stawiano rzędami przez środek zagona. jak zboże 

podeschło to wiązano je w snopki ( 2 śtuchy to 1 snopek). Przy koszeniu 

żyta, z podwiązanych snopków stawiano słóniki4. słoniki były 

wysokie, widoczne z daleka i upiększały pola jak daleko okiem sięgnąć. 

w polu wtenczas było wesoło, bo wszędzie można było spotkać ludzi. 

Przechodząc obok pracujących w polu mówiło się „Boze pomogoj”, 

odpowiadano „Dej Boze”. zawołanie „szczęść Boże” weszło później. 

Chciałam zaznaczyć, że snopki wiązało się powrósłami, zrobionymi ze 

słomy. w deszczowe dni jak się nie robiło w polu, to kręcono powrósła. 

wysuszone i powiązane snopki trzeba było zwozić do stodoły. Nie 

była to prosta sprawa, bo wozy wtedy były małe, drewniane. Koła nie 

miały opon gumowych, tylko drewniane. jak nałożono wysoką furę, to 

jadąc po wyboistych miedzach, fura mogła się wywrócić, niekiedy dało 

się ją podnieść, zwłaszcza jak w pobliżu byli jacyś chłopi, to przyszli 

z pomocą. jak się nie udało podnieść to trzeba było zdjąć snopki z wozu 

i później od nowa poukładać na wozie. 

Młócenie zwiezionego zboża odbywało się w listopadzie, a nawet 

w grudniu, zwłaszcza wtedy, kiedy młócono cepami. Później już 

młócono przy pomocy młockarni. 

Wilma Wróblewska z domu Głuch, Racibórz

Rodzina Ziembów, 

lata 40-te

roz.
32

2 – Pokos – pas skoszonej trawy 
lub zboża

3 – Śtuch – postawione naręcze 
skoszonego owsa, związane u góry 
powrósełkiem

4 – słónik – stos kilkunastu 
(zwykle 16) snopków żyta lub 
pszenicy ustawionych pionowo, 
związanych u góry powrósłem 
i przykrytych dwoma przełamany-
mi snopkami 
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Rodzina Ziembów, 

lata 40-te

Wspomnienie 
o letnim kiermasie… 

Rozdział 33
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J uz uciekło duzo roków, kie na Orawie pastyrze mieli letni kiermas. 

Dziś juz mało któ o tym pamiynto. teroz ani śladu o tym, bo 

któz bedzie mioł tyn letni kiermas, kiedy dziś pastyrzy ni ma. 

Krowy są powiązane na łańcuchak, abo w stajni kormione, alebo pasie 

ik elektrycny pastyrz. ale tyz i krowy nieroz becom, jakoby wiedziały, 

ze som uwiązane, ze ni majom słobody jako downi, kie pastyrze 

zagoniali bicym na pastwisku. tam sie fajnie pasły, zbyrcoki zwóniły, 

a pastyrz mioł se piscołke, na który wygrywoł selijakie pieśnicki, alebo 

se słozył jaki ogiynek, polół i śpiywoł. Kie sie przyblizoł letni kiermas, 

to pastyrz zbiyroł patyki na kupe i włócół chojne na kolybe, które 

stawioł dziyń przed pastyrskim świyntym. Kie przyseł letni kiermas, to 

gaździno dawała godno juzyne1. Ona tyz musiała wcas rano wstawać, 

krowy podoić i pastyrzowi juzyne do wynzła zawiązać. syrek musioł 

być jako ręka po łokieć i pół litry masła, dziesięć jajek, pół chleba, soli 

pół kilo, lebo i krowom tyz posoloł trowe, zeby sie dobrze pasły, no 

i miał kastrol smazyć jajeśnice. 

Przygnoł pastyrz krowy na pastwisko 

ku kolybie, słozół ogiyń i z radości śpiywoł, 

ujkoł, a w kolybie mioł zrobiony stolik 

i ławecke, co se siedzioł i jod, a krowy sie 

pasły jakoby zacarowane. Nie trzeba było ik 

nawracać. w ten dzień, kie sie wstało rano, 

to widać było, ze to inksy niz zwykle dzień, 

taki był wesoły. Nie pamiyntom, zeby 

roz.
33

Dziewczęta - lata 50-te

Letni Kiermas - Święto 

Pasterskie 1989 rok

1 – juzyna - posiłek między śnia-
daniem, a obiadem oraz między 
obiadem a kolacją, spożywanych 
podczas ciężkich prac, zwłaszcza 
w polu; posiłek przynoszony 
pasterzom pasącym bydło; drugie 
śniadanie i podwieczorek
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w tym dniu lało, zawdy była pogoda, a dym ciągnął się radośnie ponad 

cało dziedzine. Pastyrze jedni drugik zaprosali do koliby. Nawzajem się 

gościyli… wspólnie jedli i śpiewali. a jako piyknie grali i tońcyli, jaze 

giełcało na cały dziedzinie. Kie który pastyrz dostoł kiepsko juzyne, to 

se tak wyśpiywywoł, zeby syścy wiedzieli jako to jest ta jego gaździno:

 Słuzym jo se słuzym u płóne gaździny

 Óna mi nie dała ku krowom juzyny.

 Ta moja gaździno, ciyńki moskol piece

 Kie mi do odróbke, dobrze sie nie ściece. 

 Kie pastyrze paśli jedyn od drugiego daleko, to jeden na drugiego 

wołali: Hej! Jako Ci sie pasie? Dali Ci juzyne? to on mu odpowiadoł: 

Dali, ale nie posmarowali, a Tobie? Dali, ale ciyńko posmarowali, lebo 

na letni kiermas niechali. 

a dzisiok mało które dziecko wie, ze kiesik było tak radośnie w letni 

kiermas, a teroz nad mojom Lipnicom cichutko i smutno, bo nik juz nie 

śpiywo, nie poli ognia, nie raduje sie pastyrskom młodościom… 

Emilia Jasiura

Gminne Nowiny, 1994 r.

roz.
33

Robienie wieńców przed 

Kościołem - lata 40-te


