DODATEK SPECJALNY
do Gminnej Gazety
KURENDA

Stowarzyszenie
„Homo- homini”
prezentuje projekt:

Homo

„Zachowaæ od zapomnienia”
realizowany w ramach konkursu „Dzia³aj lokalnie IV”
og³oszonego przez Polsko-Amerykañsk¹ Fundacjê Wolnoœci
i Akademiê Rozwoju Filantropii w Polsce
Warsztaty fotograficzne realizowane w ramach prezentowanego
projektu.
„Absolutnie to najwa¿niejsza sztuczka, jakiej trzeba siê w fotografii
nauczyæ. Musisz wyjœæ poza samo tworzenie perfekcyjnych technicznie
obrazów, poniewa¿ bez przekazania emocji bêd¹ one po prostu za
sterylne”.
David Ward

Photoshop, by uzyskaæ okreœlone efekty. W zajêciach wziêli udzia³:
Marta Grabarek, Paulina Banaszak, Basia Czarnecka, Emilia
Murawska, Marta Karwowska, Emil Forajta, Lucyna Styczyñska, Paulina
Zwiewka, Ola Gross, Marzena Targosz, Natalia Po³omska. Uczniowie
wykonywali prace wykorzystuj¹c aparaty Canon z mo¿liwoœci¹
wykonania rêcznych nastaw.
„Bardzo podoba³a mi siê forma warsztatów fotograficznych w jakiej
bra³am udzia³”- ocenia spotkania Natalia Po³omska.
Kolejnym etapem pracy bêdzie wykorzystanie zdobytych umiejêtnoœci
podczas wykonywania portretów indywidualnych najstarszych
mieszkañców naszej gminy, którzy zgodzili siê powierzyæ nam swoje
niecodzienne historie ¿ycia, zwi¹zane z powojennymi losami
przesiedleñ. Wszystkie prezentowane zdjêcia powsta³y podczas
wspomnianych spotkañ warsztatowych a ich autorami s¹ uczniowie.
Warto podkreœliæ, i¿ m³odzie¿ wykaza³a ogromn¹ pomys³owoœæ i
wra¿liwoœæ na piêkno œwiata oraz zrozumienie procesu przemijania i
zdobywania doœwiadczeñ, jaki odciska swe piêtno na otaczaj¹cych
ludziach.

Przygod¹ dla uczniów by³y warsztaty fotograficzne realizowane w
ramach projektów „Apetyt na tradycje” oraz „Zachowaæ od
zapomnienia”. Spotkania odbywa³y siê cyklicznie na terenie Gimnazjum
w G³uchowie pod kierunkiem Barbary Stachowskiej. Tematy mia³y na
celu rozwin¹æ wyobraŸniê uczniów, zapoznaæ ich nie tylko z zasadami
kadrowania, tworzenia kompozycji zdjêæ ale równie¿ zainspirowaæ do
dalszej samodzielnej pracy i odkrywania radoœci wyp³ywaj¹cej z zabawy
wykonywania fotografii. Uczniowie wykorzystywali
zarówno
pomieszczenia jak i w plener - teren parku w G³uchowie. Tematy prac
by³y zró¿nicowane: pocz¹wszy od portretów w czerniach i bielach,
przez makrofotografiê, skoñczywszy na pejza¿ach. Prace zosta³y
wykoñczone przez na³o¿enie odpowiednich filtrów w programie
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Wspomnienia pani Anny Jancarz
Nazywam siê Anna Jancarz.
Urodzi³am siê 25 marca 1937 roku w
Juszczynie ko³o Suchej Beskidzkiej,
parafia Maków Podhalañski. Wojna
zniszczy³a nasz¹ rodzinn¹ wioskê, nasz
dom. Panowa³a tam wówczas straszna
bieda. ¯y³o siê ciê¿ko, ale mo¿na by³o
sobie jakoœ pomóc. Wtedy to mój starszy
brat wraz z ojcem œladem naszych
s¹siadów wyjechali na Pomorze…za
chlebem. Tam kupili 6, 5 ha ziemi, go³ej
ziemi. Wkrótce na Pomorzu znalaz³a siê
ca³a rodzina. Mia³am wtedy 12 lat. Nie
mieliœmy domu, tylko puste pole. Nie my
sami zreszt¹ zaczêliœmy wszystko od
nowa. Dzisiaj z perspektywy czasu nie
¿a³ujê takiej decyzji, ale chêtnie wracam
pamiêci¹ do mojego dzieciñstwa, do
górskich stron. Nie sposób odci¹æ siê od
tradycji i przesz³oœci.
Rodzice
wychowywali nas w
religijnoœci codzienne wspólne modlitwy przed posi³kiem, a w niedzielê i œwiêta
wyprawy do koœcio³a, ca³ymi rodzinami, wioskami. Do dnia dzisiejszego zasiadaj¹c do
posi³ku , odmawiamy modlitwê. Na œcianach domu wisia³y œwiête obrazy: Serce Jezusa,
Matka Boska, Ostatnia Wieczerza, które w Bo¿e Cia³o ozdabialiœmy kwiatami i zielonymi
listkami. Dzieci ubrane w piêkne góralskie stroje sypa³y kwiatki. Wierni pod¹¿ali do
czterech o³tarzy, przystrojonych kwiatami i ga³êziami.. W czasie procesji ³amano
ga³¹zki, które potem wrzucane do pieca w czasie burzy mia³y chroniæ przed
nieszczêœciem.
Wielkanoc to najradoœniejsze œwiêto w obrzêdowym kalendarzu wsi polskiej.
Wielkanoc poprzedza Niedziela Palmowa. Tego dnia wszyscy uczestniczyliœmy we mszy
podczas , której ksi¹dz œwiêci³ palmy. Palmy góralskie by³y przepiêkne , du¿e i kolorowe
wykonane z ¿ywych kwiatów, przyozdabiane asparagusem i zielonymi ga³¹zkami. W
Wielk¹ Sobotê , która nazywana by³a wówczas Bo¿ymi Ranami , udawaliœmy siê do
œwiêconki. W tradycyjnym koszyczku by³y jajka, wêdliny, chrzan, sól itp. Do dnia
dzisiejszego skorupki ze œwiêconych jajek chowamy , ochraniaj¹ one przed burz¹, a
puæki z bazi oberwane i schowane w kartofle , maj¹ zapowiadaæ dobry urodzaj. W Lany
Poniedzia³ek nikt nie ¿a³owa³ wody, bawi³a siê ca³a wieœ.
Wigilia Bo¿ego Narodzenia by³a wielk¹ uroczystoœci¹. Tradycyjna pasterka, wolne
miejsce przy stole, siano pod obrusem, modlitwa. W rogu izby ojciec stawia³ snopek
s³omy. Choinkê ,która jest do dnia dzisiejszego œwi¹teczn¹ ozdob¹ domu, przyozdabia³o
siê do samego pnia zawieszaj¹c jab³ka z drewnianym ko³kiem (przepysznie smakowa³y
po œwiêtach) , pierniki, cukierki oraz rêcznie wykonane ozdoby z papieru, ³añcuszki ze
s³omek, które sami wykonywaliœmy. By³y choinki stoj¹ce jak i wisz¹ce zwane
pod³aŸnikiem. Choinkê przyozdobion¹ piêknie i kolorowo , migocz¹c¹ zapalonymi
œwieczkami mam w pamiêci do dzisiaj.
Ka¿da œmieræ budzi³a i budzi strach do dziœ. Przed odejœciem zmar³ego na miejsce
wiecznego spoczynku , cia³o przechowywano w domu, aby zneutralizowaæ zapach cia³a
stawiano przy trumnie wiadra z wod¹ , z zanurzonymi ga³¹zkami sosny. Po bokach
zmar³ego stawiano gromnice, do trumny dawano tradycyjnie tak jak i dzisiaj ró¿aniec,
ksi¹¿eczkê , a tak¿e krzy¿. Na modlitwy przy zmar³ym schodzi³y siê ca³e rodziny , wsie.
Modlono siê w dzieñ i w nocy. Odœpiewywano po 10-15 zwrotek pieœni pogrzebowych.
Po pochówku ludzie rozchodzili siê do domów, nie by³o stypy.
Miejsce pochówku znakowano drewnianymi lub kamiennymi krzy¿ami. W dzieñ
Wszystkich Œwiêtych krzy¿e ozdabiano piêknie uwitymi wiankami.
Narodziny by³y zawsze radosnym wydarzeniem w ¿yciu rodziny. Kobieta w ci¹¿y
nie by³a pod specjaln¹ ochron¹. Pracowa³a razem z wszystkimi. Poród odbierano w
domu. £o¿ysko zakopywano prawdopodobnie pod progiem, u¿ywano go równie¿ jako
lekarstwa do usuwanie zmian skórnych nowonarodzonego dziecka. Ka¿dy , kto
przychodzi³ w goœci przynosi³ dziecku bia³¹ p³ócienn¹ koszulkê, aby dziecku w
przysz³oœci nie zabrak³o odzienia, a pod g³ówkê wk³adano pieni¹¿ek , wierz¹c ,¿e
przyniesie dziecku dobrobyt.
Dobrze pamiêtam równie¿ dzieñ Pierwszej Komunii Œwiêtej. Wszystkie dzieci
bior¹ce udzia³ w tym wydarzeniu pieszo sz³y do koœcio³a. Dziewczynki mia³y na g³owach
wianki z merty i lilie, a ka¿dy ch³opiec niós³ œwiecê. Po uroczystej mszy œw. wszyscy
szliœmy na obiad do sióstr zakonnych. By³o to piêkne i donios³e wydarzenie w ¿yciu
ka¿dego dziecka.
Wiele dawnych zwyczajów , obrzêdów, praktyk ulega zapomnieniu. Na szczêœcie
nie mo¿na odrzuciæ wszystkiego , co dawniej ubarwia³o polsk¹ wieœ , bowiem w tym
tkwi¹ nasze korzenie. Warto przekazywaæ z pokolenia na pokolenie tradycje polskiej wsi,
chocia¿ niewiele z tego zosta³o w ówczesnych czasach, to jednak obraz rodzinnych stron
z mojego dzieciñstwa mam w sercu zawsze.

Zachowaæ od zapomnienia

Moja babcia - Janina Zaj¹c, urodzi³a siê 29 czerwca 1933 roku
w Antoniówce, a dziadek Stefan Zaj¹c 1 stycznia 1930 roku w
Chêcinach. Obie miejscowoœci znajduj¹ siê niedaleko Warszawy.
Panowa³o tam du¿e przeludnienie, brakowa³o ziemi, st¹d te¿
babcia wraz z swoimi rodzicami osiedli³a siê w Wytrêbowicach , a
dziadek w Kuczwa³ach. Tutaj siê poznali, za³o¿yli rodzinê i
ostatecznie zamieszkali w Kuczwa³ach, gdzie mieszkaj¹ do
dzisiaj.
Opisywanie losów i przesz³oœci moich dziadków pozwoli³o mi
nie tylko pog³êbiæ swoj¹ wiedzê o tradycjach polskich, ale
wzmocni³o nasze wiêzi rodzinne. Wierzê, ¿e opisanie tych
wspomnieñ stwarza szansê zachowania kawa³ka historii od
zapomnienia.
W zwyczajach dostrzeg³am wiele ciekawych elementów, które
postanowi³am przedstawiæ.
Œwiêta Wielkanocne odbywa³y siê tak samo jak na Pomorzu,
jedynie koszyki ze œwiêconk¹ by³y dwa razy wiêksze, nieraz dwie
osoby nios³y koszyk do koœcio³a. Œmigus Dyngus by³ radosnym i
mokrym dniem, wtedy bowiem ¿adna panna nie schroni³a siê
przed oblewaniem. Nie by³o znane natomiast bicie rózgami po
nogach.
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia równie¿ by³y piêkne i kolorowe, z
wyj¹tkiem tego ,¿e okna zdobiono nie firanami takimi jak dzisiaj ,
ale wykonywano firany z papieru, wycinaj¹c ró¿ne wzorki.
Wesele wyprawiano w domach. Najpierw wnoszono sto³y suto
zastawione, aby nikt z goœci nie wyszed³ g³odny. Po uczcie
weselnej sto³y wynoszono, a w izbie bawiono siê do bia³ego rana.
Chrzciny by³y wielkim œwiêtem w rodzinie, wyprawiano du¿e
przyjêcie dziecku.
Siêgaj¹c pamiêci¹ wstecz
dziadkowie zapamiêtali kilka
zabawnych historii
ze swojego dzieciñstwa. Najciekawsza
wyda³a mi siê przygoda mojego dziadka Stefana.
Pewnego zimowego dnia , dziadek ( mia³ wtedy oko³o 12 lat) wraz
z braæmi wybra³ siê na górê, aby zje¿d¿aæ na nartach (zrobionych
przez niego samego z drewna). Góra ta by³a niebezpieczna , lecz
mój dziadek za namow¹ starszego brata zjecha³, ku zdziwieniu
wszystkich wzbi³ siê w górê, po czym z wielkim hukiem upad³ na
ziemiê , a kijek wbi³ sobie w szyje. Ten pokaz choæ niebezpieczny,
zakoñczy³ siê szczêœliwie, a dziadek sta³ siê najlepszym
skoczkiem w okolicy.

Marzena Targosz, Natalia Jancarz
Barbara Stachowska, Justyna B³aszczyk
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Podpis

Wspomnieñ swoich dziadków wys³ucha³a Justyna Zaj¹c

Pani Stefania Sadowska opowiada o dawnym G³uchowie
„Z kamienia na kamieñ
Przeskakuje jeleñ
Ch³opcy mnie kochaj¹ ,
A ja o tym nie wiem”.
Przyœpiewka krakowska

Stefania Sadowska jest najstarsz¹ mieszkank¹ so³ectwa Windak.
Urodzi³a siê 30 marca 1910 roku w £êtkowicach (dawniej województwo
krakowskie).
Mimo swego sêdziwego wieku bardzo dobrze pamiêta lata swojego
dzieciñstwa i m³odoœci, jakie spêdzi³a na po³udniu Polski. Jako jedyna z
oœmiorga rodzeñstwa ¿yje do dzisiaj. Jak wspomina , tê liczn¹ gromadkê w
rodzinnych £êtkowicach nazywano „kajtkami”, od imienia ojca Pani Stefanii,
Kajetana.
Na Pomorze jako mê¿atka ze swoj¹ rodzin¹ przewêdrowa³a w paŸdzierniku
1946 roku, tu¿ po wojnie. Perspektywa wiêkszego gospodarstwa i lepszego
¿ycia wp³ynê³y na to , ¿e Pañstwo Sadowscy jak te¿ wiele innych rodzin
osiedlili siê na Pomorzu w miejscowoœci Windak. Pocz¹tki nie by³y ³atwe.

Trzeba by³o wybudowaæ dom, zacz¹æ wszystko od nowa. ”Tutejsi”, a wiêc
ludzie z G³uchowa czêsto przygl¹dali siê uwa¿nie nowo przyby³ym, pytali: Czy
im siê uda? Jak sobie poradz¹? Ale uda³o siê. Ludzie dorabiali siê, ciê¿ko
pracowali, wrastali w tê ziemiê , a dzisiaj mog¹ powiedzieæ: „Starych drzew siê
nie przesadza”.
Pani Stefania swoje dzieciñstwo i lata m³odoœci w £êtkowicach wspomina
jako czas beztroski i zabawy. Jedn¹ z ulubionych zabawa by³a tzw.
odganianka. Dzieci potrafi³y siê zachwycaæ zmianami w przyrodzie o ka¿dej
porze roku. Latem od œwitu do nocy boso biega³y po ³¹kach, chodzi³y po
drzewach, zim¹ z radoœci¹ boso chodzi³y po œniegu. To przyroda wyznacza³a
rytm pracy i zabawy. Z dzieciñstwa w pamiêci utkwi³a pani Stefanii jedna
historia, kiedy to maj¹c 12 lat by³a œwiadkiem przejœcia frontu bolszewickiego,
stoj¹c pod murem , bêd¹c przy tym niewielkiego wzrostu ,ocala³a. Ten
obrazek w pamiêci ma do dzisiaj, liczne rzesze ¿o³nierzy, przera¿enie, strach,
obraz , który dzisiaj jest tylko histori¹ …z 1922 roku.

Ze zwyczajów i obrzêdów najbarwniej Pani Stefania wspomina wesele .
Obrzêd weselny by³ d³ugi i weso³y. Goœcie schodzili siê z ca³ej wsi, tañczono i
œpiewano, wesele trwa³o nawet 2 dni. Tradycj¹ weseln¹ by³y tzw. przyœpiewki,
dobrane do osób. Takie przyœpiewki sk³ada³y siê nieraz z wielu zwrotek,
odœpiewywanych kolejno przez dru¿by weselne. Czêsto równie¿ owe
przyœpiewki stawa³y siê przyczyn¹ bójek pomiêdzy „podrostkami”. Zabawa
weselna by³a istn¹ karuzel¹ kolorów, barwnych strojów, wst¹¿ek, gorsetów.
Krakowski gorset zachowa³ siê do dziœ w domu Pani Stefanii, bêd¹c jedn¹ z
niewielu pami¹tek krakowskich, która ocala³a do dzisiaj. Warto równie¿
dodaæ, ¿e dziewczêta nosi³y wtedy piêkne d³ugie warkocze, zwi¹zane
czerwonymi wst¹¿kami. Ka¿de wesele we wsi by³o wydarzeniem niezwyk³ym
w monotonii codziennych dni. Obowi¹zkow¹ przystawk¹ weseln¹ by³ kompot
z suszonych œliwek oraz ¿ur.
Wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu rodziny by³o urodzenie siê dziecka. Goœci
odwiedzaj¹cy nowego cz³onka rodziny przynosili w prezencie ubranka dla
dziecka. Imiê dziecku wybierano z kalendarza , a wiêc wypadaj¹ce w dniu
urodzin. Dzieci do chrztu bez wzglêdu na p³eæ, ubierano na bia³o, a
uroczystoœæ tê obchodzono bardzo skromnie.
Jeœli jest pocz¹tek ¿ycia musi byæ i koniec. Wa¿nym elementem w
obrzêdowoœci pogrzebowej by³o podarowanie zmar³emu mê¿czyŸnie do
trumny kapelusza, który by³ wtedy symbolem godnoœci ka¿dego ch³opa.
„Ka¿dy ch³op ma obowi¹zek godnie pok³oniæ siê Panu Bogu”. Czêsto na
miejscu pochówku sadzono drzewa. Przed pochówkiem nie by³o spotkañ
ró¿añcowych, tylko modlitwy. Po pogrzebie nie urz¹dzano uroczystoœci
pogrzebowych tzw. styp.
Niezapomniany urok œwi¹teczny mia³y Œwiêta Wielkanocne. Jak wspomina
pani Stefania ludzie œpieszyli do koœcio³a z wielkimi koszykami wype³nionymi
po brzegi smako³ykami. W wielkanocnym koszyku znajdowa³o siê miêdzy
innymi du¿a iloœæ jajek niemalowanych. Kawalerowie chodz¹cy po dyngusie
dostawali w prezencie przede wszystkim jajka. Lany Poniedzia³ek by³
g³oœnym i weso³ym wydarzeniem we wsi, wylewano ca³e wiadra wody , a
„pisków i krzyków panien nie by³o koñca!”.
Na Zielone Œwi¹tki domy mai³o siê zielonymi ga³¹zkami. Œwiêto to przypada
w najpiêkniejszym okresie roku, kiedy przyroda ca³ym swym piêknem
rozkwita wspaniale By³ to czas, kiedy ogrody i ogródki przydomowe mieni³y
siê piêknymi kolorami. Wed³ug wspomnieñ córki pani Stefanii- Henryki
Podosek: „urok krakowskich ogródków zachwyca do dziœ”.
Wydaje siê , ¿e to co tak odleg³e mo¿e byæ zapomniane, a jednak
wspomnienia ludzi przybli¿aj¹ nam polsk¹ wieœ, jej piêkno, ludzi, tradycje. Nic
nie jest tak ¿ywe , jak s³owa z ust œwiadków historii.
Paulina Zwiewka, Marta Karwowska
Justyna B³aszczyk

KURENDA

-4-

